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Patientportalen erbjuder patienter en helt ny möjlighet att få kontroll över sina vårduppgifter genom att dessa 
görs tillgängliga via internet. Undersökningen genomfördes utifrån en metod som omfattar både en analytisk 
och en empirisk användbarhetsutvärdering. Portalen innehåller funktioner såsom receptförnyelse, 
laboratoriesvar och journaluppgifter. Populationen som studerades i undersökningen var diabetiker i åldern 18-
23. Studien innebar att försökspersonerna och deras interaktion med systemet observerades i personernas hem, 
med hjälp av ljud- och bildupptagning. Därefter analyserades tal, gester och rörelser i väsentliga sekvenser i 
interaktionen. Tidigare i studien hade en analytisk utvärdering i form av en kognitiv genomgång genomförts, 
vilket innebar att det uppskattades vad användarna kunde tänkas få problem med i systemet. Den analytiska och 
den empiriska utvärderingen genererade slutsatsen att systemet innehåller många användbara funktioner, men 
att de skulle kunna presenteras på bättre sätt. Detta resulterade i ett förslag där rubrikerna omstrukturerades 
och omformulerades för enklare navigation i PatientPortalen. 
 
 

Inledning 
De senaste årens tekniska utveckling inom 
informations- och telekommunikationsteknik har 
inneburit stora förändringar för tillgången av 
information och det har även öppnat dörrarna för 
många nya möjligheter inom vården. Ett stort antal 
vårdcentraler har egna hemsidor där patienter ges 
möjlighet att utnyttja internetbaserade tjänster, som 
tidigare bara kunde skötas vid direktkontakt med 
vården. Det kan handla om att till exempel ställa 
frågor, avboka en besökstid eller att förnya recept. I 
Östergötland pågår sedan 2002 ett pilotprojekt med 
en patientportal där intresserade patienter får 
tillgång till sina vårduppgifter via ett webbaserat 
gränssnitt. Utöver de tjänster som finns tillgängliga 
via vårdcentralerna ges patienter även möjlighet att 
få tillgång till utdrag av sina primärvårdsjournaler 
och att se provsvar från laboratorietester. Mindre 
attitydundersökningar har tidigare genomförts hos 
användare av PatientPortalen, dock har ingen större 
användarstudie gjorts på systemet.  

Syftet med studien var att analysera 
PatientPortalens användbarhet utifrån en population 
bestående av diabetiker, som har regelbunden 
kontakt med sjukvården, med fokus mot portalens 
funktionalitet snarare än de rent estetiska detaljerna. 

Detta utfördes dels genom en expertutvärdering i 
form av en kognitiv genomgång och dels genom att 
studera interaktionen mellan patient och portal.  

Teoribakgrund 
De funktioner som finns tillgängliga i 
PatientPortalen har sitt ursprung från olika 
vårdcentralers hemsidor. Dessa har satts samman i 
ett enhetligt gränssnitt samt att en del ytterligare 
funktioner har lagts till, såsom patienters tillgång 
till utdrag ur sina primärvårdsjournaler. Detta 
innebär att funktioner som tidigare varit utspridda 
nu finns samlade på en och samma sida. Med hjälp 
av en säkerhetsdosa och ett tillhörande id-kort får 
patienter tillgång till sina personliga uppgifter.  

De funktioner som finns tillgängliga för patienterna 
via PatientPortalen är bland annat möjligheten till 
förnyelse av recept och avbokning av inbokade 
mottagningstider. Under rubriken Mina 
journaluppgifter kan patienten se information om 
remisser, sjukvårdsbesök och vårdtillfällen samt 
utdrag ur sina journalanteckningar från 
primärvården. Likaså finns det under denna rubrik 
undersökningsresultat, såsom provsvar från 
laboratorietester. En demonstrationsversion av 
PatientPortalen finns tillgänglig via 
www.lio.se/Portaler/Patientportal_demo/portal.asp. 

Frågor som kan uppstå i samband med införandet 
av en patientportal är många. Det kan till exempel 
handla om vilken information som ska visas för 
patienten och vilka funktioner som ska finnas. När 
sådana beslut ska fattas är det av stort värde att de 
tänkbara användarnas åsikter kommer fram, vilket 
kan göras med hjälp av en användarstudie. Det är 
viktigt att systemet är lätt att förstå och att det 
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möter användarnas krav. För att det ska komma till 
sin fulla rätt måste det alltså vara anpassat till 
användarna och deras önskemål och förutsättningar. 
Norman (1986) menar i sin teori ”Theory of 
Action” att samspelet mellan människa och maskin 
består av två olika utgångspunkter som måste 
närma sig varandra. På ena sidan finns människans 
mentala bild (konceptuella modell) av vad som ska 
uträttas och på den andra sidan finns systemet och 
dess aktuella tillstånd. En användarstudie bör alltså 
syfta till att ta reda på hur dessa punkter ska 
förenas. 

Metod 
I ”Usability in the real world: assessing medical 
information technologies in patients’ homes” 
(2003) presenteras en metod för studier av 
människa-dator interaktion med inriktning mot 
medicinteknisk utrustning som Kaufman med flera 
har utvecklat.  

Metoden är baserad på två olika sätt att studera 
människa-dator interaktion, analytisk och empirisk 
utvärdering. Det senare innebär ett videoanalytiskt 
angreppssätt av människa-dator interaktionen där en 
serie uppgifter i det studerade datorsystemet utförs 
av försökspersonerna samtidigt som de observeras 
med hjälp av videoinspelningar.  

I likhet med Kaufman et al. gjordes dels en 
fältstudie och dels en kognitiv genomgång av 
PatientPortalen. Med hjälp av en empirisk 
utvärdering av människa-dator interaktionen erhölls 
insikter om hur samspelet går till i verkligheten och 
genom att strukturera dataanalysen på samma sätt 
som den kognitiva genomgången kunde en 
jämförelse göras mellan de båda analysernas 
resultat. Metodens hypotes är att det som belysts i 
den kognitiva analysen kommer att bekräftas och ge 
insikt om vilka hinder som uppstår vid interaktion 
med systemet som undersöks. 

Kognitiv genomgång 
Kognitiv genomgång är en expertutvärdering 
framtagen av Polson et al. (1992) och syftet är att 
utvärdera de kognitiva processerna som krävs för 
att genomföra efterfrågade uppgifter. Analysen 
innebär att alla handlingar som krävs för att utföra 
en specifik uppgift identifieras. Ändamålet med en 
kognitiv genomgång är att avgöra om användarens 
bakgrundskunskaper i kombination med det 
studerade systemets respons är tillräckligt för att 
användaren ska utföra den handlingssekvens som 
krävs för att genomföra en given uppgift. Den 
kognitiva genomgången används för att identifiera 
användbarhetsproblem och hjälper till att få 
förståelse för systemets uppbyggnad, vilket är till 
hjälp vid analys av användartester. 

Metoden kräver ingen medverkan av användarna 
utan är en ren expertutvärdering. 

Fältstudien 
I användarstudien deltog fyra diabetespatienter i 
åldern 18-23. Anledningen till att diabetiker valdes 
är att de är en patientgrupp som kontinuerligt 
besöker sjukvården samt att de ständigt måste 
övervaka sitt sjukdomsförlopp. Åldersgruppen är av 
intresse eftersom de befinner sig i en ålder då 
många flyttar hemifrån och börjar ta fullt ansvar för 
sig själva. Tidigare har de antagligen befunnit sig i 
en situation där till exempel föräldrarna har varit 
ansvariga för hur diabetesen ska skötas, exempelvis 
vad gäller matlagning. Det är en stor omställning 
för den unga personen när han eller hon ska ta del 
av all information om sin sjukdom och lära sig att 
sköta den på egen hand. Med tanke på den här 
omställningen är det intressant att undersöka vad en 
diabetiker som är mitt uppe i övertagningsprocessen 
kan tänkas vilja ha ut av en patientportal .  

Utförande 
Försöket inleddes med en förintervju där en del av 
svaren skulle användas senare i 
interaktionsobservationen. Efter intervjun riggades 
den utrustning som användes till observationen (se 
figur 1). För att fånga upp skärmaktiviteten 
placerades en av de två kamerorna bakom 
försöksdeltagaren i riktning mot skärmen. Den 
andra kameran skulle filma försökspersonen 
framifrån för att få med så mycket av deltagarens 
ansiktsuttryck som möjligt. Eftersom 
försöksdeltagaren kunde tänkas rikta sin 
uppmärksamhet mot försöksledaren ibland 
placerades kameran mellan personerna för att 
försöksdeltagaren skulle vara vänd mot kameran så 
mycket som möjligt. Den digitala 
ljudupptagningsmikrofonen placerades i närheten 
av försökspersonen för att fånga upp vad som 
sades. 

 
Försökspersonen uppmanades till att självrapportera 
sitt tillvägagångssätt, ”tänka högt”. Om tystnad 
uppstod påmindes försökspersonen om att 
rapportera sina tankar.  

Figur 1. Uppställning av utrustning under 
fältstudien. 
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När all information var förmedlad och all teknisk 
utrustning var igång uppmanades försöksdeltagaren 
att logga in i systemet. Eftersom kamerornas 
eventuellt störande effekter försvinner relativt 
snabbt (Jordan & Henderson, 1995) var första 
frågan föremål för dessa potentiella negativa 
effekter och därför var den medvetet en typ av 
övningsuppgift som inte användes i analysen.  

Efter användarstudien tillfrågades deltagarna om 
spontana reaktioner på PatientPortalen i en 
avslutande intervju.  

Analys 
Med utgångspunkt i Jordan och Hendersons 
”Interaction Analysis: Foundations and Practice” 
(1995) gjordes analys på data från observationerna. 
Till analysen fanns tre datakällor, dels en som 
visade användaren, en som visade datorskärmen 
samt en med enbart ljudinspelningar. Från 
materialet valdes ett antal intressanta sekvenser ut 
för noggrannare studium. Dessa innehöll passager 
där försökspersonernas utförande inte var optimalt. 

 För att underlätta tolkningen av vilka kognitiva 
processer som kunde tänkas ligga till grund för 
felhandlingarna matchades videoupptagningen från 
skärmen mot ansiktsuttryck och tal.  

Resultatet från interaktionsanalysen samman-
fattades för vidare analys i en tabell med 
tidsangivelser där noteringarna gjordes för de olika 
observationerna av tal, rörelser, skärmaktivitet samt 
utvalda delar från resultatet av den kognitiva 
genomgången. Resultaten från interaktions-
analysen jämfördes sedan med resultaten från den 
kognitiva genomgången.  

 

Resultat 
Nedan presenteras en jämförande analys av 
resultatet från den kognitiva genomgången och en 
sammanfattning av de viktigaste resultaten från 
fältstudierna. Redovisningen sker i ordningen som 
rubrikerna presenteras i PatientPortalen. 

Receptförnyelse 
Receptförnyelse visade sig vara en praktisk 
funktion, speciellt för diabetiker som har mycket 
receptbelagd medicin och utrustning som måste 
beställas relativt ofta. En av försökspersonerna 
påpekade att portalen kan fungera som en ersättning 
för att ringa till sjukhuset, vilket personen upplevde 
som tidskrävande. 

Vid formuläret för receptförnyelse måste fyra fält 
gällande medicinen fyllas i. Med avseende på typen 
och formateringen av informationen får patienten 
ingen information huruvida receptet fyllts i korrekt.  

Provsvar 
Att kontrollera sina laboratorievärden marknadsförs 
som en av de väsentligaste funktionerna i 
PatientPortalen. Eftersom diabetiker kontrollerar 
sitt HbA1c-värde regelbundet vid sina läkarbesök, 
visade det sig att det finns en stor poäng för dem att 
ha den informationen lättillgänglig. 

Den kognitiva genomgången tydde på att det kan 
vara lätt att blanda ihop laboratoriesvar och 
mikrobiologisvar. Detta bekräftades genom att en 
av försökspersonerna påpekade att innebörden av 
Laboratoriesvar och Mikrobiologisvar kan vara 
svår att förstå. 

 

 

   
Tal Rörelser Skärm Kognitiv Genomgång 

5:00 …. 

Klickar på översta 
vårddokumentet, går tillbaka ett 
steg 

L: Vad gjorde du nu? 
F: Jag kollar datumena … 

Klickar på näst översta 
vårddokumentet 

Fel val: 50% tros välja fel 
vårddokument då inga 
uppenbara ledtrådar finns 
för vad som är rätt 

F: Så det är sex komma fyra där … 
Går tillbaka ett steg Klickar på 
översta vårddokumentet  

F: och sen senare fram så är det 
sex komma åtta, så det har stigit 
med noll komma fyra 
L: men det var datumet som 
gjorde att du gick in på dom två 
vårddokumenten? Tittar på försöksledaren   
5:15 
F: Ja, eller det var ju samma slags 
dokument och jag såg att det var 
ett HBA1C-värde på båda så jag 
bara kolla att det inte var samma, 
eftersom ja förstod att det kanske 
bara var laboratoriesvaren, men 
det här va analys 

Tittar på försöksledaren två 
gånger Går tillbaka ett steg  

 

Tabell 1. Utdrag ur videotranskription, Fp4 (när försökspersonen hittar vårddokumenten med sina 
HbA1c-värden). 
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Laboratoriesvaren i portalen är inte sammanlänkade 
med något specifikt besök. Detta gör att det är svårt 
för patienten att avgöra vilket laboratoriesvar som 
hör till vilket provtagningstillfälle. Den information 
som patienten kan se är datumet när 
laboratoriesvaret har rapporterats till systemet samt 
vilken remitterande enhet och vårdgivande enhet 
som är relaterade till ärendet (Tabell 1 visar 
Försöksperson4:s resonemang kring dokument-
identifiering). Informationen är dock inte tillräcklig 
för att avgöra vilken sorts prover dokumentet 
innefattar, utan det kräver att patienten går in i 
dokumentet och försöker tyda laboratorieresultatet. 
Problem uppstår framförallt när många olika 
närliggande läkarbesök resulterar i laboratoriesvar. 
Det blir då svårt att avgöra vilket resultat som är 
relaterat till vilket besök. Både den kognitiva 
genomgången och fältundersökningen visade på 
dessa problem. 

Besök på sjukhuset 
Funktionen Besök sjukhusvård finns för att 
patienterna ska kunna få information om sina 
besök. När försökspersonerna letade efter framtida 
besök gick de in på Avbokning av mottagningstid 
innan de gick in på Mina journaluppgifter (vilket 
leder till länken Besök sjukhusvård där 
informationen återfinns). Att gå in på Avbokning 
mottagningstid är ett naturligt val eftersom det är 
framtida besök som avbokas, vilket gör att tiderna 
för framtida besök skulle kunna finnas där. Detta 
visade både den kognitiva genomgången och 
fältundersökningen på. 

Inne i Mina journaluppgifter kan det vara svårt att 
avgöra vilken rubrik som ska väljas för att få se ett 
specifikt besök. Det visades sig att skillnaden 
mellan Besök sjukhusvård, Vårdtillfälle sjukhus och 
Journalanteckning primärvård inte är uppenbar. 

Under Besök sjukhusvård finns både framtida besök 
och redan avklarade besök. Dessa dokument 
presenteras utan inbördes skillnad, det vill säga att 
det inte går att skilja ett redan avklarat besök ifrån 
ett framtida besök på något annat sätt än genom 
datumangivelsen. Det visade sig också att patienten 
kan ha svårt att förstå att även framtida besök finns 
under Besök sjukhusvård.  

Koppling mellan vårddokument 
Möjligheten att följa sin vårdgång är begränsad i 
portalen. Det finns dokument om besök och 
remisser, men kopplingen mellan dessa är otydlig. 
Försökspersonerna hade problem med att förstå hur 
de olika dokumenten är relaterade till varandra och 
då främst med remissgången. Även den kognitiva 
genomgången uppdagade brister i systemet. Det 
främsta problemet tycktes vara strukturen på hur 
dokumenten representeras.  

När försöksdeltagarna försökte hitta vilket 
dokument som hörde till det efterfrågade besöket 

behövde deltagarens sökkriterier vara baserade på 
ett tidigare datum då remissen uppskattningsvis 
utfärdades (Tabell 2). Systemet ger således ingen 
vägledning om hur användarna ska kunna se 
relationen mellan besöket då remissen utfärdades 
och besöket då den remitterade enheten utfärdade 
remissen. Vidare försökte en av försökspersonerna 
hitta remissdokumentet via Samtliga vårddokument 
men eftersom vårddokumenten inte är rubricerade 
med vilken typ de är, till exempel remiss, 
misslyckades detta. Strategin att identifiera 
vårddokument utifrån det datum som det faktiska 
besöket ägde rum visade sig vara ohållbar i längden 
eftersom det blir svårt att minnas datum för alla 
sina vårdtillfällen. 

 

Diskussion 
PatientPortalen innehåller många praktiska 
funktioner. Vi tror att en del förändringar kan leda 
till att dessa funktioner kan utnyttjas i större 
utsträckning. PatientPortalen är utformad för att 
passa alla patienter, men vi tror att en anpassning 
till specifika patientgrupper kan medföra stora 
vinster. 

Metodkritik 
Att kunna uttala sig om ett systems användbarhet 
bygger på att uppgifterna som används i studien är 
framtagna med eftertanke. Uppgifterna bör vara 
realistiska och relevanta för försökspersonerna så 
att de kan identifiera sig med användandet. När 
valet av uppgifterna gjordes kan vi ha haft bristande 
kunskap om diabetiker och deras 
sjukdomssituation. Detta kan i viss mån ha påverkat 
resultatet.  

Studiens var inte tänkt att resultera i generaliserbara 
data, utan vi ville istället visa på vad i systemet som 
kan medföra problem. Trots att det inte var 
generaliserbarhet vi eftersträvade så kan det ändå 
anmärkas på antalet försöksdeltagare. Det kan 
noteras att det endast var tre försökspersoner som 
genererade data och att dessa dessutom hade 
bakgrund relaterad till sjukvården (biologi och 
vårdyrken).  

Tabell 2. Utdrag ur taltranskription, Fp2 

64. L: Varför valde du att klicka på samtliga 
vårddokument? 

65. FP: Tänker att där borde ju allting ligga, labbsvar 
och remisser och. Här, ögonkliniken. Det står inte 
att det är en remiss men det måste det ju va för det 
ser jag på datumet för det var ju inte då jag var 
där.  

66. L: Hur ser du att de är relaterade till varandra? 
67. FP: För att, fast här har dom ju. För det var ju på 

ögonkliniken jag va och det var ju skrivet. Fast det 
här måste va att de har tagit emot det eftersom det 
står remissgranskade. Sen står det att det är 
skickat från endroklin så det måste ju va. Men det 
ni vill se är kanske remissen som endroklin har 
skickat? 
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Genom att uppmana försökspersonerna till att 
”tänka högt” under interaktionen samlades värdefull 
data angående personens resonemang kring 
uppgiftslösandet in. Datan är dock selektiv eftersom 
personen endast rapporterar valda delar av sin 
tankeverksamhet, vilket är en nackdel med metoden 
och dess validitet. I likhet med ”tänka högt”-
metoden är också videoinspelning en selektiv 
datakälla då det inte är möjligt att få med all 
information, utan endast valda delar kan fångas 
upp. Användandet av flera kameror kan dock 
minska detta problem. Filmkamerornas närvaro kan 
emellertid få negativa effekter på 
försökspersonernas agerande och situationen blir 
inte fullt så naturlig som önskvärt. Jordan och 
Henderson (1995) menar att kamerornas påverkan 
minskar relativt snabbt, dock är det inte säkert att 
en enda övningsuppgift är tillräcklig för att 
deltagaren ska känna sig bekväm i situationen.  

Slutligen kan det faktum att resultaten bygger på 
intuitiva tolkningar påverka studiens reliabilitet och 
liknande försök skulle därmed kunna resultera i 
delvis avvikande slutsatser. Vi har trots detta 
kommit fram till de resultat som presenteras nedan. 

Resultatdiskussion 
PatientPortalen har visat sig innehålla en hel del 
intressanta funktioner, dock har det under 
undersökningens gång påträffats delar som skulle 
kunna förändras. En del funktioner skulle också 
kunna anpassas till diabetiker eller andra specifika 
patientgrupper. Med anledning av att 
förändringarna ska vara lätta att genomföra i 
portalen har vi främst koncentrerat oss på att ge 
förslag på förändringar som inte innebär 
omstrukturering av den databas som informationen 
hämtas ifrån. Vi kommer trots detta kommentera 
hur vår vision av hur systemet skulle kunna se ut i 
framtiden.  

Utifrån de resultat som den kognitiva genomgången 
och fältstudien genererade har vi kommit fram till 
en del förslag till förändringar. Dessa tror vi kan 
leda till ett enklare användande av portalen.  
Resultaten pekar på att vissa funktioner är 
funktionella men tycks inte stämma överens med 
användarnas konceptuella modell över systemets 
funktioner. 

En viktig poäng som framgår av analyserna är att 
rubriceringen i portalen inte är konsekvent och som 
vi ser det bör den viktas med större eftertanke. Vi 
tror att en omstrukturering av portalens startsida 
kan underlätta användandet (Figur 2 visar ett 
förslag på hur förändringarna kan se ut) och förslag 
angående detta diskuteras i kommande text. 

 

 

  

 

Receptförnyelse 
Studien visade att receptförnyelse var en 
eftertraktad funktion bland de diabetespatienter som 
deltog i undersökningen. Därför lämpar sig 
funktionen att finnas tillänglig utifrån startsidan. 
Funktionen är användbar för alla patientgrupper 
som använder sig av receptbelagda mediciner.  

Vi tror att det skulle underlätta för användaren om 
informationen som fylls i fälten måste bekräftas 
innan den skickas iväg så att eventuella fel 
upptäcks. I bekräftelsen kan all ifylld informationen 
visas innan de konfirmeras. De fält som måste 
fyllas i bör markeras som obligatoriska fält, 
exempelvis med en asterisk.  

Avbokning av mottagningstid 
Denna uppgift orsakade förvirring hos några 
försökspersoner, bland annat vad gäller dess 
innehåll. En del av de utfrågade försöksdeltagarna 
har antagit att framtida besök återfinns under 
Avbokning av mottagningstid. Otydligheter kring 
vad som menas med Synpunkt om ny tid vid 
ombokning kom också fram i undersökningen. 
Ovanstående misstolkningar i kombination med att 
patienten ska känna sig säkrare på att informationen 
som skickats går fram, medför att vi föreslår att det 
bör finnas en länk under Besök sjukvård som 
markerar att information om inbokade besök är 
tillgänglig och att fält med nödvändig information 
markeras med en asterisk eller liknande. 

 

Figur 2. (Del av startsidan) Förslag på 
förändring av menyalternativ på 
startsidan.  
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Provsvar 
Vi föreslår att rubrikerna Laboratoriesvar och 
Mikrobiologisvar slås samman till en ny rubrik som 
skulle kunna namnges Provsvar. Motiveringen till 
förslaget är att inte alla patienter är insatta i 
skillnaden mellan Laboratoriesvar och 
Mikrobiologisvar, sammanslagningen minskar 
dessutom antalet rubriker i startmenyn vilket 
underlättar valet av funktion. För att skillnaden 
mellan de olika provsvaren ändå ska kunna framgå 
så kan rubriken ”Typ”  läggas till i dokumenten 
som återfinns under länken. Rubriken ”Typ” 
upplyser då om till vilken kategori svaret tillhör.  

 
 

Besök sjukvård 
Funktionerna Besök sjukhusvård, Vårdtillfälle 
sjukhus, Journalanteckning primärvård, Röntgen-
undersökning samt Klinisk fysiologisk undersökning 
föreslår vi slås samman till en enda funktion som 
kan namnges Besök sjukvård eller liknande. Detta 
tror vi skulle kunna underlätta orienteringen i 
systemet då det medför färre rubriker att välja 
mellan. Vi har förstått det som att skillnaden ifall 
ett besök med undersökning förekommer på 
vårdcentralen eller sjukhuset inte är uppenbar för 
användarna. Dock anser vi även att kategorierna bör 
skiljas åt genom att dokumenten tilldelas en typ. En 
omrubricering av Besök sjukhusvård, Vårdtillfällen 
sjukhus och Journalanteckning primärvård tror vi 
också skulle underlätta portalanvändandet. Ett 
förslag på nya kategorier är: Besök, Sjukvård 
respektive Vårdcentral. 

Remissdokument 
Det som visade sig vara det största problemet med 
remissdokumentens utformning var att koppla ihop 
olika besök till en specifik remiss. För att underlätta 
detta behövs ändringar av rubrikerna inne i 
dokumenten. Enhet, som är en rubrik, skulle kunna 
ändras till Remissmottagare eftersom detta 
tydligare visar på vem som tar emot remissen. 
Remitterande enhet syftar på varifrån den skickats. 

 

  

Sök i mina vårddokument 
En sökfunktion skulle kunna underlätta 
användandet av portalen, ifall en användare snabbt 
vill få fram vilka dokument som till exempel är 
relaterade till en viss läkare eller en viss enhet.  

Sortering 
En annan funktion som vi tror skulle underlätta 
sökandet efter ett specifikt vårddokument är en 
sorteringsfunktion. Ifall patienten till exempel är 
inne på Besök sjukvård bör det vara möjligt att 
trycka på respektive rubrik för att sortera efter 
läkare, datum, enhet och så vidare. 

Visioner 
Utifrån de studier vi genomfört har vi fått en vision 
om hur en tjänst som PatientPortalen bör kunna 
fungera på samma smidiga vis som många idag 
använder en internetbank. Det ska kännas tryggt 
och personligt att använda portalen. Informationen 
bör därför vara lättförståelig och upplevas som 
riktad mot patienten. Vi har följande förslag på vad 
en framtida portal ska innehålla och då har särskild 
hänsyn tagits till diabetiker och deras behov. All 
information bör vara integrerad så att användaren 
lätt kan förstå kopplingen mellan olika dokument 
och kliniker. Utifrån studien har vi fått 
uppfattningen att privata inställningar där portalen 
kan anpassas efter användaren skulle vara till hjälp 
för användarna. Färgkontraster, e-mail, tillfälliga 
adresser, textstorlek och så vidare skulle kunna 
återfinnas under en sådan funktion. Resultaten 
pekar också på att en funktion där läkarintyg av 
olika slag kan beställas skulle förbättra portalens 
funktionalitet. Vår vision innefattar också att olika 
testresultat kan representeras på olika vis, till 
exempel i diagramform. Idéerna och möjligheterna 
är många. 
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Figur 3. (Detalj av Provsvar) Den nya 
kategorin Typ markerar om dokumentet är 
Laboratoriesvar eller Mikrobiologisvar samt 
med enkla knappar för att sortera fälten. 


