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Syftet med projektet var att utveckla en interaktionsdesign för ett digitalt arbetsbord till 
intensivvårdsavdelningen vid Linköpings universitetssjukhus för att förenkla deras arbete i 
samband med läkarronder och överlämningar av patienter. Inom intensivvården arbetar 
personalen med tids- och resursbrist. På intensivvårdsavdelningen arbetar läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans och det betyder att kommunikationen måste 
fungera samt att alla vet vad som sker och vad som skett tidigare med sina patienter. I 
dagsläget använder sig personalen av långsamma och ineffektiva system vid ronder där det är 
svårt att snabbt få tillgång till all relevant information och se trender över tid. Eftersom 
arbetet inom intensivvården är så pass tidsberoende har vi utvecklat en design med betoning 
på tid. En annan aspekt vi tog hänsyn till var att designen skulle vara lättanvänd och stödja 
samarbete mellan användarna. Resultatet blev en prototyp som utvärderades av tre läkare 
med övervägande positiv kritik. 
 

Inledning 

Intensivvården är en verksamhet med mycket 
skiftande förhållanden samt stor tids- och 
resursbrist. Vårdpersonalen ska kunna ge vård 
dygnet runt, under årets alla dagar, på den 
högsta vårdnivån inom sjukhuset. Patienter som 
läggs in på en intensivvårdsavdelning har svikt 
i ett eller flera vitala organsystem och behöver 
konstant vårdövervakning, vanligtvis i två till 
tre dygn. Personalen som främst består av 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
behöver hålla ett högt arbetstempo, vara 
flexibla och ha god problemlösningsförmåga. 
Det här ställer även höga krav på att 
kommunikationen fungerar och att alla har 
samma förståelse av situationen. Det främsta 
tillfället där läkarna skapar en gemensam 
mental bild över hur läget ser ut på avdelningen 
är på en rond som sker läkarna sinsemellan. 
Där går man igenom de inlagda patienterna och 
deras nuvarande tillstånd. En av anledningarna 
till att de behöver ha mycket information i 

huvudet är att de inte kan få upp all relevant 
information på ett för alla bra och läsbart sätt. 
Det här upplevs som ett problem då dagens 
system inte alltid fungerar som läkarna önskar. 
För att få ett mer representativt och 
lättillgängligt diskussionsunderlag så har det 
föreslagits att ett digitalt arbetsbord ska 
introduceras. Ett digitalt arbetsbord med 
multiberöringsfunktioner (multi-touch) kan 
känna av beröring från mer än en källa vilket 
gör att det kan användas av flera personer och 
med mer än ett finger samtidigt. Syftet med 
vårt projekt var att ta fram förslag över hur 
interaktionsdesignen kan se ut för läkarronden. 

Bakgrund 

I Riktlinjer för svensk intensivvård (Svensk 
förening för anestesi och intensivvård, SFAI, 
2009) beskrivs hur arbetet på en svensk 
intensivvårdsavdelning ska utföras. På en sådan 
avdelning behandlas patienter med eller med 
risk för svikt i ett eller flera organsystem. 
Arbetet sker i team bestående av läkare, 



sjuksköterskor och undersköterskor samt 
specialister inom olika huvudområden. Vården 
på en intensivvårdsavdelning är på den högsta 
nivån inom sjukhuset och vårdpersonalen ska 
kunna ge vård dygnet runt, året runt. 
Patienternas tillstånd är ofta livshotande och 
arbetet kräver att vårdteamet har god 
samarbetsförmåga.  

Avdelningen på Linköpings 
Universitetssjukhus (förkortas i texten till IVA) 
består av moduler, läkarexpedition och 
konferensrum. Läkarronden på IVA sker inne i 
konferensrummet mellan dagskiftets läkare. 
Konferensrummet består idag av ett stort bord i 
mitten med stolar runt samt en whiteboard och 
en stor tv-skärm kopplad till en dator. Läkarna 
träffas i konferensrummet och diskuterar varje 
patient för att få en gemensam bild av deras 
tillstånd och den aktuella situationen på IVA. 
Den mest centrala artefakten som används på 
IVA är det så kallade schabraket, som är ett 
formulär i A3-storlek som fylls i varje timma 
med aktuella värden. Det finns en checklista i 
A4-format som minnesstöd för vilka områden 
som ska gås igenom under ronden och viktiga 
punkter under dessa. Vårdpersonalen på IVA 
använder sig även av flera datorsystem, till 
exempel journalsystem där alla anteckningar 
skrivs in och system för röntgenbilder.  

Vid IDA pågår arbetet med att ta fram ett 
digitalt arbetsbord som ska användas vid 
ronddiskussioner på intensivvårdsavdelningen 
vid Linköpings universitetssjukhus. Arbetet 
beskrivet i denna rapport är en del av det 
projektet och har som mål att ta fram förslag på 
interaktionsdesignen för gränssnittet till det 
digitala arbetsbordet.  

 Metod 

Förstudien bestod av en litteraturstudie och 
observationer på IVA. Designkraven 
definierades genom en workshop i samarbete 

med beställare Magnus Bång. Till grund för 
designkraven låg våra observationer, 
litteraturen samt Magnus Bångs kunskaper 
inom området. Designfasen inleddes med en 
workshop där vi brainstormade fram idéer. 
Efter workshopen analyserade vi resultaten och 
kategoriserade in dessa i tre teman som idéerna 
kretsade kring. Dessa teman vidareutvecklades 
till tre relativt skilda designkoncept. Vi 
skissade upp dessa koncept i pappersprototyper 
som användes i en workshop tillsammans med 
Magnus Bång samt två masterstudenter inom 
kognitionsvetenskap som skulle implementera 
designen, för att komma fram till det mest 
lovande konceptet att vidareutveckla. Vi 
utvecklade därefter detta koncept med mer 
detaljer och infogade de bästa delarna från de 
andra koncepten för att få fram ett 
vidareutvecklat koncept. Resultatet utvärderade 
vi i två användartester. Testpersonerna fick gå 
igenom en pappersprototyp med ett givet 
scenario och uppgifter att utföra i prototypen. 
Det första användartestet genomfördes av två 
ST-läkare där en diskussion och frågeformulär 
användes för som utvärderingsunderlag. Den 
andra utvärderingen genomfördes med en IVA-
läkare där metoden att tänka högt under 
användandet och en diskussion användes som 
utvärderingsunderlag. 

Designkrav 

Designkravens uppgift var att se till att 
designförslagen uppfyller grundläggande 
villkor för att kunna användas på en 
intensivvårdsavdelning. De krav vi kom fram 
till delades upp i kategorierna funktionella, 
informations-, fysiska, kognitiva, kollaborativa 
och interaktionskrav. Kraven rangordnades och 
prioriterades. 

Tre Koncept 



Vi skapade tre designkoncept som vi kallade 
visualiserings-, låd- och tidskonceptet. 
Gemensamt för alla tre var att det digitala 
arbetsbordet delades upp i arbetsytor. 

Visualiseringskonceptet är resultatet av våra 
idéer över hur information kan representeras 
visuellt. Idéerna gick på olika sätt ut på att visa 
parametrar, sjukdomsbild och så vidare i form 
av bilder eller motsvarande visuell 
representation. Mitten av bordet består därför 
av en kroppsrepresentation med organ och viss 
medicinsk utrustning. Ett sådant visuellt 
menysystem kan göra att sökningen efter ett 
visst menyobjekt går snabbare än vid en 
textbaserad meny. Men det kan även innebära 
problem. Vissa medicinska parametrar är svåra 
att koppla till ett specifikt organ eller verktyg. 
Dessa parametrar blir lite svårare för att veta 
vart användaren ska klicka för att hitta rätt.  

Lådkonceptet är resultatet av flera idéer med 
det gemensamma temat lådor. Lådorna 
representerar klickbara kategorier eller verktyg. 
Att se datorrelaterade saker i fönster eller lådor 
är något som många är vana vid från 
användning av datorer vilket ger en hög 
igenkänningsfaktor. Det går därmed snabbt för 
en ny användare att känna igen sig i 
representationen, förutsatt att de har någon liten 
datorvana. Informationen presenteras 
huvudsakligen som text eller siffror i tabeller, 
vilket ger exakthet, men kan göra det svårt att 
jämföra värden över tid.  

Tidskonceptet bygger på den gemensamma 
nämnaren att allt representerades med tiden 
som utgångspunkt. Översiktsvyn täcker hela 
bordet och ger mycket information direkt, 
något som efterfrågats av vårdpersonalen. 
Användarna behöver inte klicka flera gånger 
för att få upp relevant information. Att närapå 
all information är tidskopplad är bra eftersom 
det är viktigt inom intensivvården att kunna 

jämföra parametrar över tid. Att parametrarna 
representeras som grafer gör det lätt att följa 
deras utveckling över tid. 

Tidslinjedesignen 

Utifrån en utvärdering av de tre 
designkoncepten valde vi att vidareutveckla 
tidskonceptet med delar från de andra. Detta 
resulterade i det vi kallar tidslinjedesignen. 
Denna är uppdelad i en översiktsvy (se Figur 1) 
och separata arbetsytor. Det första som syns på 
bordet när en användare valt att titta på en 
patient är översiktsvyn.  

 
Figur 1 Översiktsvy 

När användaren sedan väljer att ta upp mer 
detaljerad information som inte finns på 
översiktsvyn så byts det till separata arbetsytor 
istället. Översiktsvyn består av en meny, en 
lista med grafer över vitala parametrar, en lista 
med det senaste uppmätta värdet för varje 
parameter, patientinformation och anteckningar 
om mål som är satta för patienten. Längst ner 
på översiktsvyn finns det en tidslinje som 
representerar det senaste dygnet och även det 
kommande dygnet. På tidslinjen är klockslag 
utmärkta och mitten av linjen är alltid nutid. 
Hela översiktsbilden går att rotera på bordet så 
att texten som finns på bordet ska kunna bli 
läsbar för alla användare.  

När användaren har klickat på en rubrik i 
menyn så skiftar bordet från översiktsvyn till 
separata arbetsytor (se Figur 2). Flyttbara 
arbetsytor blir fördelade runt bordet anpassat 
till antal användare 



 
Figur 2 Arbetsyta 

Utvärdering 

Resultaten från utvärderingen skilde sig en del 
från de två olika användartesterna. I det första 
användartestet med de två ST-läkarna fick vi 
övervägande positiv kritik. De kunde navigera 
snabbt och intuitivt i prototypen utan så mycket 
hjälp. Läkarna ansåg att det var mycket 
lättanvänt och de kunde känna igen sig i 
upplägget av prototypen och dess funktioner. 
Något de till exempel betonade som mycket bra 
var att kunna se så mycket information på en 
gång, vilket inte går i deras journalsystem idag. 
De tyckte att det var smidigt att få korrelation 
längs en tidsaxel och att zoomningsfunktionen 
var användbar.  

I den andra utvärderingen med IVA-läkaren 
gick interaktionen även där smidigt med 
undantag från vissa situationer då testledaren 
fick rätta till och förklara något felsteg. 
Läkaren ansåg att prototypen skulle vara lätt att 
använda när man fått jobba med den lite. Han 
tyckte huvudidén med att användaren 
interagerar med all information och att det är 
lätt att plocka fram den var tilltalande. Han 
menar att det som diskussionsunderlag är 
ungefär vad man vill ha, med andra ord hur 
patienterna mår och vad man gör med dem, där 
trenden över tid från en viss åtgärd fungerar 
som ett slags facit. Exempel på synpunkter var 
att den föreslagna rörelsen för att zooma, 
genom att dra med två fingrar åt motsatt håll 
över hela den utvalda tiden, ansågs felaktig.  
Han hade en synpunkt om översikten där han 

som högerhänt önskade att menyn och graferna 
borde placeras på höger sida och 
patientinformationen på vänster. Det skulle 
innebära att han i större utsträckning kunde 
använda högerhanden till att interagera med 
bordet, något som nu är problematiskt eftersom 
armen skulle skymma delar av bordet. Han 
ville inte ha några undergrupper för läkemedel 
utan en läkemedelslista rakt upp och ner, 
möjligtvis uppdelad i intravenöst och oralt. Det 
viktiga var att informationen inte ska vara 
uppdelad så att risken finns att missa eller tappa 
bort något eftersom patienter har dött av att 
medicininformation missats. 

Diskussion 

Det är mycket viktigt att på djupet förstå hur 
personalen på en intensivvårdsavdelning 
arbetar och vilken information de behöver samt 
när de behöver den. Utan denna förståelse går 
det inte att göra en design som stödjer det 
dagliga arbetet och detta kan leda till både 
ineffektivitet i arbetet men också till mer 
allvarliga följder som fara för patienters liv. Vi 
anser därför att stor vikt bör läggas vid 
förstudiearbetet och att arbetssättet på 
intensivvårdsavdelningen kontinuerligt finns i 
åtanke under utvecklingen. Vi har tagit del av 
hur personalen arbetar genom observationer 
och tidigare forskning, men tror att om vi 
förstått området på ett djupare plan kunnat 
skapa en bättre design. För att det digitala 
arbetsbordet ska innebära en förbättring av 
vårdpersonalens arbetssituation är det viktigt att 
tekniken är enkel och tidseffektiv att använda. 
Med detta menar vi att långa uppstartstider och 
krångliga inloggningssystem bör undvikas då 
detta kan upplevas som slösad tid. Vi tror också 
att det kan göra att personalen blir mindre 
benägen att använda tekniken. Av samma 
anledning bör gränssnittet vara intuitivt såväl 
för vana som ovana datoranvändare. Resultatet 
av utvärderingen av vår prototyp pekar på att 



vår interaktionsdesign är på rätt spår vad gäller 
intuitivitet. För personal som arbetat länge på 
IVA kan det vara speciellt viktigt att det också 
finns hög igenkänningsfaktor, då de är vana vid 
ett visst arbetssätt baserat på de artefakter som 
används.  

Digitala arbetsbord skiljer sig på många sätt 
från teknik som används idag inom vården. 
Framförallt på det sättet att användaren med 
sina händer interagerar med objekt på 
skärmytan istället för att använda mus och 
tangentbord. Dessutom är ytan på bordet större 
än traditionella datorskärmar vilket gör att mer 
information kan visas samtidigt. Vi menar att 
detta är något som designern bör ta hänsyn till 
för att undvika problem och för att ta till vara 
på möjligheterna som digitala arbetsbord har. 
Vi har inte designat för digitala arbetsbord 
tidigare och detta är både på gott och ont. Det 
är fördelaktigt då vi inte låst oss vid hur sådana 
traditionellt används utan haft möjlighet att 
tänka friare, samtidigt som vi kanske inte 
kunnat ta tillvara på alla möjligheter tekniken 
har. Möjligtvis har vi i för hög utsträckning 
påverkats av hur vi använder annan befintlig 
teknik som till exempel persondatorer och 
Iphones.  

Slutsats 

Detta projekt var ett försök att skapa en design 
för ett digitalt arbetsbord på IVA i Linköping, 
att underlätta deras arbete vid läkarronder. I 
dagsläget är IVAs datorsystem både 
tidskrävande och krångliga. Med vår design har 
vi lagt fokus på lättanvändlighet och 
representation i förhållande till tid. Efter att ha 
testat vår designprototyp på ett par läkare så 
kan vi konstatera att de verkade positivt 

inställda till den. Digitala arbetsbord har inte 
funnits särskilt länge på marknaden och det 
finns begränsat med forskning inom detta 
område, det är därför lite svårt att veta hur folk 
vill interagera med dessa bord och på så vis 
skapa en optimal design. Vi anser dock att 
designens grund i kognitiv teori gör den till ett 
användbart förslag att utveckla vidare.  
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