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1 Introduktion
Undersökningen för denna rapport handlar om att ta fram utvecklingsförslag
för en omdesign av det webbaserade läroverktyget Web based Simulation of
Patients (Web-SP). Verktyget används vid vårdutbildningar där studenter med
digital hjälp kan koppla samman teoretiska kunskaper och praktiska aktioner
för att komma så nära ett verkligt patientfall som möjligt. Web-SP är ett
komplement till läroböcker och studenterna får öva sina praktiska färdigheter
genom att ta sig an en virtuell patient, göra bedömningar av dennes tillstånd
och slutligen ställa en diagnos. Lärare har möjlighet att följa studentens process
och ge feedback på valda aktioner, inne i verktyget.
Projektet fokuserar på de önskade förändringar i målgrupp och kontext som
uppdragsgivaren uttryckt. Målet är att uppnå detta genom förslag på en
förbättrad informationsarkitektur och ytterligare förslag på lösningar som kan
arbeta för en mer tillfredsställande användarupplevelse.

1.1 Bakgrund
Web-SP är ett icke-kommersiellt system som utvecklades av Uno Fors vid
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) vid
Karolinska Institutet. Det används i nuläget vid utbildningar inom medicin och
vård, både som ett läroverktyg och tentamensredskap. Hösten 2015 tog
forskare vid Högskolan i Borås sig an en undersökning av Web-SP i syfte att se
om det skulle kunna utvecklas till ett verktyg även för prehospital vård. Den
inledande undersökningen gav insikter om att Web-SP är god som idé, men att
systemet är i behov av omfattande förbättringar för att verkligen vara effektivt i
en läroprocess. Det handlar alltså inte enbart om att innehåll och aktioner ska
anpassas till en prehospital kontext, utan också att innehåll och funktionalitet
ska ges och kunna användas på ett tillfredsställande, effektivt och smidigt vis.
Uppdragsgivare för projektet är lärare och forskare vid Akademin för vård,
arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås (HB). Under förutsättning att
forskning görs har de med kollegor fått tillgång till licensen för verktyget av
Stockholms Universitet. Vad uppdragsgivarna bland annat är intresserade av är
hur verktyget, eller ett liknande sådant, kan användas av en lite annan
målgrupp. I nuläget är det anpassat till studenter som läser till läkare, men
uppdragsgivarna vill ge studenter inom prehospital vård möjlighet att effektivt
använda systemet. Det handlar om akut- och ambulanssjuksköterskor där själva
vårdprocessen ser annorlunda ut än vid det hospitala förbokade vårdbesöket,
och således behöver innehåll och layout i verktyget anpassas till ett nytt
sammanhang. Ytterligare beskrivning av vad prehospital vård är samt en
överblick av nuvarande verktyg ges i avsnitt 1.2 Problembeskrivning,
respektive avsnitt 1.5 Web-SP.
På LIME's engelskspråkiga webbplats beskrivs Web-SP. De framhåller att
databaserade simulationer ger användaren möjlighet att både öva sina
färdigheter och praktisera nya kunskaper oberoende av fysisk miljö.
Studenterna får också möjlighet att öva på både en vid variation av åkommor
och ovanliga sådana, och en process kan sedan utvärderas och bedömas av
lärare. Några fördelar de tar upp är att digitala patientsimulationer kan verka
för ett mer självständigt lärande där studenterna blir aktiva problemlösare, att
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det höjer motivation och uppmärksamhet samt ger en mer likvärdig tillgång till
hög utbildning än exempelvis läroböcker. (Karolinska Institutet, 2004)
Kontakt med uppdragsgivare togs genom Webbredaktörsprogrammet vid
Högskolan i Borås där valda projekt utannonserades inför examensarbete.
Fokus och problemområde har tolkats och tagits fram efter samtal med
uppdragsgivare. Kommunikationen har skett via Skype videosamtal och e-postkonversationer.

1.2 Problembeskrivning
Web-SP är utvecklat för att användas av studenter på läkarutbildningar, men
vad uppdragsgivarna vill är att undersöka hur verktyget istället kan utvecklas
för att användas av studerande till akut- och ambulanssjuksköteskor. Det
prehospitala fokuset är således primärt i hur uppdraget tagits an och ses som
den största förändring som uppdragsgivarna vill åt.
Enkelt uttryckt innebär prehospital vård den vård som sker innan en patient når
sjukhuset; akutsituationer och olycksfall där ambulanssjukvårdare kommer till
platsen för händelsen för att bedöma och behandla en patient innan eller
samtidigt som denne förs till sjukhus. Detta till skillnad från hospital vård
vilket innebär vård på sjukhus eller vårdcentral. Där har patienten exempelvis
bokat tid hos läkare och vårdpersonal kan ha inledande information om
patienten inför mötet som journal och patientens beskrivning vid tidsbokning. I
den prehospitala vårdprocessen är vårdarna ”förberedda på att vara
oförberedda”, och målet är att bestämma så lite som möjligt innan mötet med
patienten (Suserud & Svensson, 2009, s. 117). Bedömningen på plats, efter de
inledande uppgifterna från prioriterings- och dirigeringscentralen, görs
parallellt med vården av patienten, som också är delaktig (ibid.).
Uppdragsgivaren eftersträvar att övningarna i ett bedömningsfall ska få en mer
verklig förankring, att de alltså ska likna att verkligt prehospitalt
bedömningsfall i högre grad än vad som görs i det befintliga verktyget. Ett
bedömningsfall innebär här den serie aktioner som studenten gör i verktyget
(eller sjukvårdspersonalen på en vårdinrättning) för att undersöka en patients
åkomma och ställa en diagnos. Verktyget vilar på en linjär navigering där
användaren går från en rubrik till nästa för att genomföra sin bedömning, men
vad uppdragsgivaren uttryckt är att det i en verklig prehospital situation inte
finns ett scenario av den här typen av ”a till ö”. De vill istället åt ett förlopp i
ett bedömningsfall där användaren själv kan välja i vilken ordning den vill
genomföra en undersökning, utifrån den specifika situation som det aktuella
bedömningsfallet visar.
Uppdragsgivaren anser alltså att bedömningsfallen i Web-SP inte uppfyller de
krav på praktisk trovärdighet som de bör ha, när de övas på av studenter inom
akut- och ambulanssjukvård. Det handlar om att både innehåll men framförallt
struktur, navigering och informationsarkitektur inte överrensstämmer med
målgruppens behov. Uppdragsgivarna upplever också att verktyget innehåller
för många problem i användandet som gör processen osmidig för användaren
vilket kan skapa förvirring och irritation.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka informationsarkitekturen med ett fokus på navigation
för att kunna arbeta om arkitekturen till att mer likna ett prehospitalt
bedömningsfall i praktiken. Därtill studera användares upplevelse i
användandet av verktyget och var problem och missförstånd ofta uppstår.
Utvecklingsförslag kommer att tas fram med målet att ha skapat en
informationsarkitektur som är intuitiv och konsekvent, där användaren
upplever en smidighet under sitt scenario. Målet är också att visa på lösningar
för att minimera riskerna att göra misstag och fel, och där användaren får tydlig
och relevant hjälp med att till exempel återgå till eller göra om en process.
Två frågeställningar har tagits fram varav den ena fokuserar på informationsarkitektur (IA) och den andra på användarupplevelsen, eller user experience
(UX).
1. Hur kan innehållet disponeras för att nå ett mer realistiskt scenario i ett
prehospitalt bedömningsfall?
2. Vilka åtgärder i innehåll och funktion kan verka för ökade positiva
användarupplevelser?

1.4 Avgränsningar
Den initiala föresatsen för detta projekt var att utveckla en fullt funktionell
prototyp med hög interaktiv möjlighet för att kunna testa och utvärdera
utvecklingsförslagen på användare. Ihärdiga försök att få tag på studenter inom
akut- och ambulanssjukvård för ett sådant test har också genomförts, men utan
resultat. Det visade sig också utefter uppdragets gång att denna typ av hög
fidelitet inte var praktiskt möjligt att genomföra inom ramen för projektet.
Därför togs beslutet att producera omfattande prototyper av låg fidelitet med
rikliga beskrivningar av interaktiviteten. Och att evaluera dessa med hjälp av
yrkeskompetens inom prehospital vård, utbildning och Web-SP. Prototyperna
anses innehålla tillräcklig information i innehåll och ge hög förståelse för hur
en färdig produkt skulle kunna fungera. Slutsatsen drogs även att denna typ av
deltagare bättre svarar på den första frågeställningen om den prehospitala
verklighetsförankringen.
Ytterligare avgränsningar är att det finns ett antal tekniska aspekter som
uppdragsgivaren har som målsättning att förbättra vilka handlar om
administration, driftsäkerhet, inlogg och registrering av användare. Det största
behovet i ett idéstadium är dock att ta fram förslag på en uppdaterad
informationsarkitektur varför tekniska aspekter har sorterats bort i samråd med
uppdragsgivare. Det estetiskt visuella är sekundärt i denna undersökning, en
avgränsning som även den skett i samråd med uppdragsgivare. Likaså har
läronytta, typen av undervisning och de pedagogiska aspekterna av verktyget
bedömts vara ett för stort område att studera inom ramen för detta projekt.

7

1.5 Web-SP
Följer gör en övergripande beskrivning om åtta bilder över verktyget Web-SP,
hur det ser ut och fungerar. Skärmdumparna visar ett scenario i ett
bedömningsfall och är ett exempel på hur en student genomför en övning, eller
i detta fall tentamen. Bedömningsfallet är här ett prehospitalt fall i form av en
villabrand som lärare vid HB lagt in. Den första vyn studenten möts av är
”waiting room”, ett väntrum där aktuella fall listas, se figur 1.1.

Figur 1.1. Visar valt bedömningsfall ”Villabrand” i verktygets första vy ”waiting room”.

I figur 1.2 visas rubriken ”introduktion” och den nämnda linjära navigering
som verktyget vilar på. Studenten arbetar sig framåt från ”introduktion” till
”återkoppling” genom att klicka på rubrikerna. Rubrikerna ”behandling” och
”återkoppling” är låsta fram till att studenten genomför föregående rubrik.
Fallet inleds med beskrivning genom en bild och text.

Figur 1.2. Första vyn inne i ett bedömningsfall, ”introduktion”, med beskrivning genom
bild och text.
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I ”undersökning”, figur 1.3, kan studenten välja kroppsdelar att undersöka.
Närbild i fotografi av aktuell kroppsdel samt beskrivning i text visas vid klick
på den virtuella patienten. Valda undersökningar visas vid klick på ”Performed
exams”, för att studenten ska kunna hålla reda på sina aktioner.

Figur 1.3. I ”undersökning” klickar studenten på den virtuella patienten för att välja
kroppsdel att undersöka. Fotografi av vald kroppsdel samt kort beskrivning i text visas
till höger.

På samma vis kan studenten kontrollera ställda frågor under ”Questions asked”
för rubriken ”anamnes”, där hen går igenom just anamnesen, eller
sjukdomshistorian, se figur 1.4. Svar på ställda frågor visas genom bild och
text till höger. Studenten väljer övergripande rubrik i vänstermeny för
intervjufrågor, och väljer sedan frågor genom markering i punktlista med av
administratören inlagda frågor.

Figur 1.4. Under ”anamnes” väljer studenten frågor att ställa, och får svar till höger.

9

Även under rubriken ”vitala parametrar”, figur 1.5, kan studenten se sina val
under ”Ordered labs”, efter att hen klickat på ”Order”. Användaren väljer
område i navigering till vänster och klickar sedan i aktioner till höger.

Figur 1.5. I ”vitala parametrar” kan studenten välja ett antal aktioner att genomföra och
också kontrollera vad hen gjort.

I fasen för ”diagnos” beskriver studenten själv i löpande text en ställd diagnos
och differentialdiagnos med motivering, se figur 1.6. Först när studenten
klickat för att spara på ”Save” kan hen gå vidare till ”behandling”.

Figur 1.6. Fyra olika fritextutrymmen ges när studenten ska ställa en diagnos och
differentialdiagnos med motivering.

När studenten fyllt i fritextutrymmena även för ”behandling”, figur 1.7,
behöver hen spara genom att klicka på båda knapparna för ”Save” för att
kunna gå vidare till ”Återkoppling”.
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Figur 1.7. I ”behandling” beskriver studenten adekvat behandling med motivering.

Rubriken ”återkoppling” innehåller ytterligare en navigering där studenten kan
se samtliga av sina genomförda aktioner, bedömningar och diagnoser och
jämföra dessa med lärarens eller administratörens rekommendationer, se figur
1.8.

Figur 1.8. Rubriken ”återkoppling” med ytterligare navigering där studenten ges
feedback på genomgånget bedömningsfall. (Rekommenderad diagnos saknas i detta
specifika fall.)

På detta vis går ett bedömningsfall till. Det är möjligt för studenten att bläddra
mellan rubrikerna ”introduktion” och ”diagnos”, för att exempelvis dubbelkolla
skada, ställd fråga eller genomförd aktion, men hen behöver klicka på ”Save”
för att inte förlora editerad text. Ett frågetecken i höger topp finns tillgängligt
på samtliga sidor för hjälp och vägledning.
Det är sammantaget denna typ av förbestämda faser som uppdragsgivarna vill
komma ifrån och istället ge studenten möjlighet att genomföra aktionerna mer
eller mindre parallellt. En visualisering av själva flödet ges här i ett förenklat
11

aktivitetsdiagram, se figur 1.9. Ett aktivitetsdiagram specificerar flödet mellan
olika aktioner för att genomföra en aktivitet i ett system (Seidl, Scholz, Huemer
& Kappel, 2015, s. 141). Som nämnt kan användaren bläddra mellan
rubrikerna, men systemet är uppbyggt på följande linjära struktur. Den svarta
pricken indikerar start, och pricken med svart ram indikerar slut, medan pilarna
illustrerar vägen i ett scenario. Romben betyder att processen kan ta två vägar,
beroende på om användaren färdigställt de föregående aktionerna eller inte.

Figur 1.9. Aktivitetsdiagram, eller grafisk visualisering, över hur användaren går från ”a
till ö”.

Användaren väljer ett fall i väntrummet och genomför faserna introduktion till
diagnos. Därefter har användaren möjlighet att gå vidare till behandling och när
den är genomförd möjliggörs klick till återkoppling.

1.6 Disposition
Fortsatt i denna rapport presenteras i kapitel 2 Tidigare forskning och
analysverktyg just tidigare forskning och centrala begrepp relevanta för
uppdraget. Web-SP som verktyg och forskning om detta behandlas också för
att sedan avsluta kapitlet med ett för uppdraget skapat analysverktyg.
Kapitel 3 Metod och material beskriver valda metoder både utifrån befintlig
insamlad data och egen insamlad sådan. Detta följs av kapitel 4 Resultat och
analys vilket presenterar resultaten av de analyser som gjorts vilka ligger till
grund för kommande utvecklingsförslag.
Kapitel 5 Utvecklingsförslag går igenom såväl wireframes och dess iteration
som prototyper, evaluering av prototyper och slutgiltiga utvecklingsförslag.
Rapporten avslutas med kapitel 6 Slutsatser och diskussion där övergripande
reflektioner om uppdraget och dess resultat görs, samt resonemang kring
begränsningar och förslag på vidare forskning.
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2 Tidigare forskning och analysverktyg
De mest centrala begrepp som används för att undersöka vilka behov
användare har i verktyget Web-SP och vilka som ligger som utgångspunkter
vid problemlösning och framställning av utvecklingsförslag är informationsarkitektur (IA) och användarupplevelse, för vilken den engelska termen user
experience (UX) omväxlande används. Informationsarkitektur uppfattas kunna
vara både ett paraplybegrepp och en egen dimension i ett gränssnitts design.
Ytterligare en dimension under informationsarkitektur som är central för
uppdraget är navigering. I detta kapitel görs en beskrivning av dessa termer och
begrepp utifrån tidigare forskning.
Forskning som tidigare gjorts över verktyget Web-SP i och under dess
utveckling beskrivs också, inklusive förklaring av vad det är för typ av verktyg
samt enstaka beskrivning av liknande sådant. För publikationer om just
Web-SP har undersidan Publications på Institutionen för LIME (Karolinska
Institutet, 2004) webbplats tagits till hjälp. Därtill sökande i databaser för vård
och medicin som bland annat Web of Science, Health & Medical Collection
och Health Management Database.
Web of Science har använts också vid sökning av IA- och UX-relaterade
artiklar, samt ACM Digital Library och den webbaserade encyklopedien The
Encyclopedia of Human-Computer Interaction av Interaction Design
Foundation. Därtill har Högskolan i Borås generella databas använts flitigt.

2.1 Informationsarkitektur
Rosenfeld, Morville och Arango påpekar lite humoristiskt att en kort och fin
liten definition av informationsarkitektur som fångar hela begreppets essens
inte existerar (2015, s. 24). Men en av deras definitioner är att
informationsarkitektur är konsten och forskningen kring att skapa
informationsprodukter som stöder användbarhet, upptäckbarhet (findability)
och förståelse, ett annat är att det är den strukturella designen av delade
informationsmiljöer (ibid.). Vidare menar de att basen för en modell för en
effektiv design av informationsarkitektur är användare, innehåll och kontext
(ibid., s. 31). Dessa tre element kan tänkas vara centrala i flertalet begrepp när
man talar om webb och design. Men något som Rosenfeld et al. tar upp som
kanske är mer utmärkande för IA är att det inte nödvändigtvis ”syns” av
användarna, utan menar att det är en samling informationsstrukturer som
relaterar till varandra genom förbestämda regler (ibid., s. 26). Alltså något som
pågår ”bakom” det visuella.
Cardello menar att det är väsentligt att starta med att just definiera och
omdefiniera informationsarkitekturen när man tar sig an ett designprojekt
(2014). Man behöver ha en uppfattning om innehållets volym och komplexitet,
även om den nya arkitekturen inte behöver vara helt klar, innan man börjar
med wireframes och prototyper (ibid.). När det kommer till navigation trycker
hon på vikten av att inte likställa dessa termer. Hon skriver att
informationsarkitektur är den underliggande strukturen som definierar
relationerna mellan en webbplats innehåll och funktionalitet, och ”syns inte” i
själva användargränssnittet (ibid.). Navigation däremot beskriver Cardello som
en samling av användargränssnittets komponenter, där målet är att hjälpa
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användaren att hitta information och funktionalitet, och även att uppmuntra till
specifik aktion (ibid.). Rosenfeld et al. menar dock att navigering är en av flera
komponenter som ligger under begreppet informationsarkitektur i en ytterligare
definition där de beskriver det som föreningen mellan organisering,
etikettering, sökning och navigation (2015, s. 24).
Haller strävar mot att tydliggöra vad IA är och inte är, med en förhoppning om
att uppmuntra diskussion och inspirera vidare forskning (2010, s. 14). Han
återkopplar till IA institutets tre definitioner om att informationsarkitektur är
den strukturella designen av delade informationsmiljöer, konsten och
vetenskapen att organisera och etikettera webbplatser och mjukvaror med mera
för att stödja användbarhet och upptäckbarhet samt ett uppkommande
kunskapscommunity som fokuserar på att ta principer för design och arkitektur
in i det digitala landskapet (ibid., s. 13). Men han påpekar samtidigt att dessa
definitioner är väldigt breda, och återger Dan Browns kanske mer entydiga
definition om att IA är själva utförandet av att designa strukturer (ibid., s. 14).
Brown, nämnd ovan, eftersöker ett antal principer för IA liknande det man kan
finna för grafisk design innehållande typografi, vitutrymme och färglära (2010,
s. 30). Vidare beskriver han vilka han kommit fram till, breda i sin natur för att
kunna anpassas ytterligare till specifikt uppdrag (ibid.). En av principerna
kallar han för Fokuserad navigation, vilket beskrivs som navigation som inte
tituleras efter var den ligger, utan vad den innehåller, jämför exempelvis
”global navigation” med ”ämnesnavigation” (ibid., s. 33). Att designa
navigation innebär att etablera en strategi för innehållet på en webbplats, och
den kan innehålla flera olika typer av navigering (ibid.). Genom detta dras
alltså slutsatsen att han menar att navigering är en tydlig beståndsdel i
informationsarkitektur. Ytterligare en princip Brown lägger fram är Principen
om tillväxt, det vill säga att vara beredd på att en webbplats alltid kan komma
att utökas i innehåll och att designa därefter (ibid., s. 33f). Att alltså försöka
förutse vad för nytt innehåll som kan tänkas tillkomma och identifiera hur de
olika typerna av navigering kan hantera det (ibid., s. 34).
Organisering och navigation är tätt relaterade, menar Ding och Lin (2009, s.
41). En logisk organisering kan vara att organisera genom uppgifter eller
relevans, men man kan också skräddarsy en organisering utefter specifikt
uppdrag (ibid., s. 42). Syftet med navigering är att ge användaren en kontext att
röra sig inom, den kopplar samman organiseringens och strukturens olika
komponenter (ibid., s. 47). Användaren behöver genom navigeringen få reda på
var hen är, vad hen kan göra, och var hen kan gå vidare (ibid., s. 48).
dos Santos et al. beskriver menyer som den främsta formen av navigation på
webbplatser och att de ska designas för att ge en intuitiv, smidig och effektiv
navigering, utifrån användarens perspektiv (2011, s. 146).

2.2 User experience
Law, Roto, Vermeeren, Kort och Hassenzahl menar att det trots försök inte
utvecklats en delad, eller slutgiltig, definition av user experience (UX) (2008,
s. 2395). Det skulle enligt dem underlätta både forskning och utbildning samt
minimera förvirring hos och missledning av kunder i utvecklingsprojekt (ibid.).
Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren och Kort pekar i en fortsatt artikel på det
intressanta i att UX har blivit ett accepterat och utbrett begrepp samtidigt som
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det inte har en tydlig och gemensam definition (2009, s. 719). Ramverket för
användbarhet har uppfattats begränsande då det fokuserar på prestationen hos
användarna och intresset för UX har då vuxit eftersom det belyser upplevelsen
hos användaren, och värdet av en interaktion (ibid.). UX ses som något man
vill uppnå, men vad detta något är, är inte ännu helt genom konsensus klarlagt,
och det är djupare insikt om vad UX är och inte är som författarna vill nå, detta
genom undersökning med UX-forskare om dittills klarlagda spridda
definitioner (ibid., s. 719 f).
En sammanställning av resultaten visade att konsensus framförallt låg i att UX
är dynamiskt och kontextberoende, och även subjektivt (ibid., s. 727). Och det
grundar sig alltså i en mängd potentiella fördelar som användaren kan få från
en produkt (ibid.). Law et al. presenterar också ett antal karaktäristika för UX
varav resultatet av studien visade att omfattande, enkelt att förstå, lätt, tydligt,
koncist och relevant hade högst kvalité för att definiera god UX. Ett av syftena
med att definiera UX karakteristika är att de kan användas som riktlinjer (ibid.,
s. 725). Mer om karakteristika, eller attityder, som arbetas med i detta uppdrag
hittas i avsnitt 3.4 Enkät User experience.
Unger och Chandler ger två definitioner av UX, dels en bredare där de skriver
att det är skapandet och synkroniseringen av element med syftet att influera
användarens tolkningar och beteende (2012, 1. The Broad Definition).
Elementen kan vara både att känna eller höra, men syftar också till digitala
gränssnitt (ibid.). Deras mer fokuserade definition med inriktning mot
interaktiva produkter och webb säger att UX-design behöver ta avsändarens
mål och användarens behov i fokus, likväl som att ta funktionella
begränsningar i hänseende, för att vara framgångsrikt (ibid., 1. Our focus).
Bargas-Avila och Hornbæk utforskar produkter, dimensioner och
metodologiska ansatser som används i UX-forskning, under ett tidsspann
mellan 2005 och 2009 (2011, s. 2690 f.). De främsta dimensionerna inom UX
som de tar upp är känslor och påverkan, tillfredsställelse och estetik (ibid., s.
2692). För att studera användarupplevelser är enkäter den mest använda
metoden, följt av intervjuer och observation (ibid., s. 2693). Bargas-Avila och
Hornbæk skriver gällande produkter att de flesta forskare anser att UX är
kontextberoende (ibid., s. 2692), och kanske gränsar det till vad Al-Shamaileh
och Sutcliffe menar, nämligen att användares värderingar, utbildning och
förkunskaper kan påverka hur de upplever en interaktiv webbplats, även om det
är oklart hur stark denna påverkan är (2012, s. 9). De undersöker bland annat
om det finns ett samband mellan användarens förkunskap och upplevelsen av
en webbplats som ”matchar” den, för vilket de hittar svaga bevis (ibid., s. 11
ff.). Däremot finner de att hög(re) interaktivitet ger en mer positiv
användarupplevelse, och de drar även slutsatsen att för användares
övergripande upplevelse av en webbplats så spelar pragmatiska faktorer högre
roll än estetiska (ibid., s. 16 f.).

2.3 Verktyget Web-SP och Virtuella Patienter
Zary och Fors menar att då de flesta patientfall inom vårdutbildning numera
sker utanför universitetssjukhusen och att det i kursplaner idag ges mindre tid
för studieperioder ute på fältet har det blivit allt mer komplicerat för studenter
att möta verkliga patienter under sin utbildning (2003, s. 756). Detta har lett till
ett sökande efter andra metoder av lärande, som inkluderar verkliga patienter
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och datasimulerade patientfall, så kallade computer-simulated cases (CSC)
(ibid.). Här kan studenten upprepa bedömningsfall och utföra ett obegränsat
antal labbtester (ibid.). Utmaningen är dock att både utveckling och
administration av CSC är mycket kostsamt, det behövs erfarna utvecklare och
lärare måste ha rimlig möjlighet att anpassa fallen efter utbildningen (ibid., s.
757). Detta vill Zary och Fors i projektet med WASP (Web-Activated
Simualtion of Patients) försöka lösa, att skapa ett verktyg med interaktiva och
realistiska patientsimulationer som presenteras och redigeras på webben, med
målet att systemet också ska kunna vara flexibelt nog att kunna användas i
program eller kurser inom vilken sjukvårdssektor som helst (ibid.). Resultatet
blev en pilot av det som nu kallas Web-SP för vilket detta projekt genomförs.
Ett sätt att öva på medicinsk problemlösning och kliniska resonemang i en
relevant kontext är antingen att simulera patientmöten med skådespelare, eller
med virtuella patienter (VP), menar Zary, Johnson, Boberg och Fors i en
fortsatt studie och utveckling av Web-SP (2006, s. 2). Fördelen med virtuella
patienter är exempelvis att studenten kan repetera sin övning utan hänsyn till
tid på dagen eller fysisk plats, att misstag är tillåtna och att studenten kan få
tillgång till ett stort fång av patientfall och åkommor för att optimera sin
medicinska utbildning (ibid.). Målet med studien var också att skapa en så pass
flexibel plattform att den skulle kunna användas i vilken kursplan inom
sjukvård som helst, där det lämpade sig med simulerade patienter (ibid., s. 4).
Härvid inte specifikt nämnt akut- och ambulanssjukvård, varför uppdragsgivarna för detta projekt kanske sett det som ett behov.
Botezatu, Hult och Fors (2010) studerar Web-SP som ett virtuellt
patientsimulerande system (VPS) och studenters åsikter om läronyttan av
verktyget, som de beskriver som en ”explorative linear-interactive virtual
patient simulation” (ibid., s. 2), alltså en slags linjär men ändock utforskande
interaktiv simulation av en virtuell patient. Efter intervjuer med fokusgrupper
identifierade de genom kodning av datan ett antal kategorier som de delade in i
fem olika teman; Inlärning, Undervisning, Bedömning, Autenticitet och
Genomförande (ibid., s. 5ff). Dessa aspekter menar dem är vitala för att
framgångsrikt använda VPS i medicinska läroplaner (ibid., s. 8).
I ytterligare en studie undersöker Botezatu, Hult, Kassaye Tessma och Fors
(2010) vilka faktorer som är mest vitala för ett lyckat virtuellt
patientsimulationssystem i utbildningssyfte, där de genomförde en
tvärsnittsstudie (cross-sectional survey) med olika intressenters åsikter om
implementering och användning av Web-SP (s. 510). Studiedeltagarna
uttryckte önskan om att administratörerna skulle kunna göra stora editeringar i
verktyget för att anpassa element till specifikt patientfall, som att ta bort
onödiga kroppsundersökningar eller att kunna lägga till egna labbtest och
bilder, detta för att främja lärandet (ibid., s. 514). Deltagarna betonade också
kopplingen mellan design, innehåll och autenticitet av ett virtuellt fall för att
minska förvirring i ett scenario (ibid.). Att ett fall är autentiskt,
verklighetsförankrat, visar sig vara väsentligt för deltagarna i studien. Det
handlar både om att gränssnittsdesignen ska stödja detta men framförallt om att
innehållet för ett fall ska vara robust, taget från en verklig situation och att det
ges ordentlig feedback på studentens bedömning (ibid., s, 516). Vidare menar
Botezatu et al. att det i tidigare forskning råder konsensus om att VPS bäst
används till att öva kliniska resonemang, vilket deras studie också styrker
(ibid., s. 515).
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Huwendiek et al. utforskar genom fokusgrupper vad studenter anser vara ideala
funktioner i en design för virtuella patienter (VP), detta ur perspektivet lärande
och genomförande av kliniska resonemang (2009, s. 580). Deras studie
resulterade i tio olika designprinciper för virtuella patienter (ibid.), varav några
är speciellt intressanta för detta uppdrag. De nämner också ett antal riktlinjer
för gränssnittsdesign för VP, vilka bland annat är att minska den förbestämda
navigeringen, och att tillhandahålla autentisk kontext (ibid., s. 581). Båda
relevanta för och i linje med detta uppdrag. De tio designprinciper som
Huwendiek et al. tog fram är Relevans, Lämplig svårighetsgrad, Interaktivitet
(som att tillhandahålla olika frågeformat), Specifik feedback, Lämplig
användning av media, Fokus på relevanta inlärningspunkter (så som att sträva
mot tydlighet, undvika distraktioner och arbeta mot en enkel användning),
Sammanfattning av inlärningspunkter, Autenticitet i gränssnittet, Autenticitet i
uppgifterna (som att ha möjlighet att genomföra just det som man i en reell
situation skulle göra) samt Frågor och förklaringar för att förbättra kliniska
resonemang (ibid., s.583ff).
Chodos, Stroulia och King (2011) presenterar systemet MeRiTS (Mixed
Reality Training System) och dess arkitektur och komponenter, samt ger en
beskrivning av ett scenario där sjukvårdare kan träna i patientfall. MeRiTS är
en plattform som beskrivs inte bara inneha virtuella patienter utan en virtuell
värld, för att genom simulation ge studenter möjlighet att öva på sin kompetens
(Chodos et al., 2011, s.71). Vad författarna vill göra är att utvärdera
effektiviteten av den här plattformen för att kunna mäta den läromässiga
inverkan som scenarios i en virtuell värld kan ha (ibid.). Genom att diskutera
sitt senast utvecklade scenario för verktyget i detalj och utforska fördelar och
utmaningar hoppas de kunna bidra till utveckling av liknande projekt (ibid.).
De menar att de har designat en generell plattform som kan anpassas till en vid
variation av scenarios och kontexter (ibid., s.73).
Efter feedback med användare och intressenter beskriver Chodos et al. några
aspekter som var viktiga i deras förfining av ett scenario (ibid., s. 77), där de
två övergripande rubrikerna användbarhet och realism spelar väl mot tidigare
nämnd forskning och också detta uppdrag. Realism i det här fallet handlar om
att få en känsla av att vara på olycksplatsen, med hjälp av ljud och visuella
bakgrundselement (ibid.). Slutligen drar Chodos et al. slutsatsen att
regelbundna omfattande möten med intressenter och forskare är vitalt i en
utvecklingsprocess (ibid.).

2.4 Sammanfattning och analysverktyg
Oavsett om man utvecklar en befintlig design eller börjar om från början är det
effektivt att ha ett ramverk att luta sig emot (Unger & Chandler, 2012, 10.
Design Principles). Ett sätt kan vara att använda sig av designprinciper, det vill
säga vedertagna regler eller vägledningar som definierar relationer mellan
designelement (ibid.).
Huwendiek et al. (2009) presenterade ett antal designprinciper för system med
virtuela patienter varav följande anses för detta uppdrag vara av högst relevans;
Specifik feedback, Interaktivitet, Fokus på relevanta inlärningspunkter och
Autenticitet i uppgifterna. Autenticitet, eller verklighetsförankring, var också
något som Botezatu et al. (2010b) tog upp som centrala aspekter som
användarna ville åt. Resultaten hos Botezatu et al. (2010a) visade även de på
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bland annat autenticitet och genomförande som viktiga aspekter. Vad som
preciseras utifrån detta och som följer i ett eget skapat ramverk är begrepp som
feedback, tydlighet och autenticitet, även formulerat som kontext.
Interaktionsprinciper, en typ av designprincip, fokuserar på hur användare
agerar inom en produkt såsom flöden och navigering (Unger & Chandler,
2012, 10. Design Principles). Innan en användare interagerar med något
behöver hen exempelvis förstå att hen kan interagera, hen behöver vilja
genomföra en aktion och förstå att något kan klickas på (ibid., 10. Interaction).
Det kan handla om att med metaforer från den fysiska världen indikera att
något är klickbart, som knappar och flikar, eller att utforma en design med
lätthanterliga distanser och storlekar mellan navigationsmoment (ibid., 10.
Associations and Affordance). Navigation är en central utgångspunkt för
omstruktureringen av innehållet i Web-SP, varför det tagits fram som en del i
det ramverk som rapporten lutar mot. Valet är förankrat i syftet i avsnitt 1.3
Syfte och frågeställningar om att ”[...] med ett fokus på navigation […] kunna
arbeta om arkitekturen [...]”. Designprincipen upptäckbarhet är nära kopplat
med detta, vilket syftar till i vilken mån ett objekt eller element är lätt att hitta
och agera utifrån, som exempelvis navigering (Sharp et al., 2015, s. 26).
Användbarhetsmål är ytterligare en benämning som används för att optimera
interaktionerna mellan människa och produkt (ibid., s. 19). Brukbart för detta
projekt är användbarhetsmålet ”säkerhet”, vilket bland annat kan syfta till att
hjälpa användaren att undvika misstag och minimera oväntade konsekvenser av
en aktion (ibid., s, 20). Konkreta exempel kan vara att möjliggöra att göra om
eller ångra en aktion eller att klickbara element är tydligt åtskilda (ibid., 20).
Om säkerhet syftar till att underlätta för användaren när hen råkar göra fel, eller
att förekomma ett potentiellt feltryck, så pekar interaktionsprincipen ”respons”
på det omvända. Nämligen att möta de förväntningar som användaren har när
hen genomför något (Unger & Chandler, 2012, 10. Response). Att det ska vara
tydligt när användaren lyckas genomföra en aktion, som exempelvis någon
form av feedback när något sparas (ibid.).
Känslor och känslomässiga upplevelser som användare får när de använder en
produkt kan inom interaktionsdesign formuleras i olika mål av användarupplevelse, eller UX-mål (Sharp et al., 2015, s. 22). De är subjektiva till
skillnad från användbarhetsmål vilka är ur ett objektivt perspektiv (ibid.). Trots
det uppfattas de spela med varandra och för nämnda ”säkerhet” och ”respons”
har UX-målet ”hjälpsam” valts för att slå ihop de båda, och för att få en tydlig
riktlinje i analys och utvecklingsförslag används också ”feedback” i rapporten
som en sammanslagning av detta. Detta val har stöd i syftet i avsnitt 1.3 om att
”[...] visa på lösningar för att minimera riskerna att göra misstag och fel, och
där användaren får tydlig och relevant hjälp [...]”. Detta anses kunna verka för
en positiv användarupplevelse.
Ytterligare ett användbarhetsmål som Sharp et al. tar upp är efficiency (ibid.,
s. 19), här översatt till duglighet eller smidighet, och i förlängningen tolkat till
kontext. Det handlar om att en produkt ska göra just vad den är avsedd att göra
(ibid.). För detta uppdrag menas att verktyget ska ge användaren möjlighet att
gå igenom ett bedömningsfall, och att göra det med en prehospital
verklighetsförankring, eller kontext. Detta fokusval grundar sig i syftena från
avs nitt 1.3 om att arkitekturen mer ska ”[...] likna ett prehospitalt
bedömningsfall i praktiken.” och att skapa ”[...] en informationsarkitektur som
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är intuitiv och konsekvent, där användaren upplever en smidighet under sitt
scenario.”.
Kontext tas upp även i forskning om UX där som nämnt Bargas-Avila och
Hornbæk anser att användarens upplevelse är beroende av kontexten (2011, s.
2692), och Al-Shamaileh och Sutcliffe diskuterade huruvida en användares
förkunskaper med mera påverkade upplevelsen av en webbplats (2012).
Slutsatsen dras således att kontexten inte bara är vital utifrån ett navigerings
och informationsarkitektoniskt perspektiv, utan också utifrån användarupplevelsen, varför det styrks vara en central del av skapat analysverktyg för
rapporten.
Definitionen av informationsarkitektur som används för detta uppdrag är att det
är något som faktiskt syns och då i form av navigation och organisering.
Sammanfattningsvis innehåller ramverket för uppdraget följande begrepp och
områden:

19

•

Informationsarkitektur som Navigation, Struktur och Upptäckbarhet
(findability)

•

UX-mål som Hjälpsamhet, Tydlighet och Stödjande / Feedback

•

Kontext inklusive Innehåll och Relevans

3 Metod och material
Rosenfeld et al. beskriver processen av informationsarkitektursutveckling i fem
faser; forskning, strategi, design, implementation och administration (2015, s.
313). Och precis som med andra aspekter av design så behöver
informationsarkitektur itereras och förfinas utefter att produkten byggs (ibid., s.
314). I detta projekt kommer de tre första faserna att göras, där designfasens
fokus är arkitektur och inte estetik. En iterativ process med flertalet
avstämningar och samtal med uppdragsgivare utifrån skissade förslag har varit
en stor del av processen. Slutligen hölls också en fokusgruppintervju om tre
deltagare med erfarenhet inom prehospital vård för evaluering av
utvecklingsförslagen.
Då detta uppdrag ligger i anslutning till ett större forskningsprojekt finns det
redan insamlad data av uppdragsgivarna att tillgå. Utifrån syfte och
frågeställningar har valet gjorts att ta del av befintlig data från en contextual
inquiry (CI) och en enkät i user experience för att göra en sekundäranalys av
detta. Datainsamling breddar, klargör och konfirmerar de initiala krav som
identifierats, och syftet är just att samla in tillräckliga, relevanta och lämpliga
data för att kunna producera en samling stabila krav (Sharp et al., s. 361). Så
har nämnda datainsamlingsmetoder använts, det vill säga att resultat och analys
legat till grund för både problemformulering, framtagning av behov samt
skapande av utvecklingsförslag.
I tidigt skede har samtal skett med uppdragsgivare för att få en bild av deras
mål, vision och tankar. För att få en djupare förståelse av den bilden, ett väl
avgränsat problemområde samt att hitta ett tydligt fokus på utvecklingsförslagen genomfördes också en semistrukturerad intervju. En övergripande
analys av befintligt innehåll har också genomförts.
Detta kapitel beskriver de använda metoderna innehållsanalys, intervju, CI,
enkät och fokusgruppintervju. Utvecklingsförslagen i form av wireframes och
prototyper inklusive input från uppdragsgivare och evaluering med
intressenter läses i kapitel 5 Utvecklingsförslag.

3.1 Innehållsanalys
Innehåll definierar Rosenfeld et al. som ”alla saker i din informationsmiljö”,
det vill säga en mycket bred definition som omfattar såväl dokument, bilder,
video, webbsidor med mera (2015, s. 323). De menar också att innan något är
användbart måste det vara upptäckbart, och för att skapa upptäckbart innehåll
behöver man studera dessa objekt, hur de skiljer sig åt från varandra och hur
struktur och metadata påverkar upptäckbarheten (ibid.).
För att få en bild över innehållet behöver man hitta och analysera ett utdrag av
systemets innehåll, exempelvis med hjälp av att följa den nuvarande
informationsarkitekturen ta fram olika typer av existerande innehåll (ibid., s.
326). Poängen är att samla kunskap om innehållet och ge insikter om hur
användare kan nå det (ibid., s. 327f). Det främsta syftet är att man sedan ska
kunna tillhandahålla innehåll som är väsentligt för att skapa en god
användarupplevelse (ibid.).
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Det föreligger vara vitalt för att få ett grepp om innehållet att göra en
övergripande analys, även om den inte behöver vara särskilt omfattande. Målet
är att det ska ge värdefull input i skapandet av struktur, etikettering och
navigation (ibid., s. 329). Innehållsanalys är användbart för att lära sig om
”sakerna” i informationsmiljön och ge insikter om hur användarna når dit, och
genom att följa rubrikerna i den globala navigeringen kan ett brett spann av
innehåll identifieras (ibid., s. 327). Följer gör en förteckning över de olika typer
av innehåll som identifierats.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textfält
Fotografier
Illustration av patient med valmöjlighet för kroppsdel att undersöka
Information om kurs, status, skapare av patientfall och mail till
administratör.
Valbara alternativ i punktlista
Valbara alternativ att bocka för
Förteckning, i form av lista, över genomförda aktioner
Sökfält
Hjälp/beskrivningstexter
Fritextfält
Länkar

3.2 Intervju
För forskningsfasen har Rosenfeld et al. tagit fram en modell bestående av lika
delar kontext, innehåll och användare (2015, s. 315f.). Kontexten handlar bland
annat om att få en klar bild över uppdragsgivarnas mål, vad för uppgifter som
användare ska kunna utföra, vad som har fungerat tidigare och vad som inte har
fungerat (ibid., s .316f).
En av de mest effektiva delarna i kontextforskningen är att intervjua
intressenter och att med öppna frågor ta reda på deras bedömning av den
nuvarande informationsmiljön och deras vision för en utveckling av densamma
(ibid., s. 321f). Intressenterna för detta uppdrag som valts att använda är
uppdragsgivarna själva, som förutom att vara just uppdragsgivare också är
forskare för det större omfattande projektet av en eventuell utveckling av WebSP. De är även lärare vid HB tillika examinatorer och administratörer av WebSP i sin undervisning.
Intervjun genomfördes via Skype videosamtal. Den var semistrukturerad vilket
innebär möjlighet att ställa både öppna och stängda frågor (Sharp et al., 2015,
s. 234). Den gränsade till ostrukturerad intervju då det kunde komma att bli ett
samtal kring ett specifikt ämne för att komma ner på djupet, för vilket man
behövde vara beredd på att följa upp nya inför intervjun oförutsedda spår
(ibid.). För intervjumall se Bilaga A.
Material för att bättre förstå terminologin inom akutsjukvård tillhandahölls via
e-post efter intervjun i form av en mall för ”Vårdande bedömning och
omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa”, och ett pdf-dokument från
en föreläsning i Prehospital traumasjukvård.
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3.3 Contextual Inquiry
Sharp et al. beskriver Contextual Inquiry (CI) som en uppskattad teknik för att
hitta användares behov av en artefakt i dess specifika kontext, och
undersökaren fungerar som en lärling till användaren som på plats kan
observera, intervjua och tolka användarens aktioner (2015, s. 366). Rosenfeld
et al. beskriver den som en etnografisk forskningsmetod som kan användas för
att bättre förstå kontexten för vilken en informationsmiljö finns (Rosenfeld et
al. 2015, s. 322). Blandford framhåller att CI är en bra metod för att
understryka det faktum att det är deltagarna som är experter i sitt arbete och i
det system som de använder, även om forskaren är expert i systemdesign (n.d.,
52.6.2).
Web-SP används under ett specifikt tidsspann av sina användare, studenterna
övar antingen hemma eller i skolmiljö på bedömningsfall och genomför hela
sin övning under en och samma användningssession. Detta gör CI till ett
effektivt verktyg, där det då ges möjlighet att observera studenternas aktioner
under den faktiska tidpunkten för användning av verktyget, under hela deras
scenario. Web-SP är också ett verktyg med en specifik uppgift, det ska leda
studenterna genom ett fall och samla in deras bedömningar. För att identifiera
de mest kritiska behoven i en omdesign av verktyget utifrån användarnas
aktioner och upplevelser och för att hitta ett väl avgränsat fokus för uppdraget
antogs CI vara en effektiv metod.
Den befintliga data som av uppdragsgivarna samlats in genom CI genomfördes
i två omgångar. Inledande då deltagarna använde verktyget för första gången
och uppföljande då deltagarna hade getts möjlighet att öva hemma under en
period. Deltagarna var studenter till akut- och ambulanssjuksköterskor vid
Högskolan i Borås under en kurs i trauma. 38 studenter av 42 tillfrågade valde
att medverka. Studieinformation och samtyckesblankett tillhandahölls.
Efter en muntlig och visuell introduktion av verktyget gjord av observationsledare observerades varje student av en observatör under sina aktioner för ett
valt bedömningsfall. Observatörerna ställde ett fåtal gånger frågor eller svarade
på kommentarer, men var i största del tyst och förde parallella anteckningar.
Denna data dokumenterades i en tabell om 7 rubriker vilka illustreras i tabell
3.1, vilket alltså är den data som tillhandahållits för sekundäranalys i detta
uppdrag.
Deltagare + Scenario
Observatör

Datum

Klockslag

Vad
Atmosfär
händer/sägs

Reflektion

Tabell 3.1 Illustration över tabellrubriker i datadokumentation för CI.

Observationerna var direkta, det vill säga att användare observeras när de
genomför sina aktioner (Sharp et al., 2015, s. 252). Studien genomfördes i
lektionssal och aldrig i deltagarens egna miljö varför man kan hävda att det var
under en så kallad kontrollerad miljö, där platsen var för ändamålet vald (ibid.,
s. 260). CI ger möjlighet till både kvantitativ och kvalitativ analys varvid en
kvalitativ analys här har valts.
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3.3.1 Analys Contextual Inquiry
I sekundäranalysen av datan från CI har målet varit att försöka utvärdera
scenariot i ett bedömningsfall, finna användarens behov i verktyget och att
identifiera vad för slags problem som frustrerar eller försvårar processen. Och
att utifrån detta klargöra var förbättringar bör göras. För att kvalitativt
analysera datan har teknikerna kategorisering och analys av kritiska incidenter
använts.
Datan kodades och kategoriserades i gränssnitts- respektive innehållsproblem.
Detta med hjälp av ett kategoriseringsschema vilka Sharp et al. hänvisar till
som innefattar en samling negativa aspekter en användare kan ha på ett system
(2015, s. 293). Schemat är skapat för att identifiera användbarhetsproblem från
verbala transkriptioner (ibid., s. 294). Se Bilaga B för en återgivning av detta
kategoriseringsschema. Kodningen kan analyseras för att identifiera
beteendemönster och återkommande problem utifrån frekvensen av inträffade
kategorier (ibid., s. 294ff). Kategorierna har sedan här tematiserats ytterligare
för att kopplas till analysverktyget. Citat och exempel kopplas till de rubriker i
navigeringen inne i Web-SP där de återfanns. Dessa är alltså Introduktion,
Undersökning, Anamnes, Vitala parametrar, Diagnos, Behandling och
Återkoppling.
Kritisk incidentteknik som analysteknik innebär att identifiera specifika
signifikanta incidenter och analysera dessa i detalj (ibid., s. 298). Redan vid en
inledande genomgång av datan identifierades ett antal återkommande problem,
varför kritisk incidentteknik antogs vara effektivt för att få fram själva kärnan i
de mest övergripande eller främsta problemen. Intressant är att kritiska
incidenter både kan vara positiva och negativa händelser (ibid., s. 299), och kan
således också användas för att få fram de aspekter som redan fungerar på ett
tillfredställande sätt i verktyget. Också detta har kopplats till analysverktyget
för att behålla fokus och tydligt illustrera var och vad för slags förbättringar
som bör göras.

3.4 Enkät User experience
Enkätundersökningar visar inte på användarnas beteende utan kan istället
identifiera vilket innehåll och vilka aktioner som användarna finner vara av
värde, vad som skapar frustration eller tillfredsställelse och vad de har för
förbättringsförslag (Rosenfeld et al., 2015, s. 399). Det är ett sätt att samla in
åsikter och demografi, och kan användas både som en fristående metod eller
för att fördjupa sig inom något man funnit i tidigare genomförd metod (Sharp
et al., 2015, s. 244). I detta projekt kan en enkätundersökning komplettera CI
då enkäten kan ge tydliga indikationer på vilken typ av användarupplevelse
som främst ska tas i åtanke.
Även här finns befintlig insamlad data från uppdragsgivaren att tillgå, vilket är
en specifikt utformad UX-enkät av typen semantisk differentialskala.
Semantisk differentialskala innebär att varje attityd representeras av två
motsatta adjektiv där användaren ska fylla i den position mellan dessa extremer
som överrensstämmer mest med dennes upplevelse (ibid., s. 246). Enkäten är
en svensk direktöversättning av en enkät i UX framtagen av Laugwitz, Held
och Schrepp (2008) där 26 attityder av användarupplevelse är representerade,
se Bilaga C.
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Schrepp menar att med hjälp av den här enkäten kan kvalificerade antaganden
göras kring vilka områden som förbättringar har högst inverkan på
användarupplevelsen (Schrepp, 2015, s. 6). De 26 attityderna har av
upphovspersonerna delats in i sex kategorier; Attraktivitet, Stimulering, Nyhet,
Smidighet, Tydlighet och Pålitlighet. Den befintliga enkätundersökningen
svarades på av 29 personer efter det att CI-studien genomförts. Även dessa
deltagare var studiedeltagare på en traumakurs.

3.4.1 Analys enkät
Datan behöver samlas in i ett kalkylark om rader och kolumner för deltagare
respektive svar för att kunna analyseras (Sharp et al., 2015, s. 280), vilket i
detta fall kan bestå av deltagare i x-axeln och svar i y-axeln med svarsvärdena
emellan för respektive deltagare och svar. Outliers, värden som skiljer sig
signifikant från majoriteten, kan vara viktiga att identifiera antingen för att
rensa dem från resterande svar eller för att undersöka om det tillkommit av
någon specifik omständighet (ibid., s. 282 ff.).
Schrepp, en av skaparna av använda UX-enkät, har också skapat en tillhörande
excellmall för analys där man genom att fylla i datan kan få statistiska
kalkyleringar för att kunna göra tolkningar av resultaten (2015, s. 8). Denna
användes här för att få fram höga och låga värden i utvalda attityder för att
identifiera vilka typer av användarupplevelse som behövde förbättras.
Grundarna rubricerar som nämnt de 26 olika attityderna under sex olika
kategorier av användarupplevelse; Attraktivitet, Stimulering, Nyhet, Smidighet,
Tydlighet och Pålitlighet, vilka innehåller fem till sex attitydspar var.
Kategorierna, med undantag från Attraktivitet, är också indelade i två
ytterligare rubriker, Designkvalité (Design Quality) och Användarkvalité (Use
Quality), se figur 3.1. I analysen av enkätsvaren följdes dessa rubriker och
kategorier för att kunna göra en tydligare tematisering av fynden.

Figur 3.1. 26 stycken attitydspar av UX indelade i övergripande rubriker samt ytterligare
kategorier för tydligare analys. (Hinderks, Schrepp & Thomaschewski, n.d., s. 3)
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Frågeställning nummer två gällande just användarupplevelsen vill undersöka
vilka åtgärder i innehåll och funktion som kan verka för ökade positiva sådana.
Vidare är formulerat att det primära fokuset ligget på informationsarkitektur
och navigering, och att det estetiskt visuella är sekundärt för undersökningen.
Härvid har slutsatsen dragits att de attityder som återfinns under den
övergripande rubriken Användarkvalité är primära för analysen, och alltså
överordnade de för Designkvalité.

3.5 Fokusgruppintervju
Utvecklingsförslag skapades iterativt efter analys av ovan beskrivna metoder
och genom feedback från uppdragsgivare, detta beskrivs i avsnitt 5.1
Wireframes. Men för en slutlig avstämning kring utvecklingsförslagens
hållbarhet gentemot frågeställningarna för uppdraget hölls så en fokusgruppintervju med utifrån kompetens valda deltagare. Resultatet av den återges i
avsnitt 5.2.1 Evaluering av prototyp, och de slutgiltiga utvecklingsförslagen
som presenteras i 5.3 Slutgiltigt utvecklingsförslag bygger på dessa resultat. En
beskrivning av metoden följer nedan.
Blandford beskriver intervjuer som en vanlig metod för att samla data om
deltagares uppfattning och användning av en produkt (n.d., 52.6.4). Att
använda fokusgrupper är en form av gruppintervju, där diskussionen leds av en
handledare (Sharp et al., 2015, s. 237). Ett representativt urval av målgruppen
är tänkt att ingå i fokusgrupper där man kan identifiera skillnader i terminologi
eller förväntningar (ibid.), och i denna session deltog tre personer med
bakgrund i att utbilda och erfarenhet från både akutsjukvård och verktyget
Web-SP.
Vad man hävdar i den här metoden är att individer utvecklar åsikter och tankar
genom att tala med andra i en social kontext (ibid. 238). Det handlar om att
skapa diskussion mellan deltagarna och på det vis få ut mer än av en intervju
med en deltagare i taget (Unger & Chandler, 2012, 6. Focus Groups). En
agenda som guide för diskussionen är förbestämd, men också oförutsedda
aspekter ges utrymme att följa upp (Sharp et al., 2015, s. 238), se intervjumall i
Bilaga D. Ofta spelas diskussionerna in (ibid.), vilket också var fallet här.
Under en session med en fokusgrupp är det vanligt att utgå från ett antal frågor
om vad deltagarna vill se i produkten, och genom att visa prototyper ta reda på
deras uppfattning av produkten och förslag på förbättring (Rosenfeld et al.,
2015, s. 341). Att testa användbarheten är svårare med en fokusgrupp, eftersom
användningen av en produkt ofta sker individuellt (ibid.). Men även om
sessionens främsta syfte var att få feedback gällande den prehospitala
verklighetsförankringen i strukturen av innehållet, antogs input också kunna fås
om upplevelsen av en föreställd användning av en färdig produkt.
Unger och Chandler menar att wireframes kan användas för att validera
element och få modifieringsförslag från användare, men att man då kallar det
för prototyper (2012, 12. Wireframes and Annotations). Då de wireframes som
här skapats och använts innehöll såväl bild- som textelement och i viss mån var
interaktiva, kan man hävda att de kan kallas prototyper av låg fidelitet. För att
en prototyp ska kunna utvärderas måste den på något vis vara mätbar (Sharp et
al., 2015, s. 392), och detta gjordes genom att jämföra utvecklingsförslagen
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med det befintliga verktyget Web-SP, och trots den låga funktionaliteten
antogs adekvat input om kontext och struktur kunna fås.
Att använda rekvisita under datainsamling, som prototyper eller
uppgiftsbeskrivningar, medverkar till att hålla fokus i diskussionerna (ibid., s.
386). Det så kallade stimulusmaterial som användes vid fokusgruppen var
således dels digitala skärmdumpar av det befintliga systemet och dels en
interaktiv pdf av utvecklingsförslagen. Som komplement till detta
tillhandahölls utskrivna kopior av samtligt digitalt material.
Denna utvärdering fokuserade alltså på utvecklingsförslagens arkitektur,
navigering och struktur i förhållande till en verklig prehospital förankring och
kontext. Därtill lyftes svårigheter och problem tillika föreslagna lösningar för
att verka för en mer positiv användarupplevelse.
Deltagarna informerades muntligt om studiens syfte och att deras uppgifter
behandlades anonymt utan möjlighet att ta reda på deras identitet, samt att
deras svar behandlades som svar från gruppen som helhet. Samtycke för detta
gavs även det muntligt av deltagarna. Samtycke gavs också för ljudinspelning
av sessionen under förutsättning att materialet raderades vid slutförande av
denna rapport. Fokusgruppintervjun hölls i ett mötesrum på deltagarnas
arbetsplats.
Att själv välja deltagare till en datainsamling kallas sampling (ibid., s. 227),
vilket här har gjorts indirekt med hjälp av uppdragsgivarnas nätverk.
Deltagarna var speciellt utvalda utifrån sin kompetens inom prehospital vård
men det var också en bekvämlighetssampling då personer som var tillgängliga
inom detta vid den önskade tidpunkten prioriterades (ibid., s. 228).
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4 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultat och analys av metoderna intervju, CI och
enkät, vilka legat till grund för skapandet av utvecklingsförslag. Evaluering av
utvecklingsförslagen genom fokusgruppintervjun presenteras i avsnitt 5.2.1
Evaluering av prototyp, eftersom denna genomfördes i slutet av processen på
långt gångna utvecklingsförslag. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i
avsnitt 4.4 Sammanfattning av resultat och analys för ökad konkretion.

4.1 Intervju
Under intervjun framkom flertalet användbara parametrar inför skapandet av
utvecklingsförslag och aspekter som gav riktlinjer om var fokus bör ligga. Den
prehospitala kontexten och verklighetsförankringen i ett bedömningsfall låg i
centrum för samtalet. Med hänvisning till rapportens analysverktyg var
resultaten av intervjun framförallt kopplade till navigation, struktur, kontext
och innehåll.
Det framkom också att den version av Web-SP som presenterats i denna
rapport och som används i undervisningen vid HB har av administratörer
modifierats i två fall i försök att nå en mer prehospital förankring. Det handlar
dels om sidan ”Väntrum”, där administratörerna har lagt in bedömningsfall
utifrån en händelse (som Villabrand i det här fallet), till skillnad från ordinarie
Web-SP vilket istället samlar ett antal patienter att välja mellan, liknande just
ett väntrum i hospital kontext. Den andra förändringen är att navigeringsrubriken ”Vitala parametrar” är redigerad från den i ordinarie systemets rubrik
”Labbtest”. Dock finns det flera rester av att det handlar om labbtester när
användaren är inne i vyn för Vitala parametrar, som exempelvis en
aktionknapp. Även denna redigering är gjord med den prehospitala
förankringen i åtanke.
Den stränga uppdelningen av olika faser i ett bedömningsfall ville minimeras,
man menade att det nuvarande systemet var ”statiskt” och att man ”i det
verkliga livet gör (man) saker och ting samtidigt”. Den befintliga navigeringen
sågs som allt för styrande i ett scenario, man ansåg det istället viktigt att
studenten själv skulle kunna välja i vilken ordning hen genomförde en
bedömning.
För att tydligare arbeta mot en verklig situation och kontext togs det fram en
idé om att skapa två huvudsidor, med syftet att försöka eliminera de befintliga
sju alltför ledande navigeringsrubrikerna. En sida för själva skadeplatsen som
beskriver händelsen, vilket då skulle ge användaren en första samlad bild till
grund för den fokuserade undersökningen av patienten. En sida som alltså visar
på den miljö som vårdpersonalen möter ute på fältet, med miljöbilder för att få
en helhetsuppfattning och fånga känslan av att man befinner sig på en
skadeplats. Den andra sidan skulle då röra patienten med en samling av allt
som har med denne att göra, som fysiska undersökningar, frågor, behandling
och diagnos.
Innehållsmässigt togs ett konkret problem upp gällande fysiska undersökningar. I det befintliga systemet behöver användaren gissa sig till skador i
undersökningen av den illustrerade patienten, genom att klicka på kroppsdelar
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och se om det finns några skador på valt område. I verkligheten är det tvärtom
så att man har möjlighet att först se synliga skador, och genom det inleda sin
fokuserade undersökning.
Samtal intressenterna emellan skedde om idéer kring en virtuell patient i 360
grader, där man skulle kunna snurra på patienten för att se synliga skador. De
samtalade även om möjligheter till av och påklädning av kläder för
undersökning. Det har i linje med uppdragets avgränsningar och fokus inte
skett någon fördjupning i interaktioner som detta.
I sin roll som lärare har intressenterna ett bedömningsverktyg de vill lära
studenterna, det kallas A-E och föreföll vara centralt över vad de ville få in i
verktyget. A-E är en metodik och systematik i den första bedömningen av en
patient i ett akutfall innan sjukvårdaren gör en andra bedömning och fokuserad
undersökning. Längs processen har dock denna aspekt bedömts vara något som
berör administratörerna och deras val av editerat innehåll vid ett nytt
bedömningsfall, snarare än att vara ett centralt specifikt element i utvecklingsförslagen.

4.2 Contextual Inquiry
Utefter analysverktyget beskrivs här resultat från analysen av datan från CI. De
rubriker för vilket ett bedömningsfall följer i det befintliga verktyget benämns
också, för att tydligare se i vilket sammanhang olika fynd är funna.
Exempel som pekar på behovet att anpassa verktyget till en prehospital kontext
finns bland annat i navigationsrubriken Undersökningar. Detta genom en
kommenterar om att deltagaren i verkligheten antagligen hade gjort
undersökningen i en annan ordning och en annan exemplifierar från
arbetserfarenhet med att ”Jag arbetar på akuten, där tänker man lite annorlunda
när det gäller undersökning”.
Gällande innehåll uppfattas bildtexterna, under Undersökningar, vara till större
hjälp än texten med citat som ”bildtexten säger mer” (än bilderna) och att
”Texten är det avgörande”.
Vad som har med UX-mål som hjälpsam och stödjande och i förlängningen
feedback att göra är flertalet exempel på förvirring över resultatet av aktioner,
bland annat i Undersökningar och Anamnes. Detta exemplifieras med
kommentarer som ”sparas detta nu?”, ”Undrar om allt som görs registreras”
”vad är de ute efter?”. Förvirring i Vitala parametrar ses då en deltagare undrar
om ”saker måste 'beställas här också'?”.
Liknande osäkerhet upplevs i Behandling då deltagare undrar; ”[...] räknas det
när jag räknade innan?” och funderar kring ”Om och hur det 'syns' i systemet
för den som ska rätta” samt undrar om ”Räcker det att skriva allt i första rutan
och få med motiveringarna till behandlingen där också?”. Detta pekar också på
kontexten och svårigheten i att förstå om examinator verkligen ser hur
användaren har gjort.
Under navigationsrubriken Anamnes ska användaren välja frågor att ställa
patienten varifrån följande citat kopplas till begreppen innehåll, upptäckbarhet
och relevans; ”Det saknas information om patienten”, ”Svårt att veta hur
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mycket man ska fråga efter”, ”Kryssrutorna är bra men man läser inte alltid
svaret så noga”, ”kanske hade velat fråga om [...]” och ”Saknar frågor om [...]”.
Även i Vitala parametrar hittas liknande exempel som också har att göra med
navigation; ”Det är svårt att få upp översikten”, ”Svårt att hitta översikten” och
flera uttryck av saknad som ”Det saknas vissa alternativ [...]”.
Både struktur, UX-mål och innehåll pekar osäkerhet över fritextfält i Diagnos
på; ”känner det svårt att veta vad man ska skriva”, ”Fritextfältet är svårt, Hur
man ska skriva är svårt” och ”Svårt att veta hur mkt man kan och ska skriva
[...]”. Även Behandling består av fält för fritext som upplevs förvirrande;
”Svårt att veta hur omfattande fritexten ska vara”, ”Hur mycket ska skrivas i
fritexten?”, ”Spelar det någon roll VAR saker står?”
Uppdraget har begränsats till att inte behandla navigeringsrubriken
Återkoppling, men i denna fas finns ändå kommentarer från deltagarna som är
värda att notera. Flera verkar nämligen först i detta stadie förstå hur de skulle
utfört tidigare aktioner. ”[...] då ser man hur lärare vill att fritexten ska
struktureras.” och ”konstaterar att läraren ev. Vill [sic] ha ytterligare text i
fritextfälten.” är tecken på detta, vilket handlar om såväl upptäckbarhet som
UX-målen hjälpsam och tydlig.
Konkreta förbättringsförslag är anteckningsmöjlighet, tydligare knappar och
bättre struktur för fritextfält. Dessa illustreras i följande exemplifierade citat:
”Saknar en enkel ”memo” som hela tiden följer med [...]”, ”beställningsknapparna borde vara tydligare” och ”Struktur för fritextskrivande behövs”.
Funktionen för den virtuella patienten ges för detta uppdrag inget större
utrymme, men fynd i relation till användbarheten av den befintliga
illustrationen är att ”det är lätt att trycka fel”, ”svårt att hitta pulsen” och att
”pekaren hamnar fel”.
Kritiska incidenter kan som tidigare nämnt vara såväl positiva som negativa
aspekter varvid två typer av fynd har utmärkt sig speciellt som positiva, utifrån
kommentarer av flertalet deltagare. Dels upplevs elementen för input av
löpande text av användaren i flera fall som positivt med citat som ”[...] då kan
man förklara det som gjorts.” och ”[...]man får tänka själv, ställer större krav på
den själv.”. Detta behandlas utifrån analysverktyget både som ett viktigt
innehållselement och som tecken på en god användarupplevelse i linje med
UX-mål.
Den andra positiva incidenten är funktionen att kunna navigera fram och
tillbaka mellan de olika faserna i ett bedömningsfall. Detta kan exemplifieras
med följande kommentarer; ”Bra att man kan gå tillbaka till tidigare flikar för
att se informationen,”, ”Bra att kunna gå tillbaka och se i tidigare flikar”, ”Bra
att kunna gå fram och åter […] för att uppdatera sig om händelsen.” och
”bläddrar tillbaka […] för att kolla vad det är för typ av smärta patienten klagar
på.”, vilket har med navigation, struktur och även god användarupplevelse att
göra. Detta skulle dock också kunna tolkas som en negativ aspekt eftersom att
ett mer intuitivt och tydligt redskap möjligen inte skulle ge användaren behovet
av att dubbelkolla innehåll eller aktioner.
Negativa kritiska incidenter i linje med UX-mål är förvirring över resultatet av
en aktion i de något motstående kommentarerna ”Undrar om allt som görs
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registreras.” och ”Lätt irritation över att allt man klickar på blir registrerat, när
man kanske bara vill 'titta'”. Det finns också svårigheter i att ångra aktioner så
man inte kan ”[...] bocka av information man inte vill ha.”
Vad som både pekar på UX-mål och navigation är att av användaren ifylld text
lätt försvinner, detta när hen bläddrar till en annan rubrik eller glömmer att
klicka på spara-knappen/knapparna. ”Text försvinner om man blädar [sic]
tillbaka i flikarna.”, ”viktigt att spara annars förloras informationen.”. ”All
fritext försvann då saveknappen satt fel […], knappen flyttar på sig” är
ytterligare exempel på när innehållet oväntat försvinner. Vikten av att spara
varje ifylld egen text framgår alltså inte och att det för varje ruta fritext är en
egen spara-knapp upplevs också som förvirrande, ”Missar nästan den första,
och trycker bara på den andra”, ”Missade första spara-knappen […] = texten i
den rutan försvinner.” och ”Spara funktionen på behandling är knölig då det är
två sparaknappar på en bild.”
UX-mål men även navigering och struktur handlar incidenten om bristande
beskrivning av önskad aktion. Det finns exempelvis en osäkerhet hos
deltagarna i kommentarerna ”Hur mycket ska skrivas i fritexten?”, ”Hur man
ska skriva är svårt” och ”svårt att komma ihåg all information”. En följd av
detta är möjligen att en deltagare ”För hela sessionen parallella anteckningar”
och en annan säger ”Saknar en enkel 'memo' som hela tiden följer med för
minnesanteckningar.” Värt att notera är också att ingen av deltagarna valde att
klicka på frågetecknet i höger topp för att få hjälp och vägledning av systemet.
Slutligen identifieras bristande struktur i hur ett bedömningsfall är uppbyggt
och att innehållet inte motsvarar kontexten genom kommentarer som ”Logiken
i systemet följer inte A-D omhändertagandet.”, ”Ordningen blir lite tokigt då
det inte följer prehospital bedömning.”.
Nämnas bör att det ställs höga krav på administratören vid inmatning av
innehåll för att användaren ska känna att informationen om en patient och ett
fall är tillräcklig. Denna aspekt är dock utanför projektets ramar tillika svår att
visualisera i ett utvecklingsförslag.

4.3 Enkät
Alla attityder av användarupplevelsen är inte relevanta för alla produkter, och
en del kombinationer av attityder fungerar inte tillsammans (Sharp et al., 2015,
s. 24). För detta uppdrag ligger som nämnt fokus på de attityder som spelar på
användarkvalitén.
Att använda medelvärden kan ge en bra översiktlig bild över datan, men bör
användas med försiktighet för att inte dra för snabba slutsatser (ibid., s. 280).
För detta uppdrag görs dock just en överskådlig analys, med målet att genom
att titta på höga och låga värden ta fram mål i användarupplevelsen, UX-mål,
som potentiellt skulle ge störst positiv inverkan.
I använda excelark sträcker sig värdena mellan -3 (riktigt dåligt) och +3
(otroligt bra), där värden mellan -0,8 och 0,8 räknas som neutrala. Värden > 0,8
räknas som ett positivt utfall medan värden < -0,8 räknas som negativt sådant.
(Schrepp, 2015, s. 5)
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En inledande analys gjordes för att titta på vilken av de tre huvudkategorierna
Attraktivitet, Designkvalité och Användarkvalité som tilldelats högst värden,
eller fått det mest positiva utfallet, av användarna. Medelvärdet visade sig vara
lägst för de samlade attityderna under Användarkvalité, alltså de attityder som
har med uppgifter, aktioner och användning av verktyget att göra, se figur 3.2.
Detta kan ses styrka fokuset på att hitta utvecklingsmöjligheter i användningen
till förmån för de estetiska och visuella attityderna i kategorierna Designkvalité
och Attraktivitet.

Figur 3.2. Diagram över medelvärdena för de samlade attityderna under kategorierna
Attraktivitet, Användarkvalité och Designkvalité.

För att hitta särskilt utmärkande resultat har medelvärdet för enskilda attityder
analyserats. Uppseendeväckande är att ingen attityd egentligen har fått ett
negativt resultat, det vill säga under -0,8, och att 21 av 26 attityder har fått ett
positivt resultat, alltså ett medelvärde över 0,8.
När det kommer till Användarkvalité syns att attitydsparen förutsägbart
/oförutsägbart och organiserat/plottrigt har lägst medelvärde på 0,4, följt av
snabbt/långsamt på 0,5, se figur 3.3. Också i analysen av CI identifierades
problem med oförutsägbarhet, och slutsatsen om att sträva mot förutsägbarhet
och ett välorganiserat innehåll dras. Det låga värdet för en upplevd snabbhet
kan tolkas som en teknisk aspekt varvid den inte tas i närmare åtanke i
utvecklingsförslagen.
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Figur 3.3. Medelvärden av utvalda enskilda attitydspar under Användarkvalité.

Högst medelvärde, alltså attityder som pekar på vad användarna upplever som
mest positivt, har attitydsparen stödjande/hindrande (1,6), praktiskt/opraktiskt
(1,4) och begripligt/obegripligt (1,3). En tolkning av detta är att verktyget av
vårdstudenter uppfattas stödja deras utbildning, vara ett praktiskt verktyg som
komplement till böcker och begripligt i den mån att de förstår vad de ska göra
och att de har en förförståelse om vårdvetenskapliga begrepp och hur ett
bedömningsfall går till.
Attitydspar som genom ett medelvärde mellan de ovan lägsta respektive högsta
kan nämnas är lätt att lära/svårt att lära (1,1), smidigt/osmidigt (1,1),
tydligt/förvirrande (0,9) och möter förväntningar/möter inte förväntningar
(0,8). Värden som får uppfattas som positiva men dock inte med emfas, utan
som med fördel också kan arbetas mot att förbättra.
Denna övergripande analys har trots sin enkelhet kunnat användas för att
identifiera de mest kritiska behoven av förbättring för att designa för en bättre
användarupplevelse. De attityder som för uppdraget ses som de främsta målen i
användarupplevelse är således förutsägbarhet och mötande av förväntningar
vilka här slagits samman till attityden hjälpsam, samt tydligt, smidigt och
välorganiserat.

4.4 Sammanfattning resultat och analys
I detta kapitel har vi sett hur intervjun tydliggjorde intressenternas mål, medan
analys av CI genomfördes för att ta reda på användarnas behov i verktyget, att
utvärdera ett scenario och att hitta särskilt utmärkande upplevelser i
användandet. Vidare hjälpte enkäten till att hitta de mest adekvata områdena att
arbeta med för att designa för en mer positiv användarupplevelse. För en
konkret illustrering av fynd utifrån analysverktyget och mot problembeskrivning och frågeställningar sammanställs här områden för förbättring.
Punkterna kan i flera fall höra till flera rubriker, men är för läsbarhetens skull
lagda under den rubrik som överrensstämmer mest med respektive konklusion.
IA, Navigation, Struktur och Upptäckbarhet
•
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God översikt och förståelig struktur.

•

Möjlighet att röra sig mellan bedömningsfaserna.

•

Upptäckbar och konkret vägledning av ett scenario.

•

Möjlighet till såväl fasta alternativ som fält för att skriva i egen text.

UX, Hjälpsam, Tydlig och Stödjande
•

Tydlighet i vad som ska göras var och vilka aktioner som förväntas av
användaren.

•

Feedback på genomförda aktioner, som exempelvis om man sparat eller
inte. Samt möjlighet att ångra genomförda aktioner.

•

Förväntat resultat vid klick, att något blir eller inte blir registrerat.

•

Tydliga aktionsknappar och minimering av antalet sparaknappar.

•

Någon form av egen anteckningsmöjlighet under sessionen.

Kontext, Innehåll och Relevans
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•

Verktyget och dess bedömningsfall behöver motsvara ett verkligt
scenario med en logik för ett prehospitalt bedömningsfall och dess
kontext.

•

God översikt och förväntad information om den virtuella patienten.

•

Text och bild ska återges med önskad tydlighet och relevans.

5 Utvecklingsförslag
När behov är fastställda börjar fasen med att designa, detta görs iterativt genom
design, utvärdering och omdesign (Sharp et al., 2015, s. 385). Evaluering, eller
utvärdering, är en central del i processen för att förbättra designen och
fokuserar både på användbarhet och användarens upplevelse av systemet eller
produkten (ibid., s. 452). I detta kapitel presenteras wireframes och dess design
genom två iterationer. Utvecklingsförslag i form av prototyper i låg fidelitet
presenteras sedan, med ett efterföljande avsnitt om evalueringen av dessa
genom fokusgruppintervjun. Kapitlet avslutas med några uppdaterade
utvecklingsförslag utifrån resultaten av evalueringen.

5.1 Wireframes
Syftet med att ta fram wireframes för detta projekt var för att kunna samtala
och diskutera förändringar med uppdragsgivarna med hjälp av stimulusmaterial, och för att hämta kunskap kring och validera huruvida processen av
ett prehospitalt bedömningsfall förståtts rätt. Rosenfeld et al. beskriver
wireframes som ett effektivt verktyg för kommunikation och samarbete under
processen att designa en informationsarkitektur (Rosenfeld et al., 2015, s. 413),
och det är just som ett kommunikationsverktyg de initiala wireframesen
använts här.
Wireframes kopplar samman informationsarkitektur och interaktionsdesign,
och visar hur en individuell sida ser ut i arkitekturen (ibid., s. 407). Var
navigation ska ligga, hur innehåll kan grupperas, i vilken ordning innehåll bör
vara och vad som har hög prioritet är saker som övervägs och blir synliga i
wireframes (ibid.). Alltså just det som för detta uppdrag pekar på
informationsarkitektur, navigering och upptäckbarhet, samt kontext och
innehåll. Ofta skapas wireframes för de viktigaste sidorna för att sätta ett
mönster som sedan används även på undersidor (ibid., s. 408). Men för detta
uppdrag har dock en hel del interaktion behövts inkluderas, och en något så när
fullständig illustration över samtliga vyer har eftersträvats.
En wireframe används för att identifiera de element som ska visas som
navigering, innehållssektioner, bilder, media och aktionknappar (Unger &
Chandler, 2012, 12. Wireframes and Annotations). De kan vara i både hög och
låg fidelitet och det är vanligt att använda dem för att kommunicera och
validera med klienter innan själva utvecklingen och den visuella designfasen
börjar (ibid.). Innan de faser som alltså inte ingår i detta uppdrag. Men
wireframes identifierar luckor i informationen man arbetar med och ska
användas för feedback och influera till nästa designiteration (ibid., 12. Getting
started).
Skapandet av digitala wireframes föranleddes av handskissade idéer på papper,
för att snabbt kunna testa olika upplägg av innehållet och strukturen. Varpå
processen sedan övergick till att arbeta i verktyget Balsamiq (Balsamiq, 2017).
Målet var att arbeta mot problembeskrivning, syfte och frågeställningar samt
utifrån tidigare metodresultat ta fram lösningar på användarnas behov.
Under skapandeprocessen tydliggjordes problemen kring det befintliga och
önskade innehållet, och frågetecken kring vad som egentligen ingår i den
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prehospitala bedömningskontexten uppstod. Vikten av att iterativt bolla med
uppdragsgivare blev tydlig och studie av tillhandahållna mallar för
omhändertagande gjordes parallellt för att få grepp om ett prehospitalt
scenario.

5.1.1 Första iterationen wireframes
Målet för den första träffen med uppdragsgivare var att få ett konkret och
slutgiltigt svar på vad ett prehostiltalt patientfall innehåller för moment, för att
genom det få ett lika konkret och slutgiltigt svar på vilka innehållselement som
skulle ingå i wireframesen. Med ett första utkast av wireframes som hjälp
kunde samtalet effektivt kretsa kring struktur, navigering och diskussion kring
vilket innehåll som behövdes i vilken vy. Ytterligare en fråga som behövde
besvaras var i vilken utsträckning studenten själv skulle kunna välja att
genomföra olika aktioner samt välja i vilken ordning hen genomför dessa.
Träffen skedde över Skype videosamtal med delad skärm för tydlig
demonstration av förslagen.
Denna första samling wireframes bestod av innehålls- och textelement, men
utan verklig information om ett bedömningsfall. Detta med undantag från
rubriker som både indikerar vad för slags innehåll som är tänkt att visas var,
och som också är förslag på faktiska rubriker att använda. Utifrån
metodresultat skapades två huvudsidor, en för händelsen och en för patienten,
varav den sistnämnda innehåller möjlighet till flertalet olika vyer utefter
användarens interaktion. Under samtalet presenterades två varianter av sidan
för patienten, utav vilka den första ansågs ha störst potential varför
diskussionen fortsatte att framförallt gälla just den.
Följer gör en återgivning av de fyra wireframes som användes vid det första
tillfället med uppdragsgivaren. Två bilder för sidan Händelse, med och utan
illustrering av memoblock. Samt två varianter av sidan för Patient, utan vidare
illustration av de specifika vyerna. Återgivning av resultaten från diskussionen
ges i anslutning till de olika sidorna. Noteringar runt och på en wireframe är
effektivt för att beskriva detaljer kring funktionalitet (Rosenfeld et al., 2015, s.
414). De post-it-liknande kommentarerna vid sidan om innehåller denna typ av
beskrivningar för att underlätta förståelsen av element och interaktion.
Konkret kan man säga att sidan Händelse, figur 5.1, är en prehospital version
av det befintliga Väntrummet. Miljöbilder finns för att fånga känslan av att
vara på plats, med tydlig beskrivning av fallet för användaren till höger. Detta
upplevdes positivt och önskan om möjlighet till video samt även patientbild i
miljön framfördes.
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Figur 5.1. Wireframe över sidan Händelse.

Under bilderna finns element för aktioner och frågor som användaren kan göra
respektive ställa vid olycksplatsen, samt funktionen att kunna dra valda
aktioner och frågor i en egen vald ordning till elementet till höger. Denna
funktion gillades, och upplägget att enbart ha ett (1) innehållselement med
aktioner och frågor sas tvinga studenten att tänka, för att inte låta upplägget bli
”för lätt”.
Ett utrymme för fritext om användaren vill genomföra något ytterligare visas
till höger. Detta uppskattades, men önskan framfördes om att administratören
skulle kunna ges möjlighet att välja om ett fall skulle innehålla både en lista
med alternativ och fritextfält, eller enbart ett av dessa element.
En funktion för anteckning av användaren under hela processen visas i höger
topp i figur 5.2. Uppdragsgivaren ställdes positiv till det, samt poängterade att
input i så fall inte skulle registreras i ett examinationsfall, utan enbart vara ett
stöd för användaren under sessionen.

Figur 5.2. Wireframe över sidan Händelse, inklusive illustration av Memo,
anteckningsblock.
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En övergripande kommentar om sidan Händelse var att uppdragsgivaren lätt
kunde föreställa sig hur hen skulle kunna jobba där som administratör.
På sidan Patient, se figur 5.3, låg kontexten i fokus för att klargöra vilka
moment som ingick i ett prehospitalt bedömningsfall. Under bildelementet
visas fyra innehållselement med aktionerna undersökningar, frågor (anamnes),
behandling och diagnos, vilka genom input och klick på ”Lägg till” hamnar i
det större momentelementet till höger för en kronologisk visualisering. Dessa
aktioner bekräftades vara de som ingår i det prehospitala bedömningsfallet, och
upplägget togs i stort positivt emot.

Figur 5.3. Wireframe över sidan Patient, första varianten för vilken diskussionen
kretsade.

Däremot behövde en annan typ av kronologisk visualisering tas fram, där
studenten enkelt skulle kunna visa på sin ordning för vilken hen genomför en
session. I teorin var detta tanken med nämnda design, men under diskussionen
fann man lösningen till slut vag i praktiken. Användaren skulle ha möjlighet att
göra saker parallellt och en smidigare struktur för detta behövde arbetas fram,
liksom en hållbar idé om hur användaren väljer ordning på sina aktioner.
Uppdragsgivaren framhöll att det var lika viktigt vad användaren väljer att
genomföra för aktioner, som i vilken ordning hen genom för dem.
Ett nytt innehållselement togs upp behövas vilket var någon form av feedback
där användaren får svar på genomförda aktioner och ställda frågor, eftersom
användaren bygger sina efterföljande aktioner på dessa svar. Dessa önskades
kunna ges genom både bild, text eller ljudfil. Vad som konstaterades utifrån
detta var också att feedbackmeddelanden skulle behövas på flertalet ställen i
övrigt, liksom eventuella beskrivningar av hur användaren går tillväga. Dessa
aspekter pekar tydligt på att designa för en bättre användarupplevelse som
hjälp, stöd och tydlighet.
Samtal och funderingar kretsade också kring navigering för fysiska
undersökningar. I denna wireframe saknas den virtuella patienten i helfigur och
tanken var istället att genom att välja en undersökning få upp en närbild på
kroppsdel och beskrivning, se de två översta elementen till höger åter i figur
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5.3. I det befintliga Web-SP går det istället till tvärtom, användaren väljer
kroppsdel och får då veta vilken undersökning hen kan göra. Denna ordning
visade sig vara mest verklighetsförankrad varför en omdesign och ny struktur
av denna process behövdes. Tillägget med bilder på synliga skador på patienten
sågs positivt, men den virtuella helkroppspatienten önskades också.
Konkreta förslag gällande kontexten var underrubriker för aktionen
”undersökningar”, där både vitala parametrar och fokuserade undersökningar
skulle ingå. Valmöjlighet i innehåll utifrån administratören önskades i
behandling och diagnos med både möjlighet till fritext såväl som förbestämda
alternativ. Figur 5.4 visar den alternativa sida för Patient som ansågs ha en mer
otydlig struktur och navigation mellan innehållselementen.

Figur 5.4. Alternativ wireframe över sidan Patient.

5.1.2 Andra iterationen wireframes
Inför den andra iterationen med uppdragsgivare skapades 17 wireframes med
viss möjlighet till interaktion dem emellan. Detta utifrån feedback från det
föregående samtalet och återigen utifrån metoder och litteratur och även
analysverktyget. Den största förändringen låg i sidan för Patient och lösningen
av struktur och navigering för att studenten skulle kunna genomföra aktioner
parallellt och tydligt visa på vilken ordning hen gör detta i, se figur 5.5. En
kronologisk visualisering liknande den i sidan för Händelse lades till, dit
användaren är tänkt att dra valda aktioner. Mötet skedde även denna gång
genom Skype videosamtal men nu med en delning av pdf-fil där
uppdragsgivaren själv kunde klicka sig runt mellan wireframes med
integrerade interaktioner.
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Figur 5.5. Wireframe över sidan Patient med navigering inom sidan för att parallellt
kunna genomföra aktioner.

Riktigt innehåll hade nu lagts till i flera wireframes, taget utifrån fallet om
villabrand i Web-SP, vilket var tänkt att hjälpa visualiseringen och också kunna
användas för att diskutera vilket innehåll som vid ett användartest skulle kunna
användas för att skapa ett scenario, se exempel i figur 5.6. I detta stadie var
alltså användartester på interaktiv produkt fortfarande ambitionen. Efter
videosamtalet tillhandahölls av uppdragsgivaren ett än mer adekvat innehåll för
möjlighet att skapa ett så kallat idealt scenario för användartest.

Figur 5.6. Wireframe med exempel om reellt innehåll, taget från Web-SP och dess fall för
Villabrand.

Den främsta feedback som gavs under detta samtal var att användaren ska
kunna ångra genomförda aktioner, men däremot inte kunna möblera om
ordningen av sina aktioner i efterhand, vilket speglar struktur och kontext.
Därtill var ställningen positiv till de flertalet feedbackmöjligheter och
mediamöjligheter som lagts till, se exempel i figur 5.7. Denna lösning har både
med relevant innehåll, som text, bild och ljud, och UX-mål som hjälpsam,
tydligt och stödjande att göra.

39

Figur 5.7. Exempel på feedbackmeddelande när användaren genomför en aktion.
Återkopplingen kan ges i både text, bild och ljud.

För denna iteration har här demonstrerats endast tre exempel på wireframes,
resterande wireframes visas i följande avsnitt, 5.2 Prototyper. Detta för att
minimera överflöd då de med undantag av utökat reellt innehåll till stor del är
identiska.
En praktisk reflektion efter denna andra iteration var att delning av skärm för
att demonstrera utvecklingsförslag är att föredra före att tillhandahålla en egen
fil för uppdragsgivaren. Vid detta tillfälle krävdes nämligen ytterligare moment
av verbal förklaring då vi inte per automatik såg samma bild eller gjorde
samma interaktioner.

5.2 Prototyper
Utvecklingsförslagen är valda att kallas för prototyper av låg fidelitet och här
presenteras de med exempel på hur en vy för varje fas i ett scenario skulle
kunna se ut. För rapportens tydlighets skull har de gula noteringarna runt om
prototyperna tagits bort från denna visualisering, de för rapporten adekvata
beskrivningarna återges istället i löpande text. Några prototyper har också
slagits ihop för att här kunna visa interaktion och funktionalitet på färre bilder
för enklare läsning. Analysverktyget används kontinuerligt för att beskriva
informationsarkitekturen med navigation, struktur och upptäckbarhet, UX-mål
i hjälpsamhet, tydlighet och stödjande samt kontext inklusive innehåll och
relevans.
Prototyperna som presenteras här är de utvecklingsförslag som diskuterades på
fokusgruppintervjun med de tre personer med stor erfarenhet av akutsjukvård
och även av Web-SP. Av uppdragsgivare hade innehåll för ett så kallat idealt
scenario tillhandahållits vilket editerats in i prototyperna med syftet att
tydligare kunna ge en bild av den tänkta produkten. Det är denna editering som
i stort skiljer sig från de wireframes som delades i den andra iterationen.
Resultat och analys av fokusgruppintervjun presenteras i efterföljande avsnitt
5.2.1 Evaluering av prototyp, vilket sedan följs av avsnitt 5.2.2 Slutgiltigt
utvecklingsförslag som presenterar några ytterligt utvecklade förslag utifrån
nämnda evaluering.
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Tre rubriker i ett scenario har tagits fram, Händelse, Patient och Återkoppling,
varav Återkoppling är avgränsat från i detta uppdrag. I figur 5.1 syns
bildelement med möjlighet till video och ljudfil, för att ge användaren en
känsla av att vara på plats med hjälp av miljöbilder inklusive bilder på
patienten i miljön. Detta saknas i nuvarande Web-SP och arbetar mot att få en
mer verklighetsförankrad kontext. Till höger om bild- och mediaelementet
finns beskrivning i text av fallet, så pass mycket information som
administratören anser användaren i realiteten kunna veta innan och vid
ankomst.

Figur 5.1, sidan Händelse.

En lista av blandade aktioner och frågor som användaren kan välja att göra
under Händelse visas i elementet i vänster nederkant. För att genomföra en
aktion drar användaren den till elementet till höger. Det är där möjligt att ångra
en aktion genom att klicka på krysset, men däremot inte att möblera om en
redan vald ordning. Användaren kan i fritextutrymmet skriva ytterligare saker
hen väljer att göra i denna fas. Det är upp till administratören att välja om både
fritextutrymme och lista med alternativ ska vara möjliga för ett specifikt fall.
I figur 5.2 visas den anteckningsmöjlighet som följer med användaren
sessionen igenom. Innehållet registreras inte av examinator utan är enbart ett
minnesblock till för studenten.
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Figur 5.2. Sidan Händelse inklusive illustrering av memoblock.

Mot UX-mål har feedbackmeddelande lagts till vid klick på ”Spara och gå
vidare till Patient” för att fortsätta sitt scenario, texten på spara-knappen har
också gjorts tydligare, se figur 5.3.

Figur 5.3. Feedback på klick för att gå vidare i scenariot.

Utifrån resultatet av CI som pekade på att användare bläddrar mellan rubriker,
att det skedde en omfattande introduktion av verktyget innan CI samt att
studenterna förde egna anteckningar drogs en slutsats om att systemet kunde
vinna på en större tydlighet för att användaren intuitivt skulle förstå vad hen
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ska göra. En inledande beskrivning av verktyget togs då fram, som är den
första vy användaren möter när hen kommer till sidan Patient, se figur 5.4.

Figur 5.4. Första vyn i Patient. Beskrivning av hur användaren genomför ett
bedömningsfall.

Också en tydligare och mer informativ beskrivning av patienten togs fram.
Informationen kan ges i både text, ljud och bild, se figur 5.5. Bilderna är här
tänkta att visa synliga skador, vilket upplevdes saknas i Web-SP för att få en
högre verklighetsförankring.

Figur 5.5. Beskrivning av patienten inklusive bilder på synliga skador.
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Det har skapats en inre linjär navigeringsstruktur för att användaren inte ska
behöva lämna sidan när hen genomför olika aktioner, utan endast klicka sig
mellan de olika rubrikerna. Två underrubriker har efter önskemål lagts till
under Fysiska undersökningar. Användaren interagerar här på samma vis som i
sidan för Händelse, genom att dra över en aktion läggs den till i den
kronologiska visualiseringen till höger, se bild 5.6. Här finns möjlighet att
ångra en aktion genom att klicka på krysset. Men det är återigen inte möjligt
för användaren att i efterhand möblera om sin valda ordning.

Figur 5.6. Rubriken Fysiska undersökningar inklusive valda aktioner till höger.

Vid klick på en undersökning får användaren feedback i form av möjligheterna
text, bild och ljud, se figur 5.7. Detta har med kontext och relevans att göra,
användaren behöver få återkoppling på en undersökning för att kunna välja vad
hen ska göra näst.
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Figur 5.7. Feedback på undersökning.

På samma vis och utifrån samma syfte får användaren feedback på anamnes,
det vill säga frågor. Under denna rubrik har efter önskemål två underrubriker
lagts till för att bättre spela mot kontexten, se figur 5.8.

Figur 5.8. Rubriken Anamnes med två underrubriker.

Den kronologiska visualiseringen tjänar till att visa studenten genomförda
aktioner för att kunna hålla reda på dessa. I det befintliga verktyget behöver
studenten själv kontrollera detta genom att klicka på exempelvis ”Performed
exams” i fasen ”undersökning”. I detta utvecklingsförslag syns istället samtliga
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aktioner direkt och genom hela sessionen. Studenten väntas få en klar och
tydlig överblick av sin process, och behöver inte backa i sitt scenario för att
kontrollera vad hen gjort. Detta spelar mot UX-målen och kanske kan detta
också bidra till en minskning av behovet att föra egna anteckningar under
sessionens lopp.
När som helst i bedömningsfallet kan användaren klicka på den virtuella
patienten i helfigur och välja en kroppsdel för undersökning. En ruta för
feedback om möjliga undersökningar visas då i närbild på vald kroppsdel samt
alternativ för undersökningar, se figur 5.9. I det befintliga systemet är denna
funktion förlagd till en egen rubrik, men denna struktur arbetar mot ett scenario
där studenten kan genomföra saker parallellt och kontinuerligt ha tillgång till
samtliga aktioner.

Figur 5.9. Feedback på vald kroppsdel vid klick på den virtuella patienten. Denna aktion
kan utföras när som helst under scenariot.

Rubriken Behandling och rubriken Diagnos har en identisk struktur på sitt
innehåll. En lista med alternativ att välja mellan samt ett fält för fritext.
Tanken är även att administratören kan välja om båda dessa element eller
enbart ett ska visas för specifikt fall. Behandlingar och diagnoser i listan dras
på samma vis som i föregående vyer över till den kronologiska listan vid val.
Fritextutrymmet läggs till genom just knappen ”Lägg till”, utrymmet töms då
och kan fyllas med nytt. Figur 5.10 illustrerar detta utifrån rubriken
Behandling.
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Figur 5.10. Rubriken Behandling. Strukturen är identisk för rubriken Diagnos.

Feedbackmeddelanden vid klick på ”Tillbaka till Händelse” eller ”Spara och
avsluta med Återkoppling” ges. Detta för att undvika misstag och för att
användaren ska få en andra chans till att framförallt avsluta sessionen, vilket
arbetar mot UX-målen hjälpsam och stödjande. Se figur 5.11 för feedbackruta
vid klick på ”Tillbaka till Händelse” och figur 5.12, för ”Spara och avsluta med
Återkoppling”.

Figur 5.11. Feedback vid klick på ”Tillbaka till Händelse”.
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Figur 5.12. Feedback vid klick på ”Spara och avsluta med Återkoppling”.

Sammanfattningsvis kan ett antal konkreta exempel tas upp som står för de
främsta förändringarna i verktyget. En struktur för parallell navigering genom
innehåll och aktioner, för att bättre överensstämma med ett verkligt scenario
och komma bort ifrån att faser behöver avslutas innan nästa påbörjas. En
helhetskänsla av händelsen för att förankra kontexten för vilken man verkar,
likaså möjlighet till att visa synliga skador för att kunna rikta sin undersökning.
Fler möjligheter till olika medieinnehåll antas också arbeta för en högre
verklighetsförankring. Tydliga instruktioner har lagts till för en smidigare
användning, anteckningsblock för hjälp genom scenariot och rikligt med
feedback för stöd och minimering av misstag och fel vilka hoppas spela mot en
mer positiv användarupplevelse.

5.2.1 Evaluering av prototyp
Syftet med denna evaluering var att ta reda på hur deltagarna med sin expertis
uppfattade innehållets struktur, navigering, innehållselement och aktioner
överensstämma med ett scenario förankrat i den prehospitala kontexten. Det
ansågs också vara möjligt att utläsa något om deras föreställda upplevelse om
hur det skulle vara att använda verktyget, för att kunna dra slutsatser om hur
åtgärder för ökade positiva användarupplevelser togs emot.
Resultaten av fokusgruppintervjun är summerade till de mest konkreta delarna
som togs upp, och görs här med koppling till analysverktyget. Resultaten har
tematiserats till de mest positiva förändringarna som tydligt arbetar mot den
prehospitala kontexten, otydliga aspekter, förslag till vidare utveckling och
aspekter kopplade till UX-mål. Därtill ytterligare input och diskussioner.
Tre aspekter togs fram som de främsta förändringarna i utvecklingsförslagen
jämfört med Web-SP som deltagarna ansåg överensstämma med den
prehospitala kontexten. Dels att fasen för patientbedömningen blivit utökad, att
man så att säga gör allt i en och samma vy och att det genom detta har skapats
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möjlighet att arbeta parallellt med olika faser i ett bedömningsfall. Att det i
förslagen ges information om patienten genom både bild-, ljud- och text sågs
positivt för att på olika vis indikera och vägleda fortsatt undersökning av
patienten.
En andra aspekt var att det upplevdes ha skapats en helhet genom att sidan
Händelse lagts till. Här tvingas användaren ta ställning till platsen och
situationen och det har blivit en del av bedömningsscenariot. Att det finns
åtgärder att genomföra i denna fas var relevant då ambulansuppdraget börjar
redan i denna situation. Denna bedömning av platsen har helt saknats i Web-SP
och innehållet upplevdes adekvat.
Den tredje aspekten var den kronologiska visualiseringen av genomförda
aktioner för att som användare tydligt kunna se vad som är genomfört men
också för att just visa på vikten av vilken ordning aktionerna görs. Denna
funktion finns i både Händelse och Patient varav den i Patient framhävdes
mest. Att denna lista är synlig hela tiden för användaren var också positivt, till
skillnad från Web-SP där studenten behövde gå tillbaka till respektive fas och
därefter klicka sig fram för att se genomförda aktioner. Det fördes diskussion
om huruvida användaren skulle kunna möblera om i vald ordning, vilket till
slut landade i att detta inte skulle ges möjlighet till. Grunden till detta var att
det varken ansågs pedagogiskt riktigt eller överensstämma med ett verkligt
scenario att i efterhand förändra ett förlopp. Däremot sågs det positivt att man
kunde ångra en vald aktion.
En otydlig aspekt som diskuterades var komplexiteten kring den virtuella
patienten och informationen om denna. Innehåll om patienten i form av både
text, ljud och bild sågs som nämnt positivt för att på olika vis vägleda en
fortsatt undersökning av patienten. Men det upplevdes något svårt att se
helhetsbedömningen av en patient utan att behöva gå in och titta på kroppsdelar
i detalj. Synliga skador är ett bildelement som saknas i Web-SP, vilket ansågs
fylla god funktion. Men vad som däremot saknades i utvecklingsförslagen var
att som i Web-SP per automatik utföra en inspektion vid vald kroppsdel på den
virtuella patienten. Alltså att studenten inte ska kunna skanna av patienten utan
att faktiskt göra en bedömning, det bör således alltid automatiskt genomföras
en så kallad inspektion vid klick på en kroppsdel.
Två idéer till vidare utveckling av förslagen gavs. Trots att användaren inte
lämnar en fas under hela bedömningen upplevdes delvis strukturen fortfarande
vara för linjär i sin navigering. Det pekade på ett önskemål att arbeta ännu mer
med struktur för att tydligare visualisera det parallella scenariot. Arkitekturen
och scenariot är det samma, men layouten för att tydligare visualisera sig detta
upplevdes kunna förändras. Exempelvis genom att synliggöra samtliga rubriker
i navigeringen samtidigt i större innehållselement. Syftet var att användaren på
detta vis skulle kunna få en bättre översikt av samtliga aktioner, oavsett under
vilken rubrik hen befann sig. Den andra idén var att möjliggöra en tidsaxel för
att kunna både ta tiden och också själv se tidsförloppet över ett bedömningsfall,
då detta är en viktig aspekt i realiteten.
Aspekter som pekar på UX-mål var att deltagarna upplevde utvecklingsförslagen betydligt mer tydliga än det befintliga verktyget. Exempel på detta
var bland annat att innehållet i rubrikerna Behandling och Diagnos i
utvecklingsförslagen upplevdes enkla med en tydlig struktur, jämfört med
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Web-SP som i dessa vyer har fler innehållselement men som därav upplevdes
röriga. Det sågs också positivt med feedbackmeddelanden som hjälp och stöd,
samt möjligheten att ångra valda aktioner.
Samtal skedde om att möjliggöra bilder i 360 grader i bildspelet för att förhöja
känslan av att vara på plats, att kunna se omgivande miljö och händelser som
kan vara relevanta att ta in i situationen. Detta som komplement till bilder och
mediafiler som lagts in i förslaget.
Deltagarna diskuterade huruvida användaren skulle ha möjlighet att gå tillbaka
till sidan Händelse när hen påbörjat sin bedömning av patienten. Det landade i
att ta bort denna möjlighet eftersom användaren får anses då ha avslutat denna
fas. På samma vis skulle man inte kunna återgå till bedömningsfallet när man
befinner sig i fasen för Återkoppling, vilket också var funktionen i utvecklingsförslagen.
Allt innehåll i utvecklingsförslagen sas överensstämma med vad man faktiskt
gör i realiteten, anteckningsblocket var det enda som inte har direkt med
bedömningsfallet att göra, men det ansågs samtidigt vara studenterna till hjälp
då behovet av detta identifierats. Idéer om ytterligare innehåll var länkar till
exempelvis behandlingsanvisningar och Fass, vilket i dessa förslag medvetet
prioriterats bort. Sammantaget upplevdes dessa förslag vara nästa steg efter
läroboken, och hade i sitt syfte om att lära kliniska resonemang inte behov av
att bli fulländad simulering eller virtual reality.

5.3 Slutgiltigt utvecklingsförslag
Utifrån diskussion och förslag från fokusgruppintervjun visas här exempel på
en vidareutvecklad version av utvecklingsförslaget. Det tar avstamp i det
parallella arbetet som förs i bedömningsfallet och viljan att kunna se samtliga
möjliga aktioner, frågor och bedömningar samtidigt. För en så tydlig
visualisering av detta som möjligt är text- och bildinnehåll borttagna från dessa
förslag. Det har också lagts till ett element för att kunna ta tiden på en session,
något som även det spelar på den prehospitala kontexten där tidsaspekten sas
vara viktig i ett skarpt läge.
Bearbetningarna handlar om strukturen av redan skapat innehåll och element.
För arkitektur, innehåll, interaktion och förloppet i ett scenario hänvisas åter till
avsnitt 5.2 Prototyper.
För sidan händelse har samma kronologiska visualisering som för Patient lagts
till för en ökad konsekvens och tydlighet, se figur 5.13. Fritextfältet har fått
samma möjlighet som alternativen att läggas till i listan, och bild- och
medieelementet har fått utökad plats för en ännu högre känsla av att vara i
situationen.
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Figur 5.13. Sidan Händelse med ny struktur för bland annat den kronologiska
visualiseringen.

Figur 5.14 visar sidan Patient och illustrerar samtliga rubriker i större
innehållselement, detta genom block som har ersatt den tidigare linjära
navigationen. Användaren väntas här få överblick över allt vad hen kan göra.
En tidslinje i botten tickar under hela bedömningsscenariot.

Figur 5.14. Den linjära navigeringen på sidan Patient har ersatts med block.

Den virtuella patienten och den kronologiska visualiseringen är konstanta,
medan de sex inre blocken går att modifiera i storlek och utrymme, se figur
5.15. Väljer man att helt stänga en rubrik visas den som en knapp, vilken kan
öppnas åter vid klick. Detta gör att användaren hela tiden har alla val synliga
men kan efter behov öppna innehåll och dra i elementen för att anpassa i
storlek. Knappen för att gå tillbaka till Händelse har tagits bort i linje med
diskussionen från fokusgruppintervjun.
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Figur 5.15. Användaren kan dra i ett element för att modifiera storlek, eller klicka för att
stänga ett block och endast visa rubriken.

Elementet för den virtuella patienten är ett förslag på var i verktyget denna
placeras. Huruvida detta bäst är ett fotografi, animering eller illustration har
inte studerats. Klart är dock att det ska vara möjligt att se både fram och
baksida av patienten för att kunna nå samtliga kroppsdelar för undersökning.
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6 Slutsatser och diskussion
Syftet med detta uppdrag har varit att undersöka informationsarkitekturen med
fokus på navigation för att kunna arbeta om arkitekturen till att mer likna ett
prehospitalt bedömningsfall i praktiken. Frågeställningen som ställdes genom
detta var hur innehållet kan disponeras för att nå ett mer realistiskt scenario i ett
prehospitalt bedömningsfall. Detta upplevs ha uppfyllts genom den möjlighet
av parallellt arbete i ett bedömningsfall som arbetats fram i utvecklingsförslagen. Även tillägget av sidan Händelse som visar på situationen har
medverkat till en mer prehospital förankring av ett fall. Det har gett användaren
en känsla av helhet och möjlighet att bedöma både situationen och patienten.
En av de största utmaningarna har varit att den genomförda ordningen av
samtliga aktioner skulle kunna väljas av användaren själv. Med det rika och
komplexa innehållet har det varit prövande att hitta lösningar för en både tydlig
struktur och navigering och samtidigt tillfredsställande användarupplevelse och
smidig interaktion. Lösningen med den kronologiska visualiseringen har verkat
för den viktiga aspekt att ordningen av aktionerna är lika väsentlig som
aktionerna själva. Användaren kan hela tiden se detta vilket arbetar mot en
tydlighet och smidighet i processen.
Rikliga feedbackmeddelanden och beskrivningar av hur användaren går
tillväga anses verka för en mer positiv användarupplevelse som svarar mot
UX-målen hjälpsam, stödjande och även tydligt. Också funktionerna av att
kunna ångra genomförda aktioner kan tänkas verka för detta. Detta är med
andra ord exempel som svarar mot den andra frågeställningen om vilka
åtgärder i innehåll och funktion som kan verka för ökade positiva
användarupplevelser.
Avgränsningen är gjord till att vända sig till studenter och användare och inte
till administratörer. Detta har dock visat sig gå hand i hand i många fall,
exempelvis vad gäller olika alternativ av input. Att exempelvis tillhandahålla
både förbestämda listor på olika behandlingar och diagnoser och fritext för
egen ställd diagnos eller utförd behandling ger frihet för användaren och
kontroll för administratören.
Den information som tillhandahålls av administratör är av stor vikt för hur
studenten upplever smidigheten i att ta sig igenom ett fall. Att det ges
tillräcklig och relevant information i varje fas underlättar processen och
minskar frågetecken. Både bilder och text är en del av detta, det krävs relevant
och tydligt innehåll som ska ge en så rik och relevant bild av fallet som möjligt,
samtidigt som onödigt innehåll i text och bild bör minimeras.

6.1 Begränsningar
För att på ett tydligt sätt jämföra användarupplevelsen i utvecklingsförslagen
var den initiala föresatsen att med samma enkät utvärdera utvecklingsförslag
med användare. Detta hade dock krävt högre funktionalitet av prototyperna
vilket inom uppdragets tidsram inte varit möjlig.
Evalueringen av utvecklingsförslagen genomfördes av en fokusgrupp av
yrkesverksamma med erfarenhet av utbildning, ambulanssjukvård och Web53

SP, alltså inte av studenter vilka tagits fram som målgrupp för detta uppdrag.
Vid en vidareutveckling skulle resurser kunna läggas på att genomföra större
användartester på prototyper av hög fidelitet, men för detta uppdrag anses ändå
genomförd evaluering ha gett riklig och relevant input. Den första
frågeställningen som pekar på den prehospitala förankringen anses också bäst
svaras på av personer med så stor erfarenhet av detta som möjligt, varför
fokusgruppen för detta sågs vara mer relevant än verktygets målgrupp
studenter.

6.2 Förslag till vidare forskning
Vad som fortfarande upplevs vara komplext är patientinformationen och
undersökningar som direkt styrs av vad man får för information om patienten.
Kring detta behövs ytterligare studier för att komma fram till en hållbar
struktur och interaktivitet. Hur den virtuella patienten ska framställas både vad
gäller helfigur och detaljbilder på kroppsdelar behöver också ytterligare
studier. Val av fotografier, animationer eller illustrationer behöver vägas mot
resurser, etiska överväganden och relevans.
Exempel på aspekter som inte arbetats in i utvecklingsförslagen, men som
mycket väl skulle kunna vara till nytta är sökfunktion. Länkar är ett annat
element som för detta uppdrag inte givits fokus.
Ett tätt samarbete mellan personer med olika kompetenser verkar för denna typ
av utveckling vara nödvändig. Den funna forskning inför detta arbete tar upp
vilka delar inom ett kliniskt resonemang som bör finnas i denna typ av verktyg
och i vilken omfattning, men att faktiskt väva samman detta med digital
funktionalitet och interaktion behöver ytterligare studier. Ett sånt här verktyg
ställer krav på både en enorm flexibilitet samtidigt som användningen ska vara
enkel.
Det finns en mängd spännande saker att studera och förändra ytterligare,
kanske framförallt om man bestämmer sig för att göra ett helt nytt system. Att
exempelvis djupare studera simulationer, virtuella patienter och virtuella
världar, spel, multimedia och hög interaktion. Men för detta uppdrag har
utgångspunkten varit att utgå från ett befintligt verktyg och göra utvecklingsförslag, snarare än att från noll designa något helt nytt.

54

7 Referenser
Al-Shamaileh, O., & Sutcliffe, A. (2012). The effect of website interactivity
and repeated exposure on user experience. Proceedings of the 4th
Mexican Conference on Human-Computer Interaction, s. 1-8.
doi: 10.1145/2382176.2382178
Balsamiq. (2017). https://balsamiq.com/products/mockups/
Bargas-Avila, J.A. & Hornbæk, K. (2011). Old Wine in New Bottles or Novel
Challenges? A Critical Analysis of Empirical Studies of User
Experience. s. 2689-2698. (CHI 2011). Vancouver: ACM.
doi:10.1145/1978942.1979336
Blandford, A. (n.d.). Semi-Structured Qualitative Studies. In M. Soegaard & R.
Friis Dam (Reds.) The Encyclopedia of Human-Computer
Interaction (2nd ed.), The interaction Design Foundation. Hämtad
2017-04-27 från https://www.interactiondesign.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computerinteraction-2nd-ed/semi-structured-qualitative-studies
Botezatu, M., Hult, H., & Fors, U. (2010a). Virtual patient simulation: what do
students make of it? A focus group study. BMC Medical
Education 10(91) doi: 10.1186/1472-6920-10-91
Botezatu, M., Hult, H., Kassaye Tessma, M. & Fors, U. (2010b). As time goes
by: Stakeholder opinions on the implementation and use of a
virtual patient simulation system. Medical Teacher. 32(11). s.
509-516, doi: 10.3109/0142159X.2010.519066
Brown, D. (2010). Eight Principles of Information Architecture. Bulletin of the
American Society for Information Science and
T e c h n o l o g y , V o l y m 3 6( 6 ) ,
s.
30-34
doi:10.1002/bult.2010.1720360605
Cardello, J. (2014). The Difference Between Information Architecture (IA) and
Navigation.Hämtad
2017-03-01
från
https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/
Chodos, D., Stroulia, E. & King, S. (2011) Developing a Virtual-World
Simulation s. 71-78 (SEHC’11). Waikiki: ACM.
Ding, W. & Ling, X. (2009). Information Architecture: The Design and
Integration of Information Spaces. San Rafael : Morgan &
Claypool Publishers.
Haller, T. (2010). What Is Information Architecture? Practical Definitions and
Useful Principles for our Second Decade of Study and Work.
Bulletin of the American Society for Information Science and
T e c h n o l o g y , V o l y m 3 6( 6 ) ,
s.
13-15.
doi:10.1002/bult.2010.1720360605

55

Hinderks, A., Schrepp, M. Thomaschewski, J. (n.d.) User Experience
Questionnaire: Items and Dimensions of the English Version [ppt
tillgänglig 2017-03-13 via http://www.ueq-online.org/]
Huwendiek S, Reichert F, Bosse HM, de Leng BA, van der Vleuten CP, Haag
M, Hoffmann GF, Tönshoff B. (2009) Design principles for
virtual patients: a focus group study among students. Medical
Education. 4 3 ( 6 ) . s . 5 8 0 - 5 8 8 . d o i : 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 3 6 5 2923.2009.03369.x
Karolinska Institutet. (2004). Pedagogy. Hämtad 2017-03-27 från
http://websp.lime.ki.se/about/pedagogy
Karolinska Institutet. (2004). Publications. Hämtad 2017-03-27 från
http://websp.lime.ki.se/publications
Laugwitz, B., Held, T. & Schrepp, M. (2008) Construction and Evaluation of a
User Experience Questionnaire. Holzinger, A. (Ed.): USAB
2008, LNCS 5298, pp. 63-76.
Law, E., Roto, V., Vermeeren, A., Kort, J. & Hassenzahl, M. (2008). Towards
a shared definition of user experience (CHI EA '08: CHI '08).
Florens: ACM
Law, E., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. & Kort, J. (2009).
Understanding, scoping and defining user experience: a survey
approach (CHI 2009). Boston: ACM
Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, J. (2015). Information Architecture for
the web and beyond. 4. ed. Sebastopol: O'Reilly Media.
dos Santos, E., de Lara, S., Watanabe, W., Filho, M & Fortes, R. (2011).
Usability evaluation of horizontal navigation bar with drop-down
menus by middle aged adults (SIGDOC’11). Pisa: ACM.
Schrepp, M. (2015). User Experience Questionnaire Handbook: All you need
to know to apply the UEQ successfully in your projects.[pdf
tillgänglig 2017-03-13 via http://www.ueq-online.org/]
Seidl, M., Scholz, M., Huemer, C. & Kappel, G. (2015). UML @ Classroom:
An Introduction to Object-Oriented Modeling. Cham: Springer
International Publishing.
Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y. (2015). Interaction design: beyond
humancomputer interaction. 4. ed. Chichester: Wiley.
Suserud, B. O. & Svensson, L., (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm:
Liber AB.
Unger, R & Chandler, C. (2012). A project guide to UX design : for user
experience designers in the field or in the making [Elektronisk
resurs, Kindle] (2. ed.) Berkeley: New Riders.

56

Zary, N & Fors, U. (2003). WASP -a generic web-based, interactive, patient
simulation system. The New Navigators: from Professionals to
Patients. s. 756-761. Stockholm: IOS Press.
Zary, N., Johnson, G., Boberg, J & Fors, U. (2006). Development,
implementation and pilot evaluation of a Web-based Virtual
Patient Case Simulation environment – Web-SP. BMC Medical
Education. 6(10) doi:10.1186/1472-6920-6-10

57

Bilaga A: Intervjumall
Intervjun introducerades av en beskrivning av projektfokus och utifrån det
fortsatte samtalet med följande frågor som stöd.
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•

Vad saknar ni i verktyget idag för att det ska kunna användas bra av
önskad målgrupp? Vad har fungerat? Vad har inte fungerat?

•

Vilka steg i patientfallen och bedömningsprocessen som finns nu vill ni
bevara?

•

Om man ser till flikarna i ett bedömningsfall, vad ska till och vad ska
bort? För att anpassas prehospitalt.

•

Hur skulle ni beskriva det realistiska flödet? Vilka moment ingår i det?
(Hur går alltså ett verkligt bedömningsfall till?)

•

Vad anser ni vara de främsta skillnaderna mellan hospital vård och
prehospital vård - som jag behöver arbeta om i verktyget? Är det till
exempel A-D-omhändertagandet vid akut vård?

•

Vill ni att studenten själv ska kunna välja i vilken ordning hen
genomför ett fall?

Bilaga B: Kategoriseringsschema
Kategoriseringschema med Gränssnitts- respektive Innehållsproblem (Preece et
al., s. 294). Egen översättning inom parentes.
1. Interface Problems (Gränssnittsproblem)
1.1. Verbalizations show evidence of dissatisfaction about an aspect of the
interface. (Otillfredsställelse över en aspekt i gränssnittet.)
1.2. Verbalizations show evidence of confusion/uncertainty about an aspect of
the interface. (Förvirring/osäkerhet över en aspekt i gränssnittet.)
1.3. Verbalizations show evidence of confusion/surprise at the outcome of an
action. (Förvirring/överraskning över resultatet av en aktion.)
1.4. Verbalizations show evidence of physical discomfort. (Fysisk obekvämt.)
1.5. Verbalizations show evidence of fatigue. (Trötthet.)
1.6. Verbalizations show evidence of difficulty in seeing particular aspects of
the interface. (Svårighet att se vissa apekter av/i gränssnittet.)
1.7. Verbalizations show evidence that they are having problems achieving a
goal that they have set themselves, or the overall task goal. (Svårigheter att
uppnå ett mål som de har satt själva, eller övergripande mål med uppgiften.)
1.8. Verbalizations show evidence that the user has made an error.
(Användaren gjorde ett fel.)
1.9. The participant is unable to recover from error without external help from
the experimenter. (Användaren är oförmögen att rätta till ett fel utan hjälp från
undersökaren.)
1.10. The participant makes a suggestion for redesign of the interface of the
electronic texts. (Användaren ger förslag på omdesign av gränssnittet.)
2. Content Problems (Innehållsproblem)
2.1. Verbalizations show evidence of dissatisfaction about aspects of the
content of the electronic text. (Otillfredsställelse över aspekter av innehållet i
den elektroniska texten.)
2.2. Verbalizations show evidence of confusion/uncertainty about aspects of
the content of the electronic text. (Förvirring/osäkerhet över aspekter av
innehållet.)
2.3. Verbalizations show evidence of a misunderstanding of the electronic text
content (the user may not have noticed this immediately). (Missförstånd av
innehållet, kanske inte noterat med en gång.)
2.4. The participant makes a suggestion for re-writing the electronic text
content. (Användare ger förslag på förändrad text och innehåll.)
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Bilaga C: Enkät i User Experience
Jag tycker att WebSP är:
1

2

3

4

5

6

7

Irriterande















Roligt

1

Svårt att förstå















Lätt att förstå

2

Kreativt















Trist

3

Lätt att lära sig















Svårt att lära sig

4

Värdefullt















Värdelöst

5

Tråkigt















Spännande

6

Ointressant















Intressant

7

Oförutsägbart















Förutsägbart

8

Snabbt















Långsamt

9

Nyskapande















Konventionellt

10

Hindrande















Stödjande

11

Bra















Dåligt

12

Komplicerat















Enkelt

13

Otrevligt















Trevligt

14

Vanligt















I framkant

15

Obehagligt















Behagligt

16

Har god säkerhet















Har dålig säkerhet

17

Motiverande















Omotiverande

18

Uppfyller förväntningar















Uppfyller inte förväntningar

19

Ineffektivt















Effektivt

20

Tydligt















Förvirrande

21

Opraktiskt















Praktiskt

22

Välorganiserat















Rörigt

23

Attraktivt















Oattraktivt

24

Vänligt















Ovänligt

25

Konservativt















Innovativt

26
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Bilaga D: Intervjumall fokusgrupp
Följande frågor användes som guide under fokusgruppintervjun. Allt eftersom
olika bilder visades ställdes olika typer av frågor.
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•

Hur skulle ni beskriva i stora drag att ett prehospitalt bedömningsfall
går till? (Inledningsfråga)

•

Vad i mina förslag tycker ni pekar på en prehospital förankring?

•

Vad saknar ni/skulle kunna göras för att nå en mer verklig förankring?
(Moment, innehåll, interaktion)

•

Upplever ni att något innehåll fattas i någon av de fyra olika rubrikerna
Fysiska undersökningar, Anamnes, Behandling, Diagnos?

•

Anser ni att något innehåll är överflödigt?

•

Vad tycker ni mest om med mina förslag? Varför?

•

Vad tycker ni minst om med mina förslag? Varför?

•

Vilka fördelar ser ni med de här förslagen jämfört med Web-SP?

•

Vilka nackdelar ser ni?

•

Hur upplever ni det att genomföra ett bedömningsfall i de här
förslagen?

•

Var upplever ni förvirring eller att något verkar svårt?

•

En stor förändring är att studenten kan bläddra mellan de olika
rubrikerna utan att behöva gå vidare i en session, hen kan utföra saker
parallellt och dra aktioner till den kronologiska visualiseringen. Hur
tycker ni att den lösningen verkar för en prehospital förankring?

