- Patientjournalen på fickan -

INLEDNING

”Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll”
Martin Held
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- Patientjournalen på fickan Inledning om projektet
Personal inom vården har behov av att snabbt och effektivt skaffa information,
som helst ska finnas tillgänglig i samma ögonblick som den behövs. Finns inte
informationen tillgänglig finns det risk för felbehandling. Så ser det ut nu och så
har det sett ut länge. Idag finns all information tillgänglig i en stationär dator på
mottagningen. I samband med patientmöte läser och skriver personalen i
patientjournalen. Idag finns möjligheten att via en handdator snabb få information
på plats.
Under höstterminen hade vi en föreläsning som handlade om hur en handdator
användes inom hemtjänsten. Vi fick då vi en idé om att undersöka om en
handdator skulle stödja ett så traditionellt omvårdnadsyrke som distriktssköterskans som idag, vid hembesök, antingen memorerar eller skriver minnesanteckningar. Informationen kring patienten dokumenteras först när de kommer tillbaka
till mottagningen.
Tanken är att distriktssköterskan ska kunna bära med sig patientjournalen ”i
fickan”. Vi såg det som en utmaning att kombinera tidigare erfarenheter inom
vården med våra nya kunskaper inom data- och arbetsvetenskap. Vi förväntade
oss att denna kombination skulle vara en fördel då vi skulle iaktta vad som händer
i mötet med patienten och vad som kan förändras och påverkas vid införande av
en handdator. Via IT-avdelningen på Blekingesjukhuset fick vi kontakt med ITföretaget Meditelligence som inriktat sig på användning av handdatorer inom
sjukvård och läkemedelsindustri. Företaget arbetar i dag med två typer av
handdatorer (se bild 2 s. 5) och kunden väljer den som passar just deras verksamhet.
Vi, tillsammans med distriktssköterskorna, tog fram ett förslag på grafiskt
gränssnitt samt ett flertal funktioner som var lämpliga att användas av denna
yrkesgrupp. I rapporten väljer vi att beskriva funktionerna skriva och läsa
patientjournal utförligt. Vi ger exempel från våra etnografiska studier i form av
scenarier1 och vi använder fingerade namn.
Vi hoppas att vår rapport ska väcka läsarens intresse. Den riktar sig till de
personer som är intresserade av hur vi med hjälp av etnografiska- och
participartory/deltagar design2 (PD) metoder undersökt om en handdator skulle
kunna stödja distriktssköterskornas yrkespraktik samt visa hur en designprocess
kan påverkas av att användarna är med i utveckling av ett grafiskt gränssnitt3.

1

Ett scenario är en skriven historia som beskriver hur en användare använder det tänkta systemet
för en viss uppgift. I våra scenarier beskriver den första delen hur arbetet går till idag, den
kursiverade texten är ett scenario.
2
Den framtida användaren, i vårt fall distriktssköterskan, deltar i designprocessen eftersom det är
de som känner till behoven och problemen..
3
Den bild som är synlig på datorns skärm. Bildens syfte är att underlätta datoranvändningen
genom att på ett smidigt sätt hjälpa den som använder datorn att hitta de funktioner som ska
utföras.

2

- Patientjournalen på fickan Bakgrund och presentation av projektet
Dagens sjukvård är, minst sagt, informationsrik. Ibland är dokumentationen om en
enskild patient så omfattande att det till och med kan ställa till problem. Inom
sjukvården har det länge funnits önskemål om ett hjälpmedel som kan hantera den
stora informationsmängden, ett problem som idag stjäl tid från vårdens
huvudsakliga uppgift: att vårda patienten. Distriktssköterskan använder komihåglappar, får information från kollegor och andra yrkeskategorier muntligt, via dator
och på papper. Denna informationsmängd tillsammans med det som distriktssköterskan memorerar blir omfattande.
Den nya informationsteknologin har fört med sig både förvirring och osäkerhet
ute i hälso- och sjukvården. Det finns ett glapp mellan vad som är tekniskt möjligt
och vad som är lagligt, och här brister det i kunskap. Det gäller att inte ”skena
iväg” och införa tekniska lösningar som senare visar sig vara olagliga. Man får
inte glömma bort den medicinska rätten i sin förtjusning över att ha hittat smidiga
IT-lösningar för informationsöverföring och dokumentation. Det är fortfarande
reglerna i patientjournallagen och sekretesslagen som gäller oavsett medium4.
Inom hälso- och sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om enskildas
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Uppgifter får bara lämnas ut om
det står klart att det kan ske utan att den enskilde eller någon närstående lider men
och utan att den personliga integriteten kränks. På grund av att varje enhet har sin
tolkning av sekretess försvåras samarbetet mellan kommun och landsting såväl
som mellan olika kliniker inom Blekingesjukhuset.
När det införs ny teknik är det viktigt att se vilka aktiviteter och i vilket sammanhang tekniken kan användas för att stödja verksamheten. Det finns en risk att
samarbetet mellan sjukvårdspersonal och patient - läkarerelationen kan påverkas
negativt vid användning av stationära datorer. Till exempel iakttogs i en studie att
patientmötet stördes och kommunikationen försvårades5. Med detta i åtanke
iakttog vi hur distriktssköterskan kommunicerade med patienten samtidigt som
olika artefakter6 användes, både vid hembesök och på mottagning. Vi har även
iakttagit distriktssköterskans samarbete med kollegor och andra yrkeskategorier i
den befintliga organisationen.
I rapporten belyser vi hur handdatorn kan stödja distriktssköterskans arbete.
Handdatorn ska tåla oöm behandling, vara lätt att använda och passa in i distriktssköterskans flexibla arbetssätt i olika arbetsmiljöer. Genom att kunna skriva och
läsa i patientens journal vid hembesök, tror vi att det blir en kvalitetssäkring och
en fördel för både distriktssköterska och patient. Att kunna dokumentera färdigt
en patient vid hembesök tror vi skulle minska risken för att glömma skriva in
information. Idag dokumenterar distriktssköterskan i sin stationära dator på
mottagningen.

4
5

Fröberg, U., 2001, Jurist vill öka kunskaperna om journalhantering i sjukvården
Luff, P., Heath, C., 1998, Mobility in Collaboration.
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- Patientjournalen på fickan Vilka är vi?

Bild 1: Jenny och Eva-Lott gillar handdatorer.

Vi, Eva-Lott Eitrem och Jenny Gertonsson, studerar på Blekinge Tekniska
Högskola i Ronneby. Vi går sjätte terminen på programmet MänniskorDatateknik-Arbetsliv (MDA) 120/160 poäng. Utbildningen består av lika delar
data- och arbetsvetenskap. På utbildningen använder vi oss av etnografiska- och
PD metoder för att undersöka hur människor använder sig av informationsteknologi i arbetet. De iakttagelser som görs ligger till grund för design av nya ITsystem.
Vi är medvetna om att när vi utför ett projekt inom ett område som vi är förtrogna
med är det svårare att ”göra det välbekanta obekant”7. Vi har tidigare arbetat inom
vården men inte som distriktssköterskor, därför är vi inte hemmablinda men har
ändå en insikt av vårdyrken. Eva-Lott som sjuksköterska och barnmorska, både
inom sluten och öppen vård, i över tjugo år, är utbildad distriktssköterska och har
en magisterexamen i folkhälsovetenskap. Jenny är utbildad biomedicinsk
analytiker och har arbetat inom både öppen och sluten vård i tio år. Vi har valt att
arbeta tillsammans för vi trivs ihop och såg det som en fördel att båda hade lång
men olika erfarenhet från vården. Under de etnografiska studierna har vi följt våra
användare var och en för sig och iakttagit samma händelser oberoende av
varandra, två ser mer än en. För övrigt har vi följts åt, bollat idéer, analyserat och
till sist sammanställt vårt material till denna rapport.

6

En artefakt är skapad av människan och ska vara ett hjälpmedel som ökar vår förmåga att lösa
uppgifter, både fysiska och psykiska.
7
Ely, M., 1993, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar.

4

- Patientjournalen på fickan En gemensam jargong förenar och förbättrar arbetsklimatet8. Vi har delvis ett
gemensamt språk med användarna och en förståelse för deras dagliga verksamhet
men utan att vara hemmablinda, då vi inte har arbetat som distriktssköterskor. Vi
har haft lätt att etablera kontakt med användarna och känt oss välkomna.
Det är viktigt att arbetsledningen sanktionerar projektet och bekräftar det för
användaren och övriga deltagare i teamet9. Under hela projektet har vi haft
kontinuerlig kontakt med primärvårdschefen och känt hans stöd.

Meditelligence - ett IT-företag som riktar sig mot vården
Vi har haft fördelen att arbeta tillsammans med Meditelligence, ett aktiebolag som
bildades 1996 och ligger i Göteborg. Deras affärsidé är att för den internationella
marknaden utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade programvarusystem
som förenar människa och teknik inom hälso- och sjukvård samt läkemedelsindustri. Företaget har inriktat sig på bärbara produkter, se bild 2, som används för
att samla in, sammanställa och analysera information från dem som arbetar inom
sjukvård och läkemedelsindustri.

Bild 2: Kunden kan välja mellan dessa två typer av handdatorer.

Vi kontaktade företaget och frågade om de var intresserade av att vi tog fram ett
grafiskt gränssnitt till en handdator som skulle användas av distriktssköterskor.
Det fanns redan en förfrågan från distriktssköterskor i Göteborg och därför var
företaget intresserat av ett samarbete. När vi berättade om våra arbetsmetoder,
etnografiska studier, workshop och mock-up, tyckte de att det lät intressant då det

8
9

Andersdotter, G., 1997, Biktmamma och museitant.
Docherty, P., 1993, Teknik och lärande.
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- Patientjournalen på fickan i företagets policy ingår att ta med användaren i utvecklingen efter kundens
önskemål.
Det har varit givande att arbeta tillsammans med Meditelligence och stimulerande
att veta att vårt arbete skulle bli en del av en färdig produkt. En extra bonus har
varit att företaget varit nöjt och inspirerats av vårt arbetssätt.

Distriktssköterskan - handdatorns blivande användare
Distriktssköterskorna arbetar på basenheten Centrala Karlskrona där tre vårdcentraler ingår; Trossö, Tullgården och Kungsmarken. Deras arbetsuppgifter
består av nära nog sjukvårdens alla grenar, från spädbarnsvård till äldreomsorg.
De är ”spindeln i nätet” och har kontakt med alla andra yrkeskategorier som deltar
i patientens omvårdnad; läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hemtjänst.
Genomsnittsåldern bland distriktssköterskorna i Blekinge Läns Landsting är
nästan femtio år och yrket är kvinnodominerat. Distriktssköterskans arbete är
självständigt och rörligt. Arbetsuppgifter utförs på mottagning och i patientens
hem. Allt som berör patienten skrivs in i patientjournalen i den stationära datorn,
oftast är dokumentationen kort och koncis. När distriktssköterskan möter
patienten på mottagningen frågar hon efter patientens personnummer och tar
sedan fram patientjournalen i datorn. När patienten gått dokumenteras besöket.
För att få en god bild av distriktssköterskornas arbete valde vi att följa sju
distriktssköterskor med olika karaktärsdrag; olika lång yrkeserfarenhet, yngre och
äldre, vikarier och fast anställda, kvinnliga och manliga, arbetande i stad eller på
landsbygd. Utöver dessa varierade distriktssköterskornas entusiasm till införandet
av en handdator. Som Birgitta uttryckte det: ”först tänkte jag, vad ska jag med
den till, och nu vill jag ha den”.

Datajournalens åtkomlighet i organisationen

Bild 3: Distriktssköterskan är van vid att arbeta med datajournaler.
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- Patientjournalen på fickan Öppenvården i Landstinget Blekinge införde 1989 det textbaserade datajournalsystemet SwedStar och idag används endast barnjournalen i pappersform.
Datajournalen är tillgänglig för alla som har behörighet, inom vårdcentralen och
mellan vårdcentralerna om det rör sig om samma basenhet (bild 4). På
mottagningen har vårdpersonalen tillgång till en stationär dator där de dokumenterar patientdata. Vid hembesök memoreras eller antecknas informationen kring
patienten på papper och registreras när distriktssköterskan kommer till mottagningen. En fördel med patientjournaler i datorn är att de är strukturerade på
samma sätt.
För att lösa problemet med dålig tillgänglighet av patientjournaler mellan olika
kliniker, kommun och landsting startade i Blekinge 1999 projektet obruten vårdkedja med IT-stöd (OVK). Systemet erbjuder möjlighet att elektroniskt registrera,
arkivera, överföra, söka fram samt presentera meddelanden som utbyts mellan
kommunerna och landstinget inom ramarna för tillämpningen av rutinerna i den
samordnade vårdplaneringen10.
OVK:s IT-stöd är byggt som ett slutet system med webbteknik, ett intranät och det
är slutet för obehöriga. Landstinget och kommunerna har sina egna servrar,
databaser och arkiv. Informationen som överförs är krypterad11 och dekrypteras12
när de når mottagaren. Systemet loggar vem som har gjort vad och när. Projektet
fick Dagens Medicins pris för IT i vården första december 199913.
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Datainspektionens rapport 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av
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Primärvården i Blekinge
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I kommunikationssystem; dölja information för obehöriga för att åstadkomma sekretess.

Läns Landsting
12

I kommunikationssystem; översätta dold information till behöriga.
Dagens Medicin, www.dagensmedicin.se
Bild 4: Patientjournalens åtkomlighet i Landstinget Blekinge
13
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METODER

”Det näst bästa efter att veta något är att veta hur man ska ta reda på det.”
Samuel Johnsson
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- Patientjournalen på fickan Metoder för att nå målet
Vi presenterar här kort de metoder vi använt oss av i projektet. Syftet var att
genom metoderna få en inblick i distriktsköterskans arbete. Vi ville göra klart för
oss i vilka grundläggande banor de tänker, utför omvårdnad, planerar sin verksamhet, hur de använder artefakter och samarbetar i organisationen. Eftersom
distriktssköterskornas arbetsdagar är uppbokade har det varit svårt att hitta en
gemensam tid som passade flera samtidigt. Detta innebar att vi fick planera i god
tid och acceptera om någon inte kunde delta.

Research
För att få en större inblick i hur informationsteknik används inom vården
kontaktade vi Niclas Brissmalm som är larmsamordnare på Omsorgsförvaltningen
i Karlskrona kommun. Han berättade om RapportDirekt, en mobil enhet innehållande telefon och dator, som används vid larm inom hemtjänsten och nattpatrullen i kommunen. Syftet är att kvalitetssäkra informationsflödet som ständigt
uppdateras, mellan larmcentral och larmpatruller. Personalen ska inte använda
dokumentationspärmar om vårdtagarna. Så här fungerar det idag; personalen får
snabbt patientinformation och upplever att de vunnit upp till femton minuter vid
vissa larm men de dokumenterar fortfarande både på papper och i RapportDirekt.
Per-Erik Tengmark, personuppgiftsombud inom landstinget, informerade oss om
registrering av personuppgifter. Vid användning av pappersjournal kan personalen
läsa utan att det sätter några spår. När sjukvården introducerade datajournaler
påbörjades en långdragen diskussion om sekretess/integritet, trots att lagar och
förordningar alltid funnits. Tekniken väcker nya tankar om sekretess. I samband
med datajournalen, informerades sjukvårdspersonalen om att de endast får läsa de
uppgifter som de behöver för att kunna utföra den aktuella vården. Varje klinik
eller vårdcentral i Landstinget Blekinge har en ansvarig systemförvaltare för de
IT-system som används för behandling av personuppgifter till exempel skriva
patientjournal och ska även kontrollera vilka som varit inloggade på respektive
journal. Införandet av datajournaler har inneburit att klinikerna inte kan läsa
varandras journaler utan speciell behörighet.

Litteraturstudier
Vi har utöver kurslitteratur läst artiklar som beskrivit hur mobila enheter används i
vården men även inom andra områden. För att få en större inblick och förståelse
kring frågor om sekretess har vi läst olika lagar, rekommendationer från
datainspektionen och ett domslut om dataintrång.
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- Patientjournalen på fickan Etnografiska studier

Bild 5: Patientbesök på mottagningen

Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av etnografiska studier och därför valde vi
att studera distriktssköterskorna i deras dagliga verksamhet. Genom att iaktta,
samtala och videofilma, på hembesök och vid mottagningsarbete, har vi fått en
bild av deras yrkespraktik. Vi var medvetna om de störningar i den dagliga rutinen
vårt arbete kunde orsaka och försökte motverka detta genom att etablera en god
relation till distriktssköterskorna.
Händelser kan bara förstås rätt om de ses i sina sammanhang och ska inte vara
konstruerade, utan studeras i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att användarna talar för sig själva och att deras perspektiv framgår av ord och handlingar.
Videoinspelningar underlättar analys genom att man kan spela upp dem igen och
jämföra med utskrifter av händelser och intervjuer14. Detta tog vi i beaktande.
Man kan inte göra rättvisa åt en kunskap som används i ett arbete om man tar sin
utgångspunkt i gängse föreställningar om kunskap i vår kultur15. Detta upplevde
vi och vår bild av distriktssköterskans arbete ändrades under de etnografiska
studierna. Från början trodde vi att deras arbete var strikt uppdelat mellan barnoch äldrevård. Det visade sig att den dagliga verksamheten påverkades av patienternas behov av vård. Till exempel kan en patient i livets slutskede ”ta” mycket av
distriktssköterskans tid och under denna tid fick annan verksamhet vila eller
utföras mer rationellt.

14
15

Ely, M., 1993, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar.
Perby, M-L., 1995, Konsten att bemästra en process. Om att förvalta yrkeskunnande.
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- Patientjournalen på fickan När vi ställer krav på att mobil teknik ska stödja samarbete, måste vi studera hur
artefakter används och integreras med arbetsformer så att den passar de lokala
kraven från användarna16. Eftersom distriktssköterskans arbete är ett traditionellt
och väl inarbetat yrke där omvårdnad av patienten prioriteras och tekniken
kommer i andra hand, ville vi iaktta distriktssköterskan i hennes arbete för att få
fram de funktioner som skulle kunna stödja deras flexibla arbete. Vi har under
arbetets gång kontinuerligt analyserat och utvärderat våra iakttagelser. På detta
sätt har vi fått fram vilka arbetsmoment handdatorn skulle kunna stödja.
Etnografiska studier ger inga designbeslut men ger oss fingervisningar om vad
som kan vara med17. Vi anser att dessa studier varit avgörande när det gäller vår
förståelse för distriktssköterskans dagliga arbete, etablering av god kontakt med
användarna och insamling av information som sedan legat till grund för det
fortsatta arbetet. Till exempel uttryckte distriktssköterskorna att de inte vill att
handdatorn ska störa mötet med patienten.

Participatory/deltagande Design (PD)
Det mest användaranpassade gränssnitt är inte god design om inte IT-artefakten
erbjuder sådana funktioner som svarar mot användarens behov18. Under projektets
gång har vi tillsammans med distriktssköterskorna tagit fram ett första designförslag av grafiska gränssnitt som är anpassat till deras flexibla arbete vilket innefattar olika arbetsuppgifter som utförs i varierande miljöer.
Olika metoder har prövats och vuxit fram inom deltagande design området i syfte
att underlätta kommunikationen mellan designers och användare. Att utveckla ett
gemensamt språk är en viktig del i processen19. Deltagande design har successivt
utvecklats till att bli ett redskap för att samla kunskap och förbättra kvalitén på
designarbetet. Utvecklingen har lett till en ny syn på detta arbete som ett kollektivt
ömsesidigt lärande och utvecklingsarbete20. För att underlätta kommunikationen
mellan oss och distriktssköterskorna och för att få en bild och förståelse för deras
arbete, började vi med att följa dem i deras dagliga verksamhet. Utöver detta har
vi haft en workshop och mock-uparbete för att styrka och kompletta våra iakttagelser samtidigt som distriktssköterskorna i sin tur kunnat delta och få insyn i vårt
designarbete.
Deltagande design har många fördelar men det finns även det som är mindre bra.
Våra användare visste inte alltid vad som var bra och vilka möjligheter som fanns
då de inte hade någon erfarenhet av, som i detta fall, design av grafiskt gränssnitt.
Det hade varit svårt om distriktssköterskorna skulle ha deltagit hela tiden. För vår
del hade arbetet gått för långsamt och distriktsköterskorna hade inte kunnat
avsätta tid för detta. Därför har vi alternerat mellan att designa på egen hand och

16

Luff, P., Heath, C., 1998, Mobility in Collaboration.
Randall, D., mfl. 1994, Faltering from Ethnography to Design.
18
Ehn, P., 1983, Scandinavian Design: On participation and skill.
19
Dittrich, Y., 1998, Developing a Language for Participation – Project Language as a Meeting.
Place for Users and Developers in Participatory Software Development.
20
Schuler, D., Namioka, A., 1993, Participatory Design – Principles and Practices.
17
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- Patientjournalen på fickan tillsammans med användarna. Användarna har haft tillfälle att ge feedback på våra
designförslag om vad programmet ska innehålla och hur gränssnittet ska se ut.
Deras synpunkter har varit värdefulla och vävts samman med våra.

Workshop

Bild 6: Workshop med distriktssköterskorna

Vi valde att hålla en workshop eftersom vi hade ett konkret och specifikt problem
som vi ville att distriktssköterskorna skulle fundera kring. Syftet med en workshop är att hjälpa deltagarna att fokusera på hur verkligheten fungerar istället för
att behöva tänka på teknik och ekonomi. Deltagarna får använda sig av tidigare
erfarenheter, vilket bidrar till att de problem som deltagarna upplever som centrala
lyfts fram. En workshop syftar även till att de blivande användarna på kort tid ska
klargöra de gemensamma problemen i sin nuvarande situation, skapa visioner om
framtiden och diskutera hur visionerna skulle kunna realiseras21. Med workshopen
ville vi också att distriktssköterskorna skulle fortsatta fundera på var och när en
handdator kan stödja deras arbete.
Distriktssköterskornas arbetsdag är fylld med olika arbetsuppgifter och därför var
vi nöjda med att de fyra inbjudna distriktssköterskorna kunde delta i den två
timmar långa workshopen. Vårt syfte var att de tillsammans med oss skulle
diskutera i vilka situationer en handdator skulle stödja deras arbete. Redan när vi
frågade distriktssköterskorna om de kunde delta berättade de att de inte var vana
vid workshops där det ingår att prata och fundera kring sitt arbete. Därför
förberedde vi oss med att skriva ner ett urval av situationer vi iakttagit när vi följt

21

Kensing, F., Halskov Madsen, K., 1991, Generating Visions in Future Workshops and
Metaphorical Design.
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Vi valde att videofilma hela workshopen och deltagarna blev inte störda av detta.
Det är lämpligt att göra scenariot så utförligt och personligt som möjligt, för att på
så sätt tvinga sig själv att ställa och besvara frågor om de blivande användarna22.
När vi märkte att distriktssköterskorna inte kunde komma på fler situationer
hjälpte vi dom att fokusera på deras arbete genom att läsa upp de färdigskrivna
scenarierna. På detta sätt kunde vi tillsammans diskutera kring den nuvarande
arbetssituationen och hur den skulle kunna se ut i framtiden med hjälp av en
handdator. Till exempel diskuterade vi kring deras helgarbete. Inför helgen
rapporteras en kort sammanfattning till helgarbetande distriktsköterska av de
distriktssköterskor vars patienter behöver tillsyn. Rapporteringen sker via mail
eller skriftligt. Innan tjänstgörande distriktssköterska åker iväg på hembesök läses
samtliga patientanteckningar antingen på papper eller i den stationära datorn. Är
det många patienter eller komplicerade arbetsuppgifter som ska utföras skriver
distriktssköterskan ut mailrapporterna på papper. Inga övriga patientuppgifter från
datajournalen skrivs ut rutinmässigt. Här kom vi tillsammans fram till fördelen
med att kunna läsa och skriva patientjournal i handdatorn på plats eftersom de inte
alltid känner patienten sedan tidigare och de behöver inte hantera papper, med
ibland, bristande fakta.
Utöver detta berättade distriktssköterskorna under workshopen ett flertal målande
historier från verkligheten, bland annat om helgarbete och de fick tillfälle att
diskutera kring deras arbetsrutiner.
Ett annat resultat, som kan vara minst lika viktigt, är att efter en lyckad
brainstorming kan deltagarna känna sig inspirerade av sin egen produktivitet och
kreativitet23. Vi kände att detta uppstod bland distriktssköterskorna. Efter workshopen sa de spontant att de tyckte det var roligt att vi hade gjort så många
iakttagelser på så kort tid och att de fick tillfälle att prata om sina arbetsrutiner
både med varandra och med oss.
Vår workshop präglades av situationen och distriktssköterskornas sätt att
medverka men vi fick, trots den korta tiden, en bra diskussion och distriktssköterskorna bekräftade att våra iakttagelser stämde. Videofilmen av workshopen
har varit ett bra stöd vid analys och rapportskrivning.

Mock-up
Ett sätt att få användaren att aktivt delta i designprocessen är att använda sig av
”design-by-doing” det vill säga arbeta praktiskt med mock-uper eller enklare
prototyper som symboliserar produkten. Mock-uper är enkla att framställa och kan
på ett konkret sätt användas som diskussionsunderlag24. Prototyper ska vara
robusta så att användarna inte är rädda för att testa, kritisera och kan då ge bättre
22

Lövgren, J., Stolterman, E., 1998, Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper.
Lövgren, J., Stolterman, E., 1998, Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper.
24
Ehn, P., 1983, Scandinavian Design: On Participation and Skill, Lövgren/Stolterman, 1998,
Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper, Winograd, T., 1996, Bringing Design
to Software.
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- Patientjournalen på fickan feedback25.Vid systemutvecklingsarbete är en av projektledarens uppgifter att
bygga upp en gemensam inre bild hos projektmedlemmarna, det är viktigt att alla
vet vad som ska göras och vad som är målet26. Vi tror inte det är möjligt att
samtliga i gruppen kan ha ”samma bild”. Men för att gruppen ska veta vad som
ska göras och vad som är målet kan man skapa förutsättningar ”till en så gemensam bild som möjligt”. För att göra detta använde vi en mock-up i papper med
grafiskt gränssnitt som fungerade som ett verktyg att föra en dialog kring.

Bild 7: Svårt att komma igång med mock-up arbetet

I mock-uparbetet på två timmar deltog tre, av de fyra inbjudna distriktssköterskorna. Den fjärde kunde inte delta på grund av hög arbetsbelastning. Deltagarnas
uppgift var att de skulle börja fundera och skissa över hur det grafiska gränssnittet
skulle se ut, detta introducerade vi redan vid avslutande av workshopen. Distriktssköterskorna tyckte att det skulle bli spännande, men påtalade att de inte var vana
vid vare sig datorer eller denna typ av grupparbete. Med detta i åtanke gjorde vi
själva ett första förslag till grafiskt gränssnitt. Mock-upen, som skulle tåla att
förändras, byggdes i papper med post-it lappar som var flyttbara. Liksom vid
workshopen valde vi att videofilma mock-uparbetet.

25
26

Erickson, T., Notes on Design Practice: Stories and Prototypes as Catalysts for Communication.
Hoberg, C., 1998, Precision och improvisation, om systemutvecklarens yrkeskunnande.
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Bild 8: Distriktssköterskorna kom på många bra sökord.

I början av mock-uparbetet tyckte distriktssköterskorna att uppgiften kändes stor
och de hade svårt att komma igång. Samtalet kretsade kring de sökord som redan
finns och de som saknas i deras journalsystem SwedStar. De kände också att tiden
gick fort och tyckte att de inte fick något gjort och snart skulle de återgå till sitt
arbete. De tyckte också att det kändes ovant att vi videofilmade och loggade i
stället för att delta. När distriktssköterskorna ville ha vår hjälp tyckte vi att de
skulle försöka lite till. Vid tillfället ansåg vi att de skulle få en chans att arbeta
utan vår påverkan.
Efter detta besked började de titta på materialet vi lagt ut. De undrade då varför vi
lagt ut olika färgade papper och kom då på att de skulle vilja att en färg skulle
representera ett område. Till exempel skulle receptfunktionen vara gul. När de
skulle skriva ett recept skulle de vilja klicka på en bild, ikon, som var en vedertagen symbol för recept. Efter detta stannade arbetet åter upp och de frågade om vi
hade gjort något förslag på grafiskt gränssnitt.

Bild 9: Diskussion kring vårt mock-up förslag på grafiskt gränssnitt

15
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oss ett gemensamt språk och ett försök till att skapa en gemensam bild. Distriktssköterskorna kompletterade mock-upen med nya förslag och förändringar som
förbättrade den. Alla blev aktiva och glömde kameran.
Vi inser i efterhand att uppgiften att ”spåna fritt” utan några begränsningar blev
för omfattande och därmed blev den för svår. Vi borde tänkt mer på distriktssköterskornas mindre vana vid datorer och ovana av att delta i grupparbete, där de
dessutom ska skissa önskemålen. Lotta sa: ”Hur ska jag kunna göra detta. Jag
som inte har någon datavana”.
Med dessa erfarenheter i åtanke skulle vi i fortsatt arbete lägga upp mockuparbetet annorlunda. I första hand skulle vi ha minskat ner uppgiften och
begränsat den till endast ett område, till exempel ”Skriva journal”. I andra hand
skulle vi delta mer aktivt redan från början av mock-uparbetet för att inte
deltagarna skulle känna sig utlämnade men samtidigt vara medvetna om att inte
”ta över” arbetet. Vi kan endast spekulera i om dialogen kring uppgiften skulle
starta tidigare och om kunskapsutbytet hade påverkats till det bättre vid detta
upplägg jämfört med ovanstående mock-uparbete.
Några saker som dock utföll väl och som vi skulle använda vid behov vid fortsatt
arbete är att i förväg göra förslag på grafiskt gränssnitt då detta gav en bra dialog.
Vi hade även valt att videofilma arbetet då denna metod tillför nya insikter. Helst
skulle vi vara mer än två personer då det är resurskrävande att iaktta, videofilma
och allmänt serva deltagarna. Till exempel missade vi att sätta in en ny film under
slutet av dialogen kring vårt förslag till grafiskt gränssnitt eftersom vi var
uppslukade av uppgiften.
Med facit i hand och nya erfarenheter som vi kan dra nytta av i fortsatt arbete,
tycker vi ändå att vi fick fram flera bra idéer från distriktssköterskorna och vi fick
bekräftat att våra iakttagelser från de etnografiska studierna gick att omsätta i ett
nytt förslag till grafiskt gränssnitt. Mock-uparbetet kändes som början på någonting mer och skulle i ett fortsatt designarbete följas upp med fler.

En metod i metoden
Som en metod i metoden har vi haft en distriktssköterska som testperson. Hon har
inte deltagit i den övriga verksamheten utan sett på vårt material med ”nya ögon”.
Det har varit en fördel att hon är intresserad av teknik och utnyttjar befintliga
funktioner i sitt arbete. Till exempel när hon remitterar en patient till läkaren
mailar hon samtidigt till läkaren och förklarar varför hon skickar in patienten.
Läkaren returnerar sedan mailet och informerar henne om vad som gjorts och
varför. Distriktssköterskan ser mailfunktionen som en kontinuerlig vidareutbildning. Genom samtal med henne har vi fått värdefulla synpunkter på vårt
arbete som i sin tur har bidragit till en förbättring av det grafiska gränssnittets
design.
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VÅR SYN PÅ DISTRIKTSSKÖTERSKANS ARBETE

”Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra någonting åt
den.”
Alan Lakein
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Vi har under två veckor följt distriktssköterskorna i deras dagliga verksamhet för
att få en bild av hur deras yrkespraktik ser ut. För att få fram i vilka situationer de
skulle ha användning för en handdator har vi inte endast iakttagit hur de arbetar
utan också lyssnat med eftertanke när de berättat historier, för oss eller varandra,
om händelser som utspelat sig antingen för dem själva eller andra kolleger. Vi har
mest iakttagit deras dagliga arbete, det som sker mer sällan har vi fått en bild av
genom samtal och historier.
Vi har, liksom Perby beskrev processarbetet med nyckelord, valt att beskriva
distriktssköterskans arbete med av oss utvalda nyckelord som representerar det
komplexa27 yrkeskunnandet; ”seende”, lyhördhet, kommunikation, flexibilitet,
prioritering, beslutsfattande, dokumentation, framförhållning, utveckla ett minne
och självständighet.

Bild 10: Distriktsköterskan etablerar god kontakt.

Förmågan att se när något inte stämmer även om alla medicinska prov är normala
är en kunskap som man inte förvärvar genom bokliga studier28. Distriktssköterskan utvecklar en förmåga att i sin kontakt med patienter och anhöriga ”se”
orsaker och utifrån dessa prioritera var, när och hur de ska åtgärdas. Till exempel
kan det handla om att ta ett beslut om att påbörja eller ändra en behandling.
När distriktssköterskan sysslar med omvårdnad är det inte i första hand patientens
sjukdom som intresserar utan snarare de problem som patientens sjukdom orsakar
henne som människa29. Därför måste distriktssköterskan kunna ”se” helheten men
också varje arbetsuppgift för sig. Även om ingen enskild arbetsuppgift anses vara
särskilt svår eller komplicerad blir de tillsammans komplexa. Det är viktigt att
distriktssköterskan dokumenterar adekvat information om varje patient för att
27

Svåröverskådligt sammansatt helhet enligt Svenska akademiens ordlista.
Josefson, I., 1991, Om kunskapens former.
29
Josefson, I., 1991, Om kunskapens former.
28
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skrivs men oftast är den kort och koncis. Distriktssköterskan är medveten om de
följdverkningar som kan uppstå om dokumentationen uteblir eller är felaktig.

Bild 11:Kommunikation med patienten får inte störas av datorn.

Kunskap finns i den direkta kontakten med verkligheten, i vårt arbete och i det vi
till vardags gör och säger. Kunskap växer fram och förmedlas när människor talar
med varandra, den kommuniceras30. Sjuksköterskan utvecklar en förmåga att
lyssna bakom orden. Språk och kunskap är invävda i varandra och visar sig i sjuksköterskans handlande31. Kommunikation är ett av distriktssköterskans viktigaste
verktyg. Att kunna föra en dialog med olika patienter för att få fram information
som i sin tur leder till nya beslut. Det är en konst att föra ett samtal med de förutsättningar som ibland ges; patienter kan vara senil dementa, ej svensktalande eller
ha svårt att förmedla sig.

30
31

Gustavsson, B., 2000, Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i filosofisk belysning.
Josefson, I., 1991, Om kunskapens former.
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Arbetets kunskapsvärld följer inte enbart den logik som är förbunden med det
analytiska tänkandet; den följer också en annan logik. Som utomstående är det lätt
att man tänker sig att arbetsgången består av ett antal steg som följer på varandra
som länkarna i en kedja32. När distriktssköterskan berättade för oss om sin
arbetsdag gav hon också en bild av att arbetet är uppdelat och följer ett visst
mönster. Verkligheten visade ständiga förändringar i planering och arbetsmiljöer
vilket medförde att distriktssköterskan måste vara flexibel. När distriktssköterskan
arbetar på mottagningen ändras arbetsrutinerna ofta av telefonsamtal från
patienters anhöriga, kontakt med kollegor och andra yrkeskategorier. Detta
medför att det av och till är svårt att slutföra påbörjade arbetsuppgifter. När
distriktssköterskan är på hembesök är inte alltid den inplanerade patienten hemma
men istället står grannen i trapphuset och behöver hjälp. Ibland har patienten
försämrats och då tar besöken längre tid än beräknat. Deras arbete kräver hela
tiden framförhållning.
Förmågan att handskas med det oförutsedda är centralt i distriktssköterskans
yrkeskompetens, detta förvärvas och byggs på genom att arbeta i yrket. Distriktssköterskan måste vara lyhörd, kunna prioritera, våga ta beslut, anpassa sig till
olika situationer och vara flexibel i mötet med patienten, dennes anhöriga och vid
samarbete med andra yrkeskategorier.
Distriktssköterskan utvecklar ett minne för detaljer som rör patientens omvårdnad. Därför skrivs inte alltid anteckningar vid hembesök utan dessa memoreras
och dokumenteras i datorn när hon kommer tillbaka till mottagningen. För
distriktssköterskan kommer patienten i första hand och tekniken intar en andra
plats.
Distriktssköterskeyrket är ett självständigt arbete vilket innebär att de använder de
arbetsmetoder som passar dem själva. Det ingår att ta egna beslut och ansvara för
dessa. De är medvetna om skillnaderna i deras arbetssätt men vet också att det är
mer som förenar än skiljer dem åt. Det kan ta flera år att utveckla denna komplexa
yrkeskompetens.

32

Perby, M-L, 1995, Konsten att bemästra en process. Om att förvalta yrkeskunnande.
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VÅRA REFLEKTIONER KRING HANDATORN

”Det är framtiden jag är intresserad av, eftersom jag ska tillbringa resten av
mitt liv där.”
Charles F Kettering
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Våra reflektioner kring handdatorns vara eller icke vara…
I nedanstående text beskriver vi hur distriktssköterskans arbetspraktik kan se ut
idag. Vi vill visa hur distriktssköterskan använder sig av artefakter och hur de
fungerar i sitt sammanhang. Vi kommer att analysera och diskutera utifrån denna
text i huvudsak angående funktionerna skriva journal och läsa journal.
Distriktssköterskan Eva är på hembesök hos diabetespatienten Anna som har
brutit lårbenshalsen. Anna som är tystlåten, har varit hemma i nästan två veckor.
Eva ska kontrollera blodsockret och ge allmän omvårdnad. De sitter mitt emot
varandra vid köksbordet. Följande samtal (Annas text är kursiv) och handling
(inom parentes) är ett tre minuters utdrag från ett videoinspelat hembesök

Eva sitter vid köksbordet och pratar med Anna

Bild 13: Samtal mellan distriktssköterska och patient (ej nedanstående samtal).

Ett urdrag ur ett samtal från ett hembesök:
- Insulinet är det inget problem med det tar du själv. (Samtidigt som Eva plockar
fram blodsockerapparaten och förbereder den för provtagning)
- Ja
- Det kan var spännande och se för det har legat lite högt. (Eva går bort till
diskbänken och tar lite papper, sätter sig igen)
- Får vi låna ett finger då? (Eva sätter pennan mot Annas finger)
- Då tar vid det i mitten här.
- Oh vad varm du var. (Eva sticker i fingret.)
- Bra då får vi en ordentlig bloddroppe. (Hon samlar upp blodet på stickan, torkar
av fingret och ber Anna att trycka, sätter stickan i blodsocker apparaten)
- Vill du ha ett plåster?
- Nä… ( Eva tar bort nålen ur provtagningspennan samtidigt som hon frågar
patienten)
- Hur det går med dina mediciner?
- Jag har fått dom som vanligt.
- Dom delar dem i medicindosetten, tycker du det fungerar?
22
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- Kommer du ihåg att ta dem?
- Jo.
- Eller hjälper flickorna dig??
- Nehä.
- Får du ingen hjälp alls? (Samtidigt som Eva plockar ihop sin blodsocker apparat
pratar hon med Anna)
- Får du ingen hjälp, vad säger du! …Det låter inte bra.
- 13,1 (Eva läser av blodsockervärdet)
- Ja
- Det är lite i överkant.
- Det är ju det att jag har ätit två smörgåsar och gröt och en banan.
- Har du ätit så mycket! (Sätter på plåster på fingret)
- Jag äter mest på morgonen.
- Du äter mest på morgonen?
- Ja
- Får du mat från servicehuset?
- Ja
- Har sjukgymnasten varit hos dig?
- Nej… ja hon var här då när jag kom hem.
- Ja. (Eva har plockat färdigt med sin blodsockerapparat och lägger den på bordet
och går bort till diskbänken och slänger de använda papprena i soporna)
- Sen vet jag inte… sen kom hon inte…
- Ni har inte varit och tränat i trapporna? (Eva sätter sig ner igen)
- Nej
- För jag menar att kunna gå ut och så…
- Ja
- För det är ju nästa steg så att säga…
- Ja
- När du blivit lite piggare.
- Ja
- Du måste komma igång och kunna röra dig lite.
- Ja
- För det är viktigt för sockrets skull.
- Ja visst
- Och även för benets skull att du kommer igång.
- Ja, ja
- Hon har inte sagt att hon ska höra av sig igen?
- Hon har lämnat ett telefonnummer (Anna vänder sig om och tar ett papper som
finns på bordet vid sidan om sig)
- Birgitta, ja. (säger Eva när hon får pappret och läser det, vänder och läser på
pappret, hummar tar upp pappret lägger ihop det igen)
- Går det bra med gåstöden inne?
- Ja
- Hm, jag får prata lite med Birgitta.
- Ja
- Jag får höra när hon har tänkt sig att träna med dig trapporna.
- Ja
- För du ska få komma ut.
23

- Patientjournalen på fickan -

- Ja
- För du kan få hjälp av flickorna, följa med dig lite och komma ut.
- Ja
- Du behöver det.
- Ja
- Om inte annat så för sockrets skull…
- Ja
(Eva lägger ifrån sig pappret)

Våra reflektioner kring ovanstående samtal
Eva använder sig av blodsockerapparaten som mäter blodsockervärdet och visar
resultatet på en display. Värdet ligger kvar i apparatens minne tills hon tar ett nytt
prov. (Om Eva ska besöka fler diabetespatienter skriver hon ner det aktuella
värdet på papper eller memorerar det.)
Eftersom Eva kände Anna sedan tidigare visste hon att hennes blodsocker legat
något högt den sista tiden. I detta fall kunde Anna själv tala om orsaken till det
höga blodsockret.
När Eva frågar Anna om sjukgymnasten har varit där, bekräftar Anna detta, men
vet inte när hon ska komma tillbaka. Anna kommer inte ihåg sjukgymnastens
namn, men har ett papper med hennes namn och telefonnummer, liggande på
köksbordet. Hon ger detta till Eva. Eva kan inte tala om när sjukgymnasten ska
komma nästa gång men säger att hon ska kontakta henne.
Idag memorerar och antecknar Eva detaljer kring hembesöket och dokumenterar
detta i den stationära datorn när hon kommer tillbaka till mottagningen. I ovanstående exempel memorerade Eva Annas blodsocker och att hon skulle ta kontakt
med sjukgymnast och arbetsterapeut. Hon antecknade att hon skulle kontrollera
Annas diabetesmediciner. När Eva sedan kom tillbaka till mottagningen gick hon
in i Annas patientjournal och skrev in blodsockervärdet, letade efter sjukgymnastens journalanteckningar och läste om aktuella mediciner. Eftersom det inte
fanns några anteckningar från sjukgymnasten skulle hon kontakta henne via mail.
Eva berättar: ”Eftersom arbetsterapeuten arbetar på våningen ovanför frågar jag
henne om Anna nästa gång jag går upp. Sen berättar jag för Anna hur det blir
nästa gång jag besöker henne.”

Vad betyder det att kunna läsa och skriva på plats
Vi tycker att ovanstående samtal visar på att distriktssköterskans arbete skulle
stödjas av en handdator. För att visa på detta har vi valt att ge exempel från våra
etnografiska studier i form av fältanteckningar. Samma situation beskriver vi i
form av ett scenario i vilket distriktssköterskan arbetar med en handdator. I den
övriga rapporten har vi koncentrerat oss på att beskriva funktionerna Läsa och
Skriva journal, men här väljer vi att fälla in övriga funktioner trots att de ibland
kan ge ett mindre strukturerat intryck. Vi tycker dock att scenarierna tillför och
belyser väl hur arbetet med en handdator skulle kunna fungera för distriktssköterskan.
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Att kunna skriva journal, i anslutning till hembesök, tror vi skulle främja till en
mer detaljerad dokumentation eftersom den görs i samband med patientbesöket.
Då är informationen aktuell, risken för förväxling med andra patienter minskar
och även risken för att glömma. Till exempel skulle Eva redan på hembesöket
kunna skriva in blodsockervärdet och kommentera att patienten mår bra men bör
uppmanas att röra på sig mer för att inte blodsockret ska stiga ytterligare. Denna
detaljerade information skulle ge ett mervärde, speciellt vid de tillfällen då
patienten inte är känd av personalen. Att skriva journal på plats skulle bli en
kvalitetssäkring och kanske ge en bättre vård för patienten. Eva sa vid ett tillfälle:
”Att få avsluta en patient i samband med hembesök, hade jag sluppit känna mig
splittrad.”
Scenario: Läsa och skriva journal
Fältanteckning
Maja lägger om nytt förband.
Under tiden småpratar hon med
patienten och undrar när Karin
kontrollerade sitt blodsocker
sist. Hon kommer inte ihåg
utan Maja tar ett blodsocker
som visar sig vara för högt.
Maja undrar hur hon brukar
ligga i värde. Karin vet inte.
Maja skriver blodsocker-värdet
på papper.

Arbeta med handdator
Maja lägger om nytt förband.
Under tiden småpratar hon
med patienten och undrar när
Karin kontrollerade sitt blodsocker sist. Hon kommer inte
ihåg detta så Maja tar ett
blodsocker samtidigt som hon
tittar på tidigare blodsockervärden i sin handdator. Det
nytagna värdet visar sig vara
något för högt men Maja oroar
sig inte över detta då tidigare
värden också visat detta. Maja
för in det nya värdet.

Även idag förs journalanteckningar, men inte förrän distriktssköterskan är tillbaka
på mottagningen, efter att ha besökt ett flertal patienter. Vi tror att distriktssköterskans hantering av pappersanteckningar, som lätt kommer bort eller förväxlas,
skulle minska. Ann berättade: ”Jag har tusen lappar överallt och det är lätt att
glömma bort.”
Idag kan Eva läsa i Annas patientjournal på mottagningen och välja att antingen
memorera, anteckna eller skriva ut informationen på papper. Men det ingår inte i
distriktssköterskans arbetsrutiner att dagligen läsa igenom de patientjournaler vars
patienter hon ska göra hembesök hos. Det tar tid och kanske är den nya informationen inte ens inskriven i patientjournalen utan memorerad eller antecknad på
papper av den personal som tagit hand om patienten.
Distriktssköterskan litar både på sin och övrig personals förmåga och vet att vid
förändringar av patientstatus rapporteras, via mail eller telefon, till henne av den
yrkeskategori som tagit hand om patienten. Distriktssköterskan är ”spindeln i
nätet”. Till exempel kan nattpatrullen rapportera att en patient ramlat och brutit
benet.
I ovanstående samtal hade det varit en fördel om Eva hade kunnat läsa
sjukgymnastens anteckningar i en handdator i Annas patientjournal. Då hade hon
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planeringen var tänkt. Anna hade sluppit fundera över vad som skulle hända. Idag
får Eva anteckna vad hon ska göra och sedan läsa i Annas patientjournal på
mottagningen och sedan kontakta Anna igen.
Scenario: Administrativt arbete efter hembesök
Fältanteckning
När Maja kommer tillbaka till
vårdcentralen dokumentera hon
allt hon har gjort. Kontaktar
sjukgymnast,
arbetsterapeut
och läkare. Skriver recept och
beställning på blöjor. Hon för
in överrenskomna hembesök i
sin agenda. Eftersom hon även
varit hos andra patienter tycker
hon ibland det är svårt att
komma ihåg allt hon har lovat
de olika patienterna. Det är
sällan hon för anteckningar vid
hembesöken utan litar på sitt
kom ihåg.

Arbeta med handdator
När Maja kommer tillbaka till
vårdcentralen dockar hon
handdatorn till den stationära
datorn och laddar på så sätt
över den patientinformation
som insamlats från dagens
hembesök.

I detta fall känner Eva Anna sedan tidigare och Anna kommer själv ihåg hur
blodsockret brukar ligga och orsaken till varför det är högt. Det är inte alla
patienter som vet varför blodsockret är högt eller kommer ihåg tidigare värden. I
bästa fall finns det en blodsockerlista med tidigare värden antecknade hos patienten. Idag skrivs blodsockervärdena in i patientjournalen på mottagningen. Om Eva
hade varit vikarie eller inte känt patienten sedan tidigare, hade det varit en fördel
om hon hade kunnat läsa i patientjournalen om tidigare blodsockervärden och
orsaker till dessa på plats i en handdator.
Scenario: Läsa sjukgymnastens journalanteckningar och kontakta via mail
Fältanteckning
Maja informerar Karin om att
det är lätt att blodsockret går
upp om hon inte rör på sig.
Maja frågar om sjukgymnasten
har varit där och Karin svarar
att det var någon här precis när
jag kom hem från lasarettet.
Jag var nog inte så positiv för
hon har inte kommit tillbaka.
Maja lovar att höra av sig till
sjukgymnasten och återkomma
med information.

Arbeta med handdator
Maja säger att det är lätt att
blodsockret går upp om inte
Karin rör på sig. Maja frågar
om sjukgymnasten har varit
där och Karin svarar att det
var någon här precis när jag
kom hem från lasarettet. Jag
var nog inte så positiv för hon
har inte kommit tillbaka. Maja
läser sjukgymnastens journalanteckningar i handdatorn och
ser att hon har varit hos Karin.
Hon ser att sjukgymnasten
rekommenderat Karin att röra
på sig och har planerat att
komma måndag nästa vecka.
Maja berättar detta för Karin
och skickar ett mail till sjukgymnasten angående Karins
blodsocker

26

- Patientjournalen på fickan En del detaljer kring patientens omvårdnad skrivs varken in i datorn eller på
papper utan memoreras och då är det endast distriktssköterskan själv som känner
till dessa. Kan en handdator ändra på detta arbetssätt? Vi tror att distriktssköterskan även i fortsättningen kommer att hålla detaljer i minnet. Men om de hade
möjlighet att skriva in i handdatorn direkt efter varje patientkontakt tror vi att de
skulle dokumentera mer av sin memorering och kanske glömma mindre. Denna
mer detaljerade information är speciellt viktigt idag då patientklientelet består av
många äldre i eget boende, andelen senildementa ökar, olika språk och kulturer
och det är svårt att nå anhöriga. Genom att arbeta på detta sätt, tror vi, skulle
skapa trygghet för både patient och distriktssköterska.
Scenario: Rätt mediciner
Fältanteckning
Karin tycker att hon tar mer
mediciner nu än hon har gjort
tidigare. Maja går igenom
samtliga mediciner med Karin
och talar om varför hon ska ta
dessa. Detta tar en god stund.
Karin vidhåller att medicinordinationerna har ändrats
vilket inte har skrivits på det
gula medicinkortet. Maja blir
osäker på medicineringen och
säger att när hon fyllde i det
gula kortet utgick hon från
journalanteckningarna.
Hon
lovar att åter igen läsa Karins
patientjournal. Karin lovar att
ringa Karin snarast.

Arbeta med handdator
Karin tycker att hon tar mer
mediciner nu än hon har gjort
tidigare. Maja jämför Karins
aktuella medicinlista i handdatorn
med hennes gula medicinkort och
talar om att allt stämmer.

Bild 14: Distriktssköterskan informerar patienten om tidigare blodtrycksvärde.

Idag skriver distriktsköterskan pappersanteckningar och använder olika artefakter
inför patienten utan att detta varken stör mötet eller samtalet. Därför tror vi inte att
det skulle vara någon skillnad om informationen skrivs in direkt i handdatorn vid
patientens köksbord om patienten och anhöriga informeras om ändamålet. Om
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distriktssköterskan märker att handdatorn stör patientkontakten kan informationen
skrivas i bilen innan nästa patientbesök.
Det iakttogs att läkare klarade av att hantera pappersjournalen utan att mötet med
patienten stördes. Patienten kunde få hålla och läsa pappersjournalen och texten
blev ett verktyg att prata kring mellan läkare och patient. När patientjournalen
digitaliserades och användes i en stationär dator kunde inte längre läkarna samtala
med patienten samtidigt som de förde in information i datorn33. Lägg därefter till
det faktum att de flesta inom den svenska sjukvården har djupt rotade rutiner för
pappersarbete34. På basenheten Centrala Karlskrona används sedan 1989 datajournaler. Vi iakttog att distriktssköterskorna använder teknik, både på mottagning
och vid hembesök, till exempel blodsockerapparater, blodtrycksmanschetter och
stationära datorer samtidigt som de för en dialog med patienten. Distriktssköterskan är medveten om att vara vänd mot patienten för att inte några artefakter ska
störa kommunikationen (se bild 14).
Vi tror, att vid hembesök, skulle en handdator kunna fungera som en ”pappersjournal” och patienten kunde då själv hålla i denna och läsa journalanteckningar.
Informationen skulle bli ett verktyg att prata kring mellan distriktssköterska och
patient. Risken för att några journalpapper kommer bort eller förstörs i hanteringen minskar. Vi är medvetna om att ingen teknik är felfri utan datainformation kan
försvinna eller förstöras. Detta är distriktssköterskan medveten om sedan tidigare
men fördelarna med delad information överväger nackdelarna. Vi tror inte att
kommunikation eller patientmötet skulle störas av införande av en handdator då
distriktssköterskan prioriterar patienten före teknik.
Scenario: Bedömning av smärta
Fältanteckning
Karin berättar att hon har ont men
har svårt att beskriva om hon har
mer ont nu än tidigare. Maja
undrar över hur ofta hon tar
värktabletter.

Arbeta med handdator
Karin berättar att hon har ont men
har svårt att beskriva om hon har
mer ont nu än tidigare. Maja ber
henne att peka på en skala som
visar hur ont hon har. Maja ser
sedan på tidigare bedömningar i
handdatorn att smärtan inte har
tilltagit. Maja talar om för Karin
att hon inte behöver mer värktabletter utan att det är viktigt att
hon rör på sig.

Andra funderingar kring handdatorn
Skulle distriktssköterskan glömma mindre vid användning av en handdator?
Under vår etnografiska studie hörde vi ett flertal gånger distriktssköterskorna
säga: ”det skulle jag haft med mig” eller ”oj, jag har glömt att kontakta arbets33
34

Luff, P., Heath, C., 1998, Mobility in Collaboration
Gustavsson, T., 2000, Bilder på burk – Digitala arkiv och gemensam IT-standard på Sveriges sjukhus.
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akutvård vi sysslar med”. Vi tror att distriktssköterskans sätt att memorera
fungerar i de flesta fall men ofta har de en ”känsla av” att de har glömt något.
”Känslan” av att glömma ökade ju mer de blev störda i sina arbetsuppgifter.
Scenario: Läsa arbetsterapeutens journalanteckningar och kontakta via mail
Fältanteckning
Maja undrar hur det går att
duscha. Karin talar om att hon
får hjälp att tvätta sig bit för
bit. Maja frågar om arbetsterapeuten har varit hos henne.
Karin känner inte igen detta.
Maja lovar att kontakta arbetsterapeuten.

Arbeta med handdator
Maja undrar hur det går att
duscha. Karin talar om att hon får
hjälp att tvätta sig bit för bit. Maja
frågar om arbetsterapeuten har
varit hos henne. Karin känner inte
igen detta. Det finns inga
anteckningar av arbetsterapeuten i
journalen. Maja skickar ett mail
om Karins önskemål om hjälpmedel.

Något som ytterligare belastade ”känslan” av att glömma var om patienten var ny.
Det är mycket detaljer att hålla reda på som ska åtgärdas; till exempel komma
ihåg att ta med blöjor och förbandsmaterial till patienten, skriva ut recept,
vårdplanering, kontakta anhöriga och andra yrkeskategorier som arbetar med
patientens omvårdnad. Ann uttryckte det så här: ”Jag sitter hellre över för att få
dagens arbete färdigt. För jag ska inte tro att jag hinner och kommer ihåg det
imorgon”.
Scenario: Beställer blöjor och skickar recept
Fältanteckning
Karins värktabletter är slut och
Maja lovar att skriva ut nya.
Om Maja valt att skriva ut
receptet nu skulle hon även ha
behövt FASS (Farmaceutiska
Specialiteter i Sverige) med
sig. Karin behöver också nya
inkontinensblöjor.
För
att
skriva ut denna beställning och
skicka den till centralförrådet
måste Maja använda en
produktpärm och datorn.

Arbete med handdator
Karins värktabletter är slut och
Maja skriver ut nya direkt i
handdatorn. Hon frågar vilket
Apotek Karin vill hämta dem på. I
”favoriter” har hon lagt in de
vanligaste ordinationerna och
mediciner. Vill hon har hon
tillgång till FASS. Eftersom Maja
är inloggad som distriktssköterska
kan hon bara skriva ut det hon är
legitimerad för. Maja skriver
också en beställning på blöjor och
mailar den direkt till företaget.
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Bild 15: Distriktssköterskorna arbetar i olika miljöer.

Distriktssköterskan har ett flexibelt arbete i olika arbetsmiljöer vilka inte är ergonomiskt anpassade, utan arbetssätten får anpassas till miljön. Handdatorn som ska
tåla oöm behandling, skulle smälta in i denna arbetsmiljö då den är mobil och lätt
att bära. Det är viktigt att skapa bra arbetsmiljöer vilket är svårt vid hembesök.
Det är känt sedan länge att sjukdomar och besvär i rygg, axlar och i övriga delar
av rörelseorganen är ett stort folkhälsoproblem. Eftersom smärtor och sjukdomar i
rörelseorganen är vanliga och kostsamma för både individer och samhälle är förebyggande åtgärder särskilt angelägna. Det är viktigt att förebygga skador som
orsakas av bland annat arbetsmoment som innebär stillasittande arbete med
spända muskler och långvariga belastningar35.

Reflektioner kring införandet av en handdator
Införandet av ny teknik kan förändra den invanda arbetspraktiken och ge den
erfarne en känsla av att vara nybörjare36. Med användbart menas att användaren
kan koncentrera sig på sin yrkesuppgift och använda datorn som stöd på ett för
henne fullt begripligt, kontrollerbart, effektivt, kompetent och kreativt sätt37. Att
förändra ett handlingsutrymme är inte svårt. Varje förändring av en artefakt
medför någon form av förändring i handlingsutrymmet. Det som är svårt för alla
designers är att kunna förutsäga hur en förändring i artefakten överförs i ett förändrat beteende hos användaren38. Den som kommer att påverkas av olika beslut
ska också ha en möjlighet att påverka besluten39.
Våra iakttagelser har legat till grund till de funktioner som ska finnas i handdatorn
för att den ska kunna stödja distriktssköterskans invanda arbetspraktik. Distriktssköterskorna vill inte att användandet av handdatorn ska stjäla tid från omvårdnad
eller öka arbetsbördan. Även om det var vi som bestämde oss för att se om en
handdator skulle stödja distriktssköterskans arbete har det varit viktigt att de har
35

Wrammer, B., 1998, Beskrivning och tolkning av folkhälsofakta.
Norman, D., 1994, Things that makes as Smart, Defending Human Attributes in the Age of the
Machine.
37
Sundblad, Y., 1993, Programmering med mänskligt ansikte.
38
Lövgren, J., Stolterman, E., 1998, Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper.
39
Muller, M., 1995, Scenarios in Discounts Usability Engineering.
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- Patientjournalen på fickan deltagit i designprocessen i den mån det har passat deras arbete. Vid dessa tillfällen har de haft möjlighet att påverka det grafiska gränssnittet och vilka funktioner som ska finnas i handdatorn. På detta sätt ökar förutsättningarna för att
handdatorn kan integreras i deras dagliga arbete och att de endast under en kort tid
ska känna sig som nybörjare.
Ett datorstöd är användbart när användaren kan koncentrera sig på sin uppgift
samtidigt som datorn används. När nya datoriserade system införs är det viktigt att
datorn är användarvänlig annars kan användaren drabbas av olika stressreaktioner.
Orsaken är belastning på korttidsminnet och på sikt kan effekten bli ineffektivitet
och dålig prestation40. Med ny teknik och nya produktionsmetoder uppstår också
nya behov av kunskap41. Vid inlärning av ny kunskap är det bäst om användaren
får tid att fråga, lyssna, titta och prova sig fram42. Olika människor behöver olika
tid och sätt att lära in nya rutiner43. Ett problem kan vara att förändra etablerade
rutiner44. Distriktssköterskan Birgitta sa: ”Ska jag nu behöva lära mig något nytt
jag som har så lite datavana. Får jag problem måste jag fråga någon annan.”
Både vi och distriktssköterskorna vill att systemet ska vara enkelt, lätt och smidigt
att lära sig. Med tanke på att de flesta distriktssköterskan är kvinnor med liten
datorvana och hög genomsnittsålder är det inte bara viktigt med ett intuitivt
grafiskt gränssnitt utan det måste också finnas tid avsatt för utbildning. Rädslan
för att göra fel och i fortsättningen inte kunna använda handdatorn kan skapa
enkänsla av stress. Den som inte klarar av att använda handdatorn kan inte utföra
sitt arbete lika effektivt som de som kan. Känslan av att inte ”kunna” kan skapa
utanförskap. Det är viktigt att distriktssköterskan får lära sig att använda handdatorn så att den inte stör patientmötet. Att bygga upp ett faddersystem som
underlättar om problem uppstår efter utbildning är också värdefullt.
Under våra etnografiska studier såg vi stor skillnad i hur olika distriktssköterskor
använde teknik. Till exempel var de som använde mobiltelefon och mail som
verktyg i sin yrkespraktik mer intresserade av att använda en handdator. De såg
inte tekniken som ett hinder, utan ville istället utnyttja alla möjligheter. Ann
berättade: ”Kommunikationen har förbättras via datorn. Skickar jag ett mail om
en patient får jag svar direkt av läkaren. Detta har ökat mina kunskaper för jag
får feedback direkt. Jag ser det som en ren vidareutbildning.” Tekniken bidrar
med att informationsflödet kan bli både snabbare och effektivare om den används
på detta sätt.
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Schneider, W., 1993, Att köra över människors inneboende autopilot.
Gustavsson, B., 2000, Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i filosofisk belysning.
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FÖRSLAG TILL GRAFISKT GRÄNSSNITT

”If you can dream it – you can do it.”
Walt Disney
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I följande text skriver vi om hur vi har gått till väga för att designa ett förslag till
grafiskt gränssnitt. Våra iakttagelser från de etnografiska studierna, resultaten från
workshop och mock-uparbetet ligger till grund för designen av det grafiska gränssnittet där funktionerna inordnats i sitt rätta sammanhang. I rapporten väljer vi att
beskriva funktionerna skriva och läsa patientjournal utförligt. Vi ger exempel från
våra etnografiska studier i form av scenarier som skrevs av oss och användes
under workshopen.
Under arbetets gång har vi haft några av de nyckelord som vi tycker representerar
distriktssköterskans yrkeskunnande i åtanke; kommunikation, dokumentation, ta
beslut, framförhållning, prioritering och självständigt arbete.
Det grafiska gränssnittet ska
• stödja distriktssköterskans kommunikation i patientmötet och med andra
yrkes-kategorier. Till exempel: texten ska vara tydlig så att
distriktssköterskan kan samtala med patienten samtidigt som hon läser på
skärmen.
• stödja distriktssköterskans självständiga arbetssätt genom att ge tillgång
till aktuell information på plats och med hjälp av denna underlättas
prioritering och beslutsfattande. Till exempel: den fakta som
distriktssköterskan ska grunda sina beslut på ska vara lättåtkomlig,
översiktlig och lätt att tolka.
• vara designat så att det är enkelt att dokumentera och främja behovet av
fram-förhållning i distriktssköterskans arbete genom att informationen är
lätt att komma åt och tolka.
Designerns uppgift är att överbygga gapet mellan människa och teknik, för att i
slutändan utveckla något som fungerar både för designer och för användare. Inte
alla designers kan skapa en produkt som användaren blir förälskad i, men det är
vad varje designer försöker uppnå45. Varje designprocess är unik och det finns
inget facit att tillgå. Förståelsen för uppgiften, designsituationen, och för möjliga
vägar att gå, växer fram under processen46. Vi anpassade vår designmiljö och våra
verktyg så att de passade vårt arbetssätt och kunskapsnivå. Vi eftersträvade en
designmiljö där vi snabbt och enkelt kunde förändra vårt grafiska gränssnitt47. Det
är viktigt med deltagande medverkan, där användaren deltar i alla designfaserna
och även kan påverka designbesluten48. Det är viktigt att designern känner till de
begränsningar och möjligheter som tekniken ger. Den professionella designern
ska vara medveten om detta49. Man ska utgå ifrån det som finns och bygga på det
för att användarna ska känna igen sig50.
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distriktssköterskorna. Till exempel iakttog vi att dokumentationen inte alltid
fördes enligt de riktlinjer som finns. Vi kan bara spekulera i orsakerna till detta
men några kan vara; svårförståeligt grafiskt gränssnitt i SwedStar, brist på uppföljning av datorutbildning och skiftande intresse till användning av datorer. Med
ovanstående i åtanke har vi försökt att arbeta flexibelt under designprocessen
genom att anpassa oss till distriktssköterskorna och deras arbetsmiljö. Genom
litteratur och tidigare erfarenheter är vi medvetna om att det är vi och inte
distriktssköterskorna som känner till de begränsningar och möjligheter som handdatorn kan användas till. Distriktssköterskornas synpunkter har varit värdefulla
men vi har litat på vår förmåga och vågat ta de avgörande besluten.
”The user interface reveals itself fully to us in use”51. Vi är medvetna om att det är
först i användandet som ett grafiskt gränssnitt visar om det uppfyller de krav som
användaren har. Det är utifrån en sådan situation vi skulle kunna utveckla vårt
grafiska gränssnitt ytterligare. Det går inte att på förhand tänka sig in i varje
upptänklig situation som en användare kan ställas inför. Vi kan därför inte hålla
med Liddle när han säger: ”The designer´s task is to specify completely and
unambigously the user´s whole experience”52.

Handdatorns lilla skärmyta kräver speciell design
När vi testade hemtjänstens och Meditelligences handdatorer iakttog vi detaljer i
det grafiska gränssnittet som vi tyckte var mindre bra. Till exempel var menyn på
höger sida på den ena och skärmytan mörk på den andra vilket gjorde att den
mörka texten var svårläst. Vi drog nytta av dessa och tillsammans med nedanstående synpunkter har vi, tillsammans med distriktssköterskorna, tagit fram ett
förslag till grafiskt gränssnitt.
Eftersom handdatorns skärmyta är liten är det viktigt att informationen får en
tydlig och genomtänkt layout i det grafiska gränssnittet. För att uppnå detta bör
det finnas tomma ytor som lättar upp och gör texten lättläst. Genomgående bör
textstorlek, texttyp och informationsmeddelande följa ett enhetligt mönster för att
inte ge ett ”plottrigt” och ”rörigt” intryck på den lilla skärmytan.
Vi tycker att det grafiska gränssnittet ska utstråla känslomässig harmoni. Skrikiga
färger kan skapa oro och stress därför anser vi att milda färger är att föredra. Via
färger kan informationen struktureras och på detta sätt underlätta för användaren
att ”se” rätt information tack vare färgen. Till exempel om distriktssköterskan ska
läsa om patientens mediciner finns dessa idag skrivna på gula kort och i handdatorns grafiska gränssnittet skulle detta motsvaras av en gul bakgrund. Vi är
medvetna om att åtta procent av männen är röd/grön färgblinda och därför ska inte
dessa färger användas tillsammans.
Vi tycker att användaren ska få en översikt av befintlig information i form av
menyer och sedan kunna välja vad som ska utföras. Genom att låta menyn, som
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Bødker, S., 1991, Through the Interface – A Human activity approach to User Interface Design.
Liddle, D., 1996, Design of the Conceptual Model.
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val av funktion underlättas förståelsen och den kognitiva belastningen då
användaren inte behöver hålla denna information i huvudet. När det gäller navigering ska den vara enhetlig och logisk genom hela programmet och på detta sätt
förstår användarna rätt snart strukturen.
Ikonen bör spegla informationen som ligger bakom dem53. Genom att titta på en
bild påminns man om oändligt mycket mer än bara det bilden visar54. Eftersom
handdatorns skärmyta är liten tror vi att ikoner tillsammans med kort rubrik är att
föredra jämfört med endast rubriker i litet storlek. Vedertagna symboler som
ikoner ger igenkännande som underlättar val i menyn. Till exempel vid mockuparbetet framkom det att distriktssköterskorna hade önskemål om att det skulle
finnas ikoner i det grafiska gränssnittet i handdatorn, gärna symboler som är
vedertagna i sjukvården.

Utveckling av handdatorns grafiska gränssnitt
Tack vare våra etnografiska studier har vi fått fingervisningar om vad som ska
ingå i designen av det grafiska gränssnittet i handdatorn. Vi presenterar här ett
förslag till grafiskt gränssnitt som kommer att vidareutvecklas av Meditelligence.
Bilderna är enkla mock-uper och med dessa vill vi visa hur en utvecklingsprocess
kan se ut och vi menar att det är viktigt att distriktssköterskorna deltar i denna.
Det första förslaget av grafiskt gränssnitt, gjorde vi inför mock-uparbetet med
distriktssköterskorna. Mock-upen förändrades och utvecklades efter diskussioner
mellan oss och distriktssköterskornas synpunkter om förbättringar. Denna andra
mock-up kallar vi vårt andra förslag. Den använde vi när vi presenterade vårt
förslag till grafiskt gränssnitt för företaget Meditelligence. Vi är medvetna om att
detta är en ständigt pågående designprocess och den har bara börjat.
Vi har valt att beskriva inloggning, registrering av besök och två av distriktssköterskans vanligaste behandlingar; blodtryck och omläggning av sår.

Bild 16: Patientjournalsystemet SwedStar är helt textbaserat.
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Schneider, W., 1993, Att köra över människors inneboende autopilot.
Killander, B., Stark, K., Pääkkönen, L., 1998, Bildligt talat – Om bildens betydelse och om
användning av mock-uper i ett programvaruprojekt.
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distriktssköterskan dokumenterar idag. Vid inloggning i SwedStar skrivs
användarnamn och lösenord in. Distriktssköterskorna var nöjda med tillvägagångssättet och därför behöll vi detta i vårt förslag av grafiskt gränssnitt.

Bild 17: Inloggning ger förutbestämd befogenhet.

Däremot hade distriktssköterskorna önskemål om att varje yrkeskategori ska ha
sin egen profil, redan vid inloggning. Detta skulle innebära att är man inloggad
som distriktssköterska kan man endast utföra det man är legitimerad till. Exempel
distriktssköterskan kan skriva ut endast de mediciner de har befogenhet till.

Bild 18: Vårt första förslag på registrering av besök av patient.

Bilden ovan visar vårt första förslag på sidan ”Registrering av besök” som
distriktssköterskan möter efter inloggning. Under ”Patient” visas, i en lista med
namn och personnummer, de patienter som är ”intankade”. Genom att välja namn
i listan ges tillgång till att läsa och skriva i patientens journal. Utöver denna ges
36
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extranyckel, närmast anhörig och portkod. Dessa uppgifter har distriktssköterskan
idag memorerat eller antecknat på papper. Om patienten inte finns med på listan
kan distriktssköterskan skriva in patientnamn och födelsedata och via GSM55
hämtas patientens journal.
På sidan ”Registrering av besök” registreras vilken typ av besök; ”Hembesök”,
”Mottagning”, ”Planerat” eller ”Oplanerat”. Vid mock-uparbetet framkom det att
distriktssköterskorna saknade ”Annan plats” som används till exempel vid vårdplanering som oftast görs på Blekingesjukhuset eller på annan avtalad plats.
Under ”Aktuellt” kan distriktssköterskan skriva in information kring patienten, till
exempel orsak och åtgärd. När patientbesöket är registrerat kan distriktssköterskan
välja i menyn, till vänster, ”Dokumentation” när uppgifter kring patienten ska
skrivas in och vid läsning av patientens journal väljs ”Journal”.
När vi träffade testdistriktssköterskan tyckte hon att det skulle vara tydligare om
vi kallade ”Dokumentation” för ”Skriva journal” och ”Journal” för ”Läsa journal”.
Hon tyckte också att patientnamn och personnummer skulle synas tydligt överst
på sidan och även visa på vilken ”sida” du befinner dig. Till exempel: ”Blodtryck:
Pelle Kvist 581129-3305.” Hon ville även ändra ordningen i menyn, det som
används oftast ville hon ha överst och så vidare.

Bild 19: Andra förslaget på registrering av besök sidan.

I vårt andra förslag på ”registrering av besök” har vi tagit fasta på distriktssköterskornas önskemål och kompletterat det grafiska gränssnittet med dessa för
att inte bara distriktssköterskor utan samtliga yrkeskategorier ska få mer detaljrik
information kring patienten.
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Global System for Mobil kommunikation är en standard och digitalt system för mobiltelefoner
och datorer i Europa.
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• tydliga ikoner som representerar funktionen. Till exempel vid ”Skriva
journal” finns det en bild av ett tangentbord. Vi tycker och får det bekräftat
genom litteraturen, att bilder är talande och att rätt bild kan spegla och
påminna om den bakomliggande informationen. Dessutom tycker vi att
ikoner gör det grafiska gränssnittet mer inbjudande och att vi har
erfarenhet av att använda ikoner i olika datorprogram.
• olika färger som representerar vars ett koncept. Till exempel ”Läsa
journal” har en ljuslila färg. Det finns vedertagna färger i vården till
exempel gult som representerar remiss och rött som används vid varning.
Detta ville distriktssköterskorna fortsätta att använda. Detta hade vi redan
gjort i vår första mock-up av grafiskt gränssnitt, vilket vi diskuterade kring
vid mock-uparbetet med distriktssköterskorna och de tyckte detta var väl
genomtänkt.
• tydligare namn i huvudmenyn. ”Dokumentation” har ändrats till ”Skriva
journal” och ”Journal” till ”Läsa journal”. Vi insåg att ”Journal” var tvetydigt då inte rubriken talade om bakomliggande funktion. Däremot visste
distriktssköterskan direkt vad ”Läsa journal” innebar. ”Dokumentation”
uppfattades som att det skulle vara till läkarens ordinationer. ”Skriva
journal” är mer vedertaget bland distriktssköterskorna.
• patientnamn, personnummer och vilken sida du befinner dig på visas
överst på sidan. Denna information fanns redan i SwedStar och distriktssköterskorna ville ha den kvar. Vi insåg fördelarna med detta.
• fler val av besök. Under ”Typ av besök” har det lagts till ”Annan plats”
där olika val kan göras. När vi gjorde första mock-upförslaget visste vi
inte att ”Annan plats” skulle vara med. Vi lade till det för att
informationen kring patienten ska vara tydlig och för att i möjligaste mån
använda vedertagna begrepp för att övriga personalkategorier ska kunna
dela denna information.
• ordningen av huvudmenyalternativen som ska kunna ändras efter distriktssköterskans arbetsordning. Det är endast distriktssköterskan själv som vet i
vilken ordning menyn ska vara och ska kunna påverka detta själv.

Bild 20: Vårt första förslag på registrering av blodtryck.
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- Patientjournalen på fickan När distriktssköterskan ska registrera ett blodtrycksvärde väljs i vårt första förslag
”Dokumentation”. Då visas en ny meny och här väljs ”Blodtryck”. Ifyllandet av
värdet börjar med att man registrerar hur blodtrycket är taget genom att peka på
människofiguren, till exempel vänster arm och liggande. Blodtrycksvärdet registreras genom att pila upp respektive ner till nytaget värde. Detta för att minimera
skrivandet. Är distriktssköterskan intresserad av att se tidigare blodtrycksvärden
visas dessa i diagram när man pekar på ”Tidigare blodtryck”. Under ”Planering”
kan nästa besök planeras in.

Bild 21: Vårt andra förslag på registrering av blodtryck

I vårt andra förslag på ”registrering av blodtryck” har det grafiska gränssnittet
förbättrats med:
• i stället för ”Planering” finns nu ”Aktuellt” och här finns utrymme för att
skriva in orsak, åtgärd och planering av nästa besök. Vi iakttog på våra
etnografiska studier att distriktssköterskan dokumenterade ibland både
orsak och åtgärd under samma rubrik. För att inte behöva dela upp
informationen på flera ställen valde vi att distriktssköterskan ska kunna
skriva in aktuell information under ”Aktuellt”.
• en sökfunktion i vilken man kan söka behandlingar som inte används så
ofta. Menyn till vänster har därför utökats med denna funktion. Under vårt
mock-up arbete tillsammans med distriktssköterskorna framkom det att de
saknade en sökfunktion att användas vid sökning av namn på mindre
använda behandlingar.
• menyn på behandlingar kan förändras efter distriktssköterskans vanligaste
arbetsuppgifter som varieras efter patientklientel. Till exempel vid vård av
patient i livets slutskede utförs behandlingar som är speciella och under en
viss tid.
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Bild 22: Första förslag på registrering av sårbehandling

När distriktssköterskan ska registrera en sårbehandling väljs i vårt första förslag
”Dokumentation”. Då visas en ny meny och här väljs ”Sårvård”. Under ”Orsak”,
”Åtgärd” och ”Planering” finns olika färdiga val. Under ”Tidigare sårvård” kan
distriktssköterskan läsa om tidigare behandlingar i kronologisk ordning.
När vi träffade testdistriktssköterskan tyckte hon att ”Sårvård” skulle ändras till
”Omläggning” som innefattar mer än ”Sårvård” och används i SwedStar.

Bild 23: Vårt andra förslag på registrering av sårbehandling

I vårt andra förslag på ”registrering av sårbehandling” har det grafiska gränssnittet
förbättrats med:
• ”Sårvård” har ändrats till ”Omläggning”. ”Sårvård” hade vi som förslag i
vår första mock-up och distriktssköterskorna ansåg att ”Sårvård” endast
infattade öppna sår medan ”Omläggning” är ett vidare begrepp (används i
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•

•

SwedStar) och innehåller även läkta sår och. Vi tog fasta på det vedertagna
begreppet.
”Orsak”, ”Åtgärd” och ”Planering” har ersatts av ”Aktuellt” i vilken
distriktssköterskan kan skriva in orsak, åtgärd och planering av nästa
besök. Se orsak till förändring under blodtryck.
en sökfunktion. Se orsak till förändring under blodtryck.

Designprocessen går vidare…..
Eftersom både vi och distriktssköterskorna är nöjda med mock-upen av det
grafiska gränssnittet, skulle vi i ett fortsatt arbete vilja testa detta i en handdator.
Vi tror att det skulle stödja distriktssköterskornas arbete och ge ett mervärde
utöver den information som finns i patientens journal. Till exempel portkod och
vägbeskrivning som lätt glöms bort vid överrapportering av patient.
Några andra idéer som skulle kunna finnas i det grafiska gränssnittet är påminnelser i programmet som gör att sekretessen kan efterlevas bättre. Till exempel kan
distriktssköterskan påminnas om ”Är du behörig att läsa dess uppgifter?”
Vi är medvetna om att distriktssköterskorna även i fortsättningen kommer att
memorera eller ibland skriva pappersanteckningar. Vår förhoppning är att detta
dubbelarbete på sikt ska minska då det grafiska gränssnittet och funktionerna ska
inbjuda till användning av handdatorn.
Meditelligence har fått en mock-up på det grafiska gränssnittet och kommer att
vidareutveckla detta. Företaget tyckte att vårt förslag var väl genomtänkt avseende
till exempel färger och ikoner. De tyckte även att mock-upen i sig var en bra
modell att arbeta efter.
Med tanke på all den information som människor bombarderas med idag, är det
viktigt att användargränssnitt är lätta att förstå och att användaren kan lägga ner så
lite tid som möjligt på att lära sig hur de fungerar. Ett bra användargränssnitt är
inget som användaren märker av, det är till för är att hjälpa användaren att göra
vad hon eller han vill med datorn. Användarvänligheten kommer att skilja
produkter från varandra.
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TEKNIKEN BAKOM HANDDATORN

”Vi skulle kunna åstadkomma många fler ting om vi inte betraktade dem som
omöjliga.”
Anonym
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- Patientjournalen på fickan Så här kan systemet se ut bakom handdatorn

Dockning
av
handdator
Uppkoppling med GSM

Digitala patientjournaler

Server

Stationär dator

Tekniken som ger handdatorn möjligheter
Nedanstående text och bilden ovan beskriver hur tekniken gör det möjligt för
distriktssköterskan att använda handdatorn i sitt dagliga arbete; att kunna läsa och
skriva i patientjournal på plats.
Innan distriktssköterskan Eva går ut på hembesök dockar56 hon sin handdator till
den stationära datorn för att tanka över de patientjournaler som hon behöver i sitt
arbete. Handdatorn kommunicerar med de databaser57 som ingår i patientjournal
systemet och informationen överförs till handdatorns minne. På handdatorns
skärm ser man en namnlista på de patienter som lagrats. Vid hembesöket kan Eva
”ta fram” aktuell patient och sedan välja om hon ska läsa eller skriva journalanteckningar kring besöket.

56

Sammankoppling av handdator och stationär dator för överföring av data.
Mängd av data ordande i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller
för ett visst databehandlingssystem.
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ner kan hon via GSM nå servern där patientjournalen är lagrad. Informationen är
krypterad58 och dekrypteras59 vid mottagandet.
Efter ett avslutat arbetspass dockas handdatorn till stationära datorn där uppgifterna uppdateras och lagras i en databas. Ur databasen kan arbetsledaren sedan få
statistiska uppgifter, till exempel följa upp vem som har gjort vad, hur många
besök en viss patient har fått och vad som utfördes vid de olika besöken. Med
detta material kan nästa led i vårdkedjan informeras för att omhändertagandet av
patienten ska bli bättre. Registrering av logg och viss statistik kan ges av befintligt
datajournalsystem redan idag. Programmen måste kunna fungera i de områden där
det saknas täckning. De trådlösa enheterna borde kunna hämta in data och skicka
det till systemet så fort de kommer in på ett område där det finns täckning.

58
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I kommunikationssystem dölja information för obehöriga för att åstadkomma sekretess.
I kommunikationssystem översätta dold information till behöriga.
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SLUTDISKUSSION

”Det är inte vad du säger som påverkar folk, det är hur du säger det.”
Bill Bernbach
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I framtiden kommer tillgången till information att hanteras mobilt att öka. Med
mobiltelefoner, digital-tv, internet och nya medier skapas nya beteenden och
behov. Just-in-time-begreppet, att saker ska komma i rätt tid och till rätt plats får
allt större betydelse. Vi människor blir mer bortskämda med just-in-time. Vi
förväntar oss att ha tillgång till information när vi behöver den60. Inom sjukvården
ställs krav på att information kring patienten ska dokumenteras. Eftersom
pappersjournaler inte längre används inom primärvården är patientjournalen inte
mobil om inte distriktssköterskan skriver ut den på papper. Vi ser det som en
fördel att patientjournalen kan användas just-in-time vid hembesök eller på
mottagning, via en handdator. Detta för att patienten ska få bästa vård och skapa
trygghet för hela vårdteamet då informationen är aktuell och tillgänglig.
Teknik i sig har knappast något värde om den inte sätts in i ett sammanhang. Vid
införande av ny teknik har vi förstått att det är viktigt att personer som arbetar
med informationsteknik samarbetar med användaren eftersom det är de som
känner till behoven och problemen. På detta sätt blir tekniken anpassad till den
dagliga verksamheten. Som distriktssköterska är det viktigt att ta chansen att vara
med och påverka utvecklingen.
Den datoriserade utvecklingen inom sjukvården kommer att leda till fler nyheter
eftersom sjukvården är något som berör oss alla61. Yrkeskunnandet inom vården
kan aldrig ersättas av en handdator utan denna kan endast vara ett hjälpmedel. I
slutändan handlar ”allting” om kontakt mellan människor.
Vi anser att fördelarna med att kunna få information om patienten på plats stödjer
samtliga nyckelord som står för distriktssköterskans yrkeskunnande; ”seende”,
lyhördhet, kommunikation, flexibilitet, prioritering, beslutsfattande, dokumentation, framförhållning, utveckla ett minne och självständighet. För att lyckas med
detta måste det grafiska gränssnittet med funktioner vara designat efter distriktssköterskans flexibla arbetssätt.
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Jonsson, A., 2001, Den mobila tekniken blir personlig.
Gustavsson, T., 2000, Bilder på burk – Digitala arkiv och gemensam IT-standard på Sveriges
sjukhus.
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