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1 Förord 
I denna rapport beskrivs hur vi i VIHO-projektet har arbetat med att formulera scenarier för 
det framtida arbetet inom äldreomsorgen samt utgående från dessa tagit fram förslag till hur 
verksamhetsanpassade IT-stöd kan utformas.  Tillämpningarna har utarbetats av forskar-
gruppen tillsammans med en arbetsgrupp från äldreomsorgen i Kortedala stadsdel i Göteborgs 
kommun. De scenarier av det framtida arbetet som formulerats beskriver hur de tror och vill 
att det framtida arbetet kan och bör se ut i framtiden i deras egen organisation.  

Arbetet som denna rapport grundar sig på har bedrivits under hösten 2003 och våren 2004. 
Projektets deltagare har i en seminarieserie på tio tillfällen på olika sätt arbetat med frågan om 
framtidens arbete i hemtjänst och äldreomsorg. 

Arbetsgruppen i Kortedala har bestått av: 

 Eva Andersen, undersköterska från hemsjukvården nordost 

 Kjell Eriksson, undersköterska från Utbybergs äldreboende 

 Susanne Eriksson, undersköterska från Kvartsekelsgatans hemtjänst 

 Elisabeth Halvordssen, undersköterska från Kvibergs hemtjänst 

 Lena Hedberg, undersköterska på Sekelbo äldreboende 

 Anette Larsson, undersköterska på Kalendervägens hemtjänst 

Forskargruppen har bestått av: 

 Lena Eriksson, utbildare på Komanco AB 

 Niklas Johansson, doktorand, Uppsala universitet, MDI-avdelningen, institutionen för 
informationsteknologi,  

 Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet, MDI-avdelningen, institutionen för 
informationsteknologi, 

 Isabella Scandurra, doktorand, Uppsala universitet, institutionen för medicinska 
vetenskaper, biomedicinsk informatik och teknik 

Vi vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till Kortedala stadsdel, och där speciellt till 
stadsdelschef Lars Brickzén och till enhetschef Sebastian Nydén för deras mångsidiga stöd 
under arbetet. 

Denna rapport utgör en del av en rapportserie bestående av följande rapporter: 

Aspekter Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen 

Scenarier utvecklade beskrivningar av det framtida arbetets utförande i 
termer av s.k. scenarier; tillämpade i praktiska exempel. 

Metodbeskrivning En djupare beskrivning av metoden som används 
Arbetet idag En generell beskrivning av dagens arbete med detaljerade beskriv-

ningar av några centrala arbetsprocesser 
Designskisser Praktiska förslag på ett IT-stöd för det föreslagna framtida arbetet. 

Tekniköversikt  Översikt av IT-system i äldreomsorgen 
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2 Inledning 
Detta dokument konkretiserar och beskriver exempel på det i projektet föreslagna framtida 
arbete inom äldreomsorgen, med inriktning mot hemtjänsten. Exemplen bygger på den 
framtida organisationen och arbetet på det sätt som det föreslås i VIHO-rapporten ”Aspekter 
på det framtida arbetet inom äldreomsorgen”. Arbetet med arbetsgruppen i VIHO-projektet 
sträckte sig fram till skapandet av de scenarios som beskriver det föreslagna arbetet i 
äldreomsorgen. De scenarios som arbetades fram presenteras här i detta dokument. Därefter 
redogör vi mer konkret för hur vi anser att man ska fortsätta arbeta med att designa ett 
stödjande IT-system baserat på seminariearbetet och det föreslagna framtida arbetet. 

2.1 Scenarier 
Exemplen på det föreslagna framtida arbetet beskrivs här i form av scenarier, dvs. en kort, 
praktisk beskrivning av en arbetssituation. Det är alltså inte det nuvarande arbetet som 
beskrivs, utan det framtida arbetet i hemtjänsten, baserat på det av projektet föreslagna sättet 
att arbeta. Arbetsuppgifter rörande äldreboende, hemsjukvård, och rent administrativa 
uppgifter ingår inte i exemplet. 

Scenarier kan utformas på olika sätt och för olika syften. Vi har valt att göra två olika slags 
scenarier i två steg. Först har undersköterskorna i arbetsgruppen gjort en berättelse om hur de 
i framtiden arbetar med vissa delar av sitt arbete. Resultatet blir en redovisning i deras eget 
språk för ”En dag på jobbet år 2008”. Utgående från dessa scenarier, som beskriver alla 
viktigare delar av deras framtida dagliga arbete, kan vi skapa en serie mer uppdelade och 
detaljerade scenarier för de olika huvudsakliga arbetsuppgifterna som kommer att ingå i deras 
arbete. Avsikten är att dessa scenarier ska vara dels så avgränsade att de blir hanterliga 
beskrivningar av en viss arbetsuppgift, dels nog utförliga för att alla aktiviteter som ingår ska 
framgå. Utformningen av scenarierna bygger mycket på arbetsgruppens aktiva medverkan. 
Till scenarierna kan vi sedan också koppla de kartläggningar av informationshantering, 
kommunikation m.m. som vi tidigare gjort. 

 

 
En bildtext här kanske 

 

Ett scenario beskriver på ett berättande men koncist sätt en avgränsad del av ett arbete. Ett 
scenario kan beskriva en eller flera arbetsuppgifter. En arbetsuppgift definierar vi som en 
följd av sammanhängande aktiviteter. En arbetsuppgift ska vara tydligt definierad till sitt syfte 
och tid.  
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2.2 Designprinciper 
I slutändan är vi ute efter att utforma verksamhetsanpassade IT-system för det föreslagna 
framtida arbetet. För att kunna utforma IT-systemet och dess användargränssnitt måste vi ha 
utförliga beskrivningar av det framtida arbetet. Detta är ju ett arbete som ännu inte finns, utan 
som vi vill skapa, så genom att skapa scenarier får vi en uppfattning av hur det skulle kunna 
se ut och hur det kan stödjas av ett IT-stöd. Som en grund för utformningen av IT-stödets 
gränssnitt behöver vi välja en grundläggande princip för utformningen samt sätta upp ett antal 
regler och riktlinjer för gränssnittsdesignen. 

2.2.1 Grundmetafor för design 
Det är vid design av IT-system viktigt att förstå den fulla innebörden av att en användares mål 
är att utföra en arbetsuppgift – inte att utföra en mängd operationer med ett datorstöd. 
Användaren skall tillåtas fokusera på själva arbetsuppgiften, inte på hur datorstödet skall 
hanteras. 

Ett problem vid design av användbara användargränssnitt är hur en stor och komplex infor-
mationsstruktur effektivt kan visualiseras i ett relativt litet grafiskt användargränssnitt. I det 
grafiska användargränssnittet ska en viss arbetsuppgift helst kunna utföras i sin helhet utan att 
fönster behöver stängas eller nya öppnas etc. Att öppna, stänga, flytta samt förminska/förstora 
fönster drar användarens uppmärksamhet från den faktiska arbetsuppgiften. Inte heller ska för 
arbetsuppgifterna onödig information behöva presenteras. Detta gör att arbetsuppgiften och 
dess olika aktiviteter får ett lättöverskådligt tillvägagångssätt och kan stödjas på ett optimalt 
sätt. 

En designteknik som utgår från detta kan beskrivas med en s.k. rumsmetafor. När en 
arbetsuppgift ska utföras öppnas ett "rum" i det grafiska användargränssnittet. Detta rum 
innehåller en arbetsyta som är speciellt utformad för att stödja alla aktiviteterna i den aktuella 
uppgiften. Där finns, färdigt att direkt användas, alla informationsmängder, verktyg etc. som 
behövs för att utföra arbetsuppgiften. 

 

Dator

RumValt rum 

Arbetsyta

Informationsobjekt
 

En principiell bild av en rums- och arbetsytemetafor för ett användargränssnitt. Användaren 
väljer det ”rum” som man vill gå in i. I detta ”rum” finns en ”arbetsyta” färdig att använda som 

är optimalt utformad för att passa den aktuella arbetsuppgiften för den aktuella användaren. 
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För att enligt denna teknik utforma datorstödets gränssnitt mot användaren behöver följande 
specificeras: 

 De olika arbetsuppgifterna – och samtliga därtill hörande aktiviteter – som dator-
stödet ska kunna hantera. Detta definierar de olika "rum" som behövs, samt vilka 
aktiviteter som ska kunna utföras i varje sådant rum. Till varje rum hör en arbetsyta 
som ska innehålla allt som behövs för uppgiften. 

 Innehållet i de olika arbetsytorna, dvs. den typ av information och de verktyg för 
informationshantering, kommunikation m.m. som behövs i varje rum. 

 Vilken typ av interaktion mellan användare och datorstöd som uppstår när de olika 
aktiviteterna i rummet ska utföras. 

En god hjälp i arbetet med att specificera arbetsuppgifterna och deras aktiviteter, informa-
tionsinnehåll, kommunikation, behov av hjälpmedel, verktyg etc. har man av att utgå från 
scenarier av arbetet.  

Hittills har vi inte haft den tekniska implementationen i fokus, men vi har inventerat vad som 
idag är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi ser att det idag finns teknik som i alla fall om 
något eller några år gör det möjligt att implementera de skisser vi tagit fram på ett rimligt sätt. 

2.2.2 Principer för användbarhet 
Ska de IT-stöd som man vill utveckla och införa bidra till effektivitet, ett bra arbete och en 
god arbetsmiljö är det av största vikt att deras användbarhet är hög. Användbarhet har i 
människa-datorsammanhang en tydlig definition, vilket bland annat framgår av den 
internationella standarden ISO 9241. Denna definition säger att användbarhet (usability) är:  

"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" 

Det är viktigt att förstå vad denna definition egentligen innebär, och vilka konsekvenser det 
får om man ska kunna säga sig utveckla användbara IT-system. För det första måste man se 
till att beakta den specifika arbetssituationen och de medarbetare som kommer att beröras. 
Användbarheten kan också bara relateras till verksamhetens mål. Vidare ska man uppnå såväl 
effectiveness, dvs. att man verkligen kan uppnå målen, efficiency, dvs. att målen kan nås med 
rimlig ansträngning, samt satisfaction, dvs. att medarbetarna ska känna sig nöjda i olika 
avseenden med hur det hela fungerar.  

För att kunna utforma användbara gränssnitt måste man alltså känna till en rad saker om 
domänen, den verksamhet och det arbete som systemet ska stödja, om användarna, hur 
arbetsprocesserna ser samt också vilka önskemål, prioriteringar och värderingar som 
användarna omfattar. Det finns med andra ord ingen entydig sanning om hur en bra design 
ska se ut, utan det beror mycket på de lokala kraven och omständigheterna. Man kan 
emellertid ha stor vägledning dels i ett antal generella grundprinciper, dels i det vi kallar 
designheuristik, med vilket vi avser en mängd erfarenhetsbaserade regler, råd och tips om hur 
man kan och bör utforma gränssnitten. Hur man i detalj ska utforma gränssnitten måste 
avgöras av de verksamhetsbaserade kraven samt genomföras i en iterativ process där 
successiva tester och utvärderingar av framtagna prototyper görs av användargrupper.  
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Designregler 

Följande generella designregler är en bra bas för utformningen av gränssnitten till IT-stöden i 
tillämpningar av den art som är aktuella här. I det praktiska designarbetet behöver man även 
ta en rad designbeslut på mer detaljerad nivå. 

• IT-stödets användargränssnitt skall vara designat för skickliga användare. Nybörjare 
ska man bara vara under en kort tid. De som ska använda systemet ska snabbt bli 
experter och kommer att kräva hög effektivitet hos arbetsverktygen.  

• Arbetsprocessen skall tillåtas att automatiseras. Man ska kunna använda sig av IT-
stödet utan att behöva ägna medveten koncentration på hur detta ska ske eller för att 
förstå vad som sker eller visas på skärmen. Man ska kunna ha hela koncentrationen på 
sitt arbete, inte på hur man hanterar IT-stödet. Man kan jämföra med hur vi använder 
oss av andra hjälpmedel i arbetet, t.ex. penna, pärmar och papper, helt utan att tänka 
på vad och hur vi gör eller hur pennan och pappret fungerar. Man ska kunna hantera 
IT-stödet lika enkelt, dvs. genom att ”bara göra det”. Likaså ska det som visas på 
bildskärmen kunna tolkas och förstås direkt utan att man ska behöva fundera över vad 
det betyder eller varför något sker. 

• Rätt informationsmängder ska vara tillgängliga samtidigt. Man ska inte behöva växla 
bild under ett arbetsmoment. Vi människor har en mycket stor förmåga att samtidigt 
överblicka stora informationsmängder, samt tolka och förstå dessa, under förutsättning 
att vi kan se dem samtidigt. Om vi däremot behöver byta bild och bara ser en del av 
informationen åt gången blir vi mycket störda i arbetet. Vi måste då nämligen lagra 
den information vi inte ser i vårt korttidsminne vilket har en mycket begränsad 
kapacitet. All information som behövs för ett sammanhängande arbetsmoment bör 
därför visas samtidigt. Detta kan leda till att ganska mycket behöver visas. Om 
bildskärmen har en liten yta blir det svårt att presentera informationen på ett kompakt 
sätt samtidigt som den lätt kan tolkas. Den detaljerade utformningen måste då göras 
med stor omsorg. 

• Lämplig grundmetafor skall väljas för hur informationen organiseras på skärmen. Ska 
man Designa ett IT-stöd för en viss specifik verksamhet där man ska utföra en viss 
mängd på förhand definierade arbetsuppgifter kan en rumsmetafor vara lämplig, se 
ovan. 

• Det som skall visas på arbetsytan (bildskärmen) skall vara genomtänkt disponerat. 
Definiera huvuddelar som har en fix plats på skärmen. Gör presentationen kompakt 
eftersom bildskärmsytan oftast inte tillåter oekonomiskt utnyttjande. Den kommer 
alltid att kännas som för liten. 

• Helhet och detaljer skall visas samtidigt. Därigenom kan man alltid veta var man 
befinner sig även när man arbetar med en viss detalj. Man kan också se vilka andra 
detaljer som finns tillgängliga och hur man snabbt och enkelt når dessa. 

• Designen skall göras färdig, dvs. man ska inte behöva hantera inställningar av IT-
stödet under ett arbetsmoment, t ex starta processer, öppna, stänga, flytta eller förändra 
fönster osv. En användare ska helt och hållet kunna koncentrera sig på sina 
arbetsuppgifter och ägna ett minimum av tanke och tid åt att hantera verktyget. 

• En enkel växling mellan olika arbetsuppgifter skall tillåtas. Man kan behöva växla 
mellan olika uppgifter då arbetet så kräver eller då man blir störd. Det ska då vara 
mycket enkelt att gå från den arbetsuppgift i verktyget där man befinner sig till en ny. 
På samma sätt ska det vara mycket enkelt att komma tillbaka dit där man var förut och 
då direkt komma in i det avbrutna arbetet igen. 

• Gränssnittet ska visa användaren på ett mycket tydligt sätt exakt var i användningen 
man befinner sig och exakt vilket tillstånd allt i verktyget befinner sig i. Om man 
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lämnar fokus på verktyget för att utföra andra arbetsuppgifter, och sedan återkommer 
till verktygen efter en stund, ska man utan tidsförlust och utan medveten tanke kunna 
komma direkt in i arbetet igen. 

• Inmatningsfunktioner ska göras minimerade och enkla. Detta blir speciellt viktigt då 
arbetet är mobilt. Allt arbete med inmatning av kommandon, menyval eller data tar tid 
och koncentration. Att skriva in texter utan ett bra tangentbord och i en obekväm 
arbetsställning är också långsamt och mycket svårt. Det finns flera olika sätt att 
undvika onödig inmatning. Om all nödvändig information är synlig minskas behovet 
av kommandon och menyval. Finns ”defaultvärden” redan införda kan man ofta slippa 
inmatning. All information som systemet själv kan hämta från annat håll ska man 
heller inte behöva mata in. Ingen information ska man behöva mata in mer än en gång. 

• Informationskodningen ska vara tydlig, konsistent och konsekvent. Allt som syns på 
skärmen ska vara självklart och enkelt att tolka för användaren. Speciellt när 
informationsmängden som visas samtidigt blir stor måste man lägga stor vikt vid 
presentationssättet. Vi människor har lätt att tolka vissa slags mönster. Det finns 
många olika regler som man kan tillämpa här. Väl sammanhållen information, 
avgränsa olika informationsmängder från varandra, utnyttja kontrast för att styra 
uppmärksamheten till det som är väsentligt etc. 

• Användning av ikoner och färger ska göras på ett genomtänkt sätt. Ikoner ska vara 
tydliga, lättolkade och inte ta plats i onödan. Använd inte färger i onödan. Färger ska 
användas för att förmedla information, inte användas som kosmetika. För många eller 
för grälla färger stör avkodningen av information. 

• Använd (oftast) bläddring för informationsväxling, att rulla text försvårar läsning med 
förståelse. Rullning kan ibland användas i ett ordnat index, inte i löpande text. 

• Lagom stora pekytor bör användas, så att man inte måste hantera små plottriga objekt 
på skärmen. För stora pekytor leder till förlust av dyrbar bildskärmsyta, för små leder 
till långsamhet. 

• Anpassa pekfunktioner och pekdon till arbetssituationen, vilket är speciellt viktigt vid 
mobilt arbete. Minimera behovet av val och klickningar etc. Gör alla pekfunktioner 
och menyval lätta och snabba att utföra. 

3 Scenarios 
Här presenteras de scenarios som vi jobbat med i VIHO-projektet. Vid ett fortsatt arbete 
skulle det mycket väl kunna visa sig att fler scenarios skulle behövas. 

3.1 Scenario 1: Dagsplanering 
Scenariot betonar möjligheten att redan hemifrån kunna börja arbetsdagen och att sen förlägga 
arbetsmöten då arbetsbelastningen är låg. Ett kommunikationsstöd erbjuder en enkel 
direktkontakt med en sköterska då det uppkommer frågor, men även med kollegor och med 
vårdtagarna själva. Personalen är informerad om och uppmuntrar till lämpliga aktiviteter för 
vårdtagarna i närområdet. 

I stycke 4, ”Från scenario till IT-stöd” har vi valt att arbeta vidare med detta scenario. 
Därför är viktiga nyckelord understrukna i texten. 
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Det är måndag och undersköterskan Tess börjar sin arbetsdag i hemtjänsten i sitt eget 
hem med att sätta på sin handdator. I den läser hon rapporten från natten och de 
noteringar som gjorts sedan hon jobbade sist. 

Morgonmötena man hade tidigare har senarelagts till slutet av dagen. Man pratar då lite 
om dagen som gått och planerar nästa arbetsdag. På detta sätt kommer man ut till 
vårdtagarna tidigare och hinner hjälpa fler under morgontimmarna.  

I går planerades det att Tess skulle ta en ny vårdtagare, Herbert. Vanligtvis brukar Tess 
kollega Anna ta Herbert, men Anna skulle idag gå på en internutbildningskurs.  

Tess läser sitt schema och sin översikt över dagen och lite extra noga informationen om 
Herbert. Han har en typ av bensår hon inte känner till. Tess läser vidare om bensåret i 
handdatorns sårjournal för att lära sig mera om just den typen av sår. Då hon inte lagt 
om ett liknande sår på länge känner hon sig lite osäker på omläggningstekniken. Hon 
kontrollerar i handdatorn vem som är patientansvarig sjuksköterska (PAS) och ringer 
upp henne för att ställa några frågor. 

Efter att ha pratat med PAS känner Tess sig mycket säkrare på vad som ska göras med 
bensåret. Hon fortsätter med att läsa om de vårdtagare hon ska besöka under dagen. I 
kalendariet ser hon att stadens blåsorkester spelar på scenen i stadsparken under 
eftermiddagen. Detta kan bli ett utmärkt mål för promenaden hon ska göra med Agnes 
efter lunchen. 

Ett meddelande dimper ner i Tess handdator. Det är från Jocke, en vårdtagare som Tess 
nästan alltid går till på måndagar. Han ber henne köpa med sig två liter mjölk på vägen, 
något han nästan alltid brukar göra i början på veckan. Tess skickar ett kort svar om att 
visst ska hon göra det. 

Först ut på dagens runda är Alice, en alltid lika morgonpigg tant. Alice bor bara ett par 
kvarter från Tess vilket gör att Tess oftast får ta Alice på mornarna. Alice vill gärna att 
hemtjänsten ringer innan de kommer, så Tess slår Alice en signal samtidigt som hon tar 
på sig skorna för att sen ge sig ut på dagens runda. 

 

Bara för att det finns tillgång till ny och häftig teknik så måste den nödvändigtvis inte 
användas i alla situationer. I det här fallet väljer Tess att ringa ett helt vanligt samtal till 
patientansvarig sjuksköterska istället för att skicka henne ett meddelande. Båda möjligheterna 
finns, men i detta fall behövde Tess ett snabbt svar och en personlig direktkontakt och fann då 
telefonen vara det bästa hjälpmedlet. 

I fallet då Jocke skickar ett meddelande är det inte lika viktigt för honom med ett snabbt svar. 
Dock vill han ha ett svar i någon form så att han vet att meddelandet kommit fram och att 
mjölken är på väg. 

3.2 Scenario 2: Vårdaktivitet i hemmet 
Här beskrivs ett besök hos en vårdtagare som inte tidigare haft hemtjänst. Undersköterskan 
som gör besöket har inte besökt vårdtagaren tidigare och det är mycket information att läsa in 
för att allt ska kunna utföras korrekt. Undersköterskan får här genom delegering använda sig 
av sin utbildning och när denna inte räcker till ger IT-stödet tillgång till kunskapsfördjupning 
när det är nödvändigt. IT-stödet erbjuder positionsberoende funktionalitet med kartor över 
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området med information om vårdtagarnas adresser och en uppdaterad information om 
vårdtagarna som ständigt är nåbar. 
 

Undersköterskan Ulla ska enligt sitt schema besöka vårdtagaren Kalle. Kalle har nyss 
fått hemtjänst och Ulla har inte besökt Kalle tidigare. I systemet kan Ulla hämta all 
information om Kalle. Hon tittar på biståndsplanen, och vårdplanens omvårdnads-
åtgärder samt kollar den senaste omvårdnadsdokumentationen som är gjord. Ulla är lite 
osäker på hur hon skall ta sig till Kalla och tar därför fram en karta som visar vart han 
bor och hur Ulla lättast tar sig dit. 

Kalle har svårt att gå och att öppna dörren, så hemtjänstpersonalen har av Kalle fått 
tillstånd att själva låsa upp dörren när de kommer. Om detta läser Ulla i systemet och 
använder sin elektroniska nyckel för att låsa upp Kalles dörr. Med detta registreras även 
i systemet att hon kommit hem till Kalle. 

Ulla hjälper Kalle upp och medan han tvättar sig gör Ulla i ordning frukosten. När Kalle 
börjat med frukosten ger Ulla honom insulinet och signerar att hon gjort så i sin 
”handdator”. Hon signerar även att hon utfört de andra omvårdnadsuppgifterna som 
gjorts vid detta besök; morgonhygien och frukost. Tiden för signeringen lagras i 
systemet. 

Eftersom hon inte känner Kalle så bra, så väljer Ulla att som hastigast titta på tidigare 
skriven dokumentation medan Kalle avslutar frukosten. Hon klickar fram läkarens och 
distriktssköterskans senaste anteckning samt den senaste veckans dokumentationer från 
hemtjänsten. Då ser hon att även sjukgymnasten har varit på besök, och kollar även 
dennes senaste anteckning. Där står det att vårdplanen är reviderad och att gå-träning 
ska ske en gång per dag, vilket hon mycket riktigt också kan läsa i vårdplanen.  

Eftersom Ulla kan se i systemet att Kalles stora intresse är att spela boule och att han 
enligt vårdplanen ska gå-träna i eftermiddag, så föreslår Ulla att Stina som kommer för 
gåträningen i samband med middagen kan gå ut med Kalle. Hon föreslår Kalle att de då 
skulle kunna gå till boule-turneringen vid kvarterslokalen. Kalle skiner upp som en sol! 
Ulla skickar ett meddelande till Stina och berättar att hon talat om att hon läst om boule-
turneringen på ”Kvarterets hemsida” och att Kalle gärna vill gå dit. 

När Ulla lämnar Kalles lägenhet drar hon även då sin elektroniska nyckel i låssystemets 
läsare för att registrera att hon är klar och går därifrån. Då kontrollerar systemet att allt 
som är utfört och signerat också stämmer överens med det som enligt vårdplanen ska 
utföras vid det tillfället.  

Precis när Ulla kommit utanför dörren hos Kalle får hon ett meddelande som säger att 
Stina behöver hennes hjälp. Systemet har sett att Ulla är närmast Stina rent geografiskt 
och eftersom hon just signerat sina åtaganden hos Kalle är det lämpligt att just hon 
hjälper Stina. Ulla accepterar förfrågan om hjälp och får reda på var Stina befinner sig 
och vad hon vill ha hjälp med. 

3.3 Scenario 3: Larm 
Detta scenario visar på möjligheter till positioneringsfunktioner i IT-systemet kan fungera vid 
ett larm. IT-stödet erbjuder personalen ett effektivt sätt att kommunicera med varandra och 
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vårdtagares anhöriga. Det visar även på hur teknologi i vårdtagarens hem kan integreras med 
IT-stödet. 
 

Idag har undersköterskan Ulla varit och lagt om ett sår hos vårdtagaren Viktor. Efter att 
ha utfört såromläggningen så dokumenterar hon direkt vad hon gjort. Själva 
dokumentationen går oftast fort att göra och Ulla sitter kvar i Viktors kök och skriver 
medan hon har det som ska dokumenteras färskt i minnet. Ibland händer det att hon tar 
fram handdatorn även då hon är på väg ut från vårdtagaren och skriver till något medan 
hon promenerar mot nästa. 

Ett larm kommer plötsligt in från vårdtagaren Kalle. Något har hänt och han har tryckt 
på sin larmknapp som han bär runt halsen. Notering om larmet skickas ut till all 
hemtjänstpersonal som befinner sig i närheten av Kalles lägenhet. I området befinner sig 
Ullis, som precis är klar med att ge insulin till en annan vårdtagare. I sin handdator ser 
hon att det är Kalle som larmar och vilka som fått larmet. Ullis befinner sig ganska 
närmare Kalle och tar larmet. Ullis bekräftar till larmcentralen att hon mottagit larmet 
och att hon tar det. Genom att utgå ifrån själva larmmeddelandet i handdatorn kan hon 
lätt få upp vårdtagarinformation om Kalle och vart han bor.  

Vid Kalles dörr använder hon sig av sitt nyckelkort för att öppna dörren. Inne i 
lägenheten finner hon Kalle liggandes på golvet, med ena benet illa vinklat och med en 
utåtvriden fot. Ullis förstår med en gång att Kalle behöver sjukhusvård och ringer efter 
en ambulans medan hon hämtar Kalle en kudde och ett glas vatten. 

I handdatorn letar Ullis reda på information om Kalles närmaste anhöriga. Där finns 
numret till Lotta, Kalles enda barn. Hon ringer men får inget svar av Lotta.  

Ambulansen kommer och Ullis åker med till sjukhuset. I det här laget skulle hon vara 
hemma hos en annan vårdtagare, så hon kontaktar sin kollega Tess, förklarar vad som 
hänt och henne att klämma in ett besök till i sitt schema. Ullis kan då ta hand om Kalle 
under färden till sjukhuset. När Kalle kommit till rätta på en avdelning noterar hon var 
Kalle hamnat i hans omvårdnadsanteckningar. Sjukhuset har via sitt journalsystem 
tillgång till hemtjänstens information om Kalle och kan lätt skriva in honom på 
avdelningen. Ullis får till slut tag på Kalles dotter som beger sig till sjukhuset för att 
möta upp. 

Ullis skriver sen en kort rapport om vad som hänt och fortsätter sedan med sina 
vårdtagare, lite försenad. En notering om rapporten skickas automatiskt till PAS och 
MAS samt till den USK som skulle ha besökt Kalle samma eftermiddag och nu inte 
behöver göra det. 

3.4 Scenario 4: Schemaläggning 
Detta scenario är lite kortare och beskriver en schemaläggningsprocess och hur ändringar i ett 
schema kan göras när en vikarie sätts in. En rättvis fördelning av arbetsbördan eftersträvas 
tillsammans med en utökad samverkan mellan olika professioner. Teknikstödet gör det lätt att 
hitta och använda sig av information i vårdplanen samt erbjuder en tydlig överskådlighet. 
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Det är måndag och början på en ny sexveckors period. Personalen i Gammelbo 
hemtjänstgrupp har valt att lägga sitt schema var sjätte vecka och denna gång är det 
Johanna som tagit på sig att lägga schemat för nästa period. 

Det är inte ett lätt arbete hon har framför sig. Alla i personalen har fått önska hur de vill 
ha sina arbetsdagar, tid ska avsättas för friskvård och allt ska matcha mot det 
sammanlagda vårdbehovet som finns.  

Johanna har dock ett bra hjälpsystem som ger henne en bra överskådlighet av vad som 
ska göras och hur det kan göras. Systemet ger även förslag på schema baserat på 
inmatade parametrar. Förslaget kan sen Johanna se över och ändra som hon vill i. 

När Johanna sitter och jobbar med schemasystemet kommer Tess in och berättar att 
nästa tillfälle på demenskursen hon går har blivit flyttad till nu på fredag då Tess är 
uppskriven på en A-tur. Johanna tittar i schemat och försöker möblera om men 
konstaterar att de behöver ringa in en vikarie. I vikariepoolen kan Johanna lätt söka efter 
lämpliga vikarier som kan jobba på just fredag. Hon väljer att ringa Richard som gärna 
jobbar extra just på fredagar. Dessutom kommer han mycket bra överens med 
vårdtagaren Hubert som vanligtvis är riktigt sur och grinig och som ska besökas på 
fredagar. Richard svarar att han gärna kommer på fredag. Johanna för in honom i 
schemat och kan avsluta schemaläggningen. 

4 Från scenario till IT-stöd 
Arbetet i VIHO-projektet och seminarieserien sträckte sig fram till utformningen av dessa 
fyra r. Ett fortsatt arbete skulle bestå i att utforma fler scenarier i ett utförligt och iterativt 
arbete tillsammans med arbetsgruppen. För att visa hur vi tänkt oss det fortsatta arbetet går vi 
här vidare med scenario 1 och visar hur ett fortsatt designarbete kan gå till och hur ett scenario 
kan styra designen av ett IT stöd. 

4.1 Exempel på en iteration 
Scenariot gås igenom och konkreta och relevanta aktiviteter markeras, till exempel ”läsa 
rapporten från natten” och ”kontrollera vem som är PAS”. Olika aktiviteter går att sätta 
samman till arbetsuppgifter, t.ex. ”dagsplanering”. Genom att analysera scenariot på detta sätt 
ser man hur de olika aktiviteterna kan stödjas av informationsobjekt som sedan implementeras 
i gränssnittet. I exemplet ovan ha vi identifierat ut objekten ”omvårdnadsanteckningar”, 
”schema” och ”metodhandbok”. I aktiviteten sker en operation på objektet. I detta fall rör det 
sig till större delen om att få en översikt och ta till sig information, därför är operationerna 
oftast av typen läsa. I andra fall kan de vara av mer skiftande karaktär. 

 
Aktivitet Operation Objekt 

Får rapport från natten, noteringar Läsa Omvårdnadsanteckningar 

schema, översikt över dagen Läsa Dagens schema 

Lära om bensår i sårjournal Studera/läsa Metodhandbok 

Information om Herbert Läsa Vårdtagaröversikt 
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Kontrollera PAS Läsa, Ringa Vårdtagaröversikt, Telefon 

Leta aktivitet för VT Läsa Kalendarium 

Ta emot meddelande Läsa Meddelanden 

Svarar på meddelande Skriva Meddelanden 

Ringer Alice innan hon kommer Ringa upp Telefon 

Tabellen visar hur olika aktiviteter som är hämtade ur scenariot kan stödjas av ett objekt på vilket 
operationer kan utföras. Objektet kan sen implementeras i gränssnittet.  

 

Observera här att de beskrivna scenarierna är långt ifrån klara och innehåller mängder med 
detaljer att arbete vidare med, till exempel hur funktioner för positionering kan implementeras 
i systemet, meddelandehantering och helt andra aspekter så som lagars påverkan av 
informationsutbyten mellan myndigheter. 

I hemmet

Schema

Telefon

Kalender

Meddelanden

Omvårdnadsanteckningar

Tid Vårdtagare

Såret ser bättre ut. Lägg om med ibofenyl en vec..Mona Andersson20/9 12:31 SIG

Svea-Britta Karlsson20/9 10:23 Ville inte kliva upp på morgonen. Lät henne sova..ABK

Mona Andersson20/9 07:11 Anhöriga tar med på utflykt 23/9. Står i schemat.KLO

Stig Johansson20/9 16:04 Äter dåligt. Gå inte innan han ätit upp. Gillar sill..KLO

Sign Anteckning

Dagsschema

Vårdtagare Klockan Tid PAS

Kalle Karlsson 8:00-8:30 30 ABK
Pia Bergman 8:45-9:45 60 ABK

Mona Andersson 10:00-10:15 15 SKA

Sven Hermansson 10:30-11:30 60 FRO

Meddelanden

AvsändareTid

Pia Bergman20/9 10:21 Hej! Jag undrar när det är pappa skall ha..
19/9 07:11

19/9 12:47

18/9 07:32

Klas Hansson
Pia Bergman
Pia Bergman

Extra personalmöte på torsdag. Vi måste.. 
Om ni använder rengörningamedlet felison,
Hej! Jag undrar när det är pappa skall ha..

 
Gränssnittet ovan visar ”rummet” dagsplanering att använda för översikt och planering av en 
dags arbete. Andra rum kan vara schema för detaljerad information om sitt eget och andras 
schema vid olika tidpunkter och i hemmet där information som behövs under ett besök hos en 
vårdtagare görs tillgänglig. Samma information kan förekomma i olika rum, men den är då 
presenterad på det sätt som lämpar sig bäst för den aktivitet som respektive rum stödjer. 
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Dags-
planering

I hemmet

Schema

Telefon

Kalender

Meddelanden

Omvårdnadsanteckningar

Tid Vårdtagare

Såret ser bättre ut. Lägg om med ibofenyl en vec..Mona Andersson20/9 12:31 SIG

Svea-Britta Karlsson20/9 10:23 Ville inte kliva upp på morgonen. Lät henne sova..ABK

Mona Andersson20/9 07:11 Anhöriga tar med på utflykt 23/9. Står i schemat.KLO

Stig Johansson20/9 16:04 Äter dåligt. Gå inte innan han ätit upp. Gillar sill..KLO

Sign Anteckning

Dagsschema

Vårdtagare Klockan Tid PAS

Herbert Karlsson 8:00-8:30 30 ABK
Pia Bergman 8:45-9:45 60 ABK

Mona Andersson 10:00-10:15 15 SKA

Sven Hermansson 10:30-11:30 60 FRO

Meddelanden

AvsändareTid

Pia Bergman20/9 10:21 Hej! Jag undrar när det är pappa skall ha..
19/9 07:11

19/9 12:47

18/9 07:32

Klas Hansson
Pia Bergman
Pia Bergman

Extra personalmöte på torsdag. Vi måste.. 
Om ni använder rengörningamedlet felison,
Hej! Jag undrar när det är pappa skall ha..

Omv.ant

Medicinlista

Bistånd

Larm

ÖversiktDoris Andersson
28 05 21 - 1498

Hagkärrsgatan 34 A, 3tr.

031-7584623

Portkod: 5478

Omv.ant Larm

Doris AnderssonMina VT

050922  07:20 (JAK)

Sovit oroligt, klagade på smärtor i nacke 
och ryggslut. Kontakta DSK om smärtor...

050921  09:06 (BAN)

Glad och trevlig. Dottern skall komma i em 
och har lovat att de skall gå till dammen.

050919  07:53 (JAK)

Ingen aptit till frukost. Säger att hon inte 
gillar havregrynsgröt som annars alltid...

050918  17:41 (JAK)

Orolig inför kvällen. Vankar runt i 
lägenheten. Försökte lugna med en kopp...

050922  05:12
Mattsensor sovrum

050922  03:28
Mattsensor sovrum

050922  03:29
Belysning hall

Ny anteckning

050921  20:43
Mattsensor sovrum

050921  03:29
Belysning hall

050919  05:45
Larmknapp

050918  22:29
Belysning hall

 
Bilden ovan visar hur detaljerad information som visas i ett rum fortfarande tillåter 
användaren att se i vilket rum han/hon befinner sig. Vid ett avbrott kan användaren på detta 
sätt snabbt få en överblick över var i gränssnittet användaren befinner sig och vad som går att 
göra därifrån. 

Om användaren byter till ett annat rum, till exempel om han/hon blir avbruten eller av annan 
oplanerad anledning måste göra något annat, och sen återgår till det första rummet är 
gränssnittet kvar som det lämnades för att arbetet snabbt skall kunna återupptas. 

5 Fortsatt arbete 
Observera att detta bara är en första enkel skiss som resultat av arbetet med ett scenario. Ett 
fortsatt arbete skulle innehålla arbete med flera scenarier tillsammans med arbetsgruppen där 
vi en iterativ process gång för gång förfinar det föreslagna IT-stödet som kan utvecklas från 
en enkel skiss till att bli allt mer detaljerat. I ett sådant arbete kan skissen av IT-stödet iterativt 
utvärderas mot scenariot för att säkerställa att skissen erbjuder det stöd för den situation som 
scenariot föreskriver. 
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