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Digitaliseringen ska frälsa vården

• Förbättra arbetsmiljön
• Öka produktiviteten
• Minska kostnaderna



Men vad har hänt?

Region Uppsala har nu över 200 olika IT-system:

• Arbetsmiljön blir allt sämre 
• Produktiviteten minskar
• Kostnaderna skenar





IT i vården
Vad beslutsfattare ser framför sig



IT i vården
Vad projekten beställer



IT i vården
Vad som till slut levereras



IT i vården

Hur det fungerar i praktiken



• Premedicinering inför operation missas
• System varnar ej vid för hög dos ordinerad (enligt FASS)
• Problem med spädningsmallar
• Otydlig ordination i systemet
• LM hamnar ej i utdelningsvyn pga. ordineras som "rekommendation" / tidsintervall över dygnet / "enligt ordination" / "särskild"
• Endast muntlig ordination
• Vid förändring av ordination i systemet måste läkaren idag muntligt säga till ssk, annars risk att fel dos utlämnas till patient. Ex. ändrar utdelningstid. 
• Okunskap om nya uppdateringen
• Enskild insulinlista
• Ordinerat utan utdelningstillfällen
• Waranordinationslista separat?
• Problem med receptförnyelse 
• Viktig information om LM-delning står i separat anteckning som är lätt att missa 
• Tittar ej i på varningstext angående allergi i systemet 
• System anger automatiskt antal vid förskrivning LM - risk hög dos
• Felaktigt ordinerat i systemet 
• Ej signerat vilka LM som sköts av patient själv 
• Premedicinering för thymoglobulininfusion ordineras separat
• Komplicerat utdelningsschema antibiotika 
• LM ordineras med fel startdatum
• Ej ordinerat rätt mängd LM 
• När hemtjänsten lägger in LM i förtid finns risk för dubletter av LM - men svårt att komma ihåg att lägga in senare 





Effektmål

1. Sjukvården behärskar inte kedjan 
behov-krav-utvärdering-uppföljning

Två viktigaste orsakerna



Två viktigaste orsakerna

Effektmål

Dålig 

2. Varken beställare eller leverantör arbetar med 
användbarhet. Ursäkter gäller.

Förändrings-
rädsla!



När är det extra kritiskt

• Effektmål som innebär effektiv användning och/eller 
säkerhet (mät också före!)

•Många användare, mycket användningstid

•Kritisk produkt/verksamhet





ISO 9241

(Usability is) the extent to which a product can be used by 
specified users to achieve specified goals with effectiveness, 
efficiency and satisfaction in a specified context of use. 

Så hur gör man? –det är lätt!



(Usability is) the extent to which a product can be used by 
specified users to achieve specified goals 
-identifiera de riktiga användarna och behoven

with effectiveness, efficiency and satisfaction 
-identifiera de verkliga och viktiga arbetssätten

in a specified context of use. 
-identifiera i vilken miljö användningen kommer att ske



Projekt säker och effektiv läkemedelskedja

Syftar till att åstadkomma

Rätt läkemedel på rätt plats i rätt tid 
-med minsta möjliga ansträngning och risk



Identifiera de riktiga användarna och effektmålen:

Sjuksköterskor på avdelningar, akut, operation, intensivvård

Många studiebesök för att förstå

Minska tiden för narkotikahantering (mäta tid före och efter)
Minska tid för inventering, beställning (räkna antal uppgifter)
Minska svinn och tid till upptäckt (antal avvikelser och fall)

Etapp 1: läkemedelsautomater



Identifiera de verkliga och viktiga arbetssätten

10 vanliga typfall arbetades fram genom observationer och en workshop

Viktning efter hur vanliga och viktiga de är

Etapp 1: läkemedelsautomater



Identifiera i vilken miljö användningen kommer att ske

Kommunikation med alla typer av verksamheter för såväl besök som testare
och pilotverksamhet

Vana och ovana användare, tidspress

Gör besök till dess att inga nya intryck erhålls

En användargrupp i ett rum ger inga tillförlitliga svar, bra(?) men ej tillräckligt

Etapp 1: läkemedelsautomater



Upphandlingen:

Standardförfarande vad gäller formella, administrativa och tekniska krav
40% pris, 60% kvalitet varav drygt hälften utgör användbarhetskrav

Typfallen utfördes av leverantören själv, filmades och tidssattes.
Speglar den vana användaren

Samma typfall utfördes av sjuksköterskor som aldrig hade sett automaten
förut och sate sedan betyg. Speglar den ovana användaren.

Även bedömning av användbarhetsexpert

Poängsummering av tider och betyg.



Resultat, erfarenheter:

Mycket god korrelation tider-betyg

Bäst på pappret –sämst i test, 7,3 miljoner sämre

Testautomaten och genomförandet kan riggas, lämpligt med tröskeltider

Lämna utrymme för bedömningar och betyg



Typfallen används

• I utbildning och inlärningskontroll

• För att definiera systemfel

• För utveckling av användargränssnittet

• För att mäta uppfyllelse av effektmål

Fortsättning:



Kommande etapper inkluderande streckkodsavläsning bedside:

Behovsfångst och kravställning med etablerad ISO-standard

Enterprise architecture för struktur

Fortsatta studiebesök

Testlab med design från grunden

Typfall från start till mål

Fortsättning forts:



Utan användbarhet ingen som helst nytta med 
digitalisering

Användbarhet är ett eget kunskapsområde

Användbarhet inom professionell användning är
något annat än för vanliga kommersiella
produkter

Skaffa expertis

Medskick:


