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Sammanfattning 

Denna studie undersöker användarupplevelse på IT systemet Procapita som är hel-

täckande stöd för verksamheten inom kommunal vård och omsorg. [1] Syftet med 

studien var att skapa en bild av hur vårdpersonalen ser på systemet eller de uppgifter 

som de använder i systemet för att lösa en uppgift, och sedan analysera systemets 

funktion utifrån det. Detta gjordes med hjälp av uppgiftanalys så kallad ”Task analy-

sis”, samt analys av användarupplevelse på Procapita. 

Navigeringen, och strukturen på Procapita följer inte normerna för en god design. 

Resultat visade att majoriteten är missnöjd med att använda Procapita som doku-

mentationssystem, och att vårdpersonalen önskar ett annat dokumentationssystem 

för verksamheten äldre och omsorg. Detta borde vara skäl nog att överväga ett annat 

dokumentationssystem. 

Nyckelord: Användarupplevelse, användbarhet, Människa datorinteraktion, 

uppgiftanalys och Procapita. 
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Abstract 

Procapita is a nursing information system designed to construct and support elderly care, the 

system has been on the market for over 28 years. But over time users notice that their system is 

slower. Therefore, the purpose of this study was to create knowledge and understanding of how 

user view the current system. And their attitude to the documentations system.  

This study used user experience as a method, to describe and understand people’s experience 

with interactive product. Task analysis was also implemented early in process to learn about 

how users perform a specific task.  

The results of the study point out that the navigation and the structure of documentations sys-

tem does not follow the norms for good design. And that they should consider implementing an-

other nursing information system. The reason being that an update of the current system would 

make it more complicated, since Procapita is old system. The study shows also why staff nurse is 

disconnected with the using of current system. 

Keywords: User experience UX, usability, task analysis, Procapita, Human 

computer interaction, HCI. 
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1 Introduktion 

Arbetsplanering är nyckelfunktion, och verksamheter behöver kunna anpassa sig till 

förändringar. Arbetsplanering har på så vis blivit en fråga om att förbättra organisat-

ionens effektivitet. IBIC är utvecklad utifrån dessa förutsättningar. IBIC, individens 

behov i centrum stödjer behovsinriktat och systematiskarbetssätt. Med en strukture-

rad dokumentation av individens mål, behov och resultat. IBIC är en vidareutveckl-

ing av ÄBIC (äldres behov i centrum). IBIC använder ICF för att bedöma funktions-

tillstånd och ohälsa. ICF står för internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och ohälsa [2]. 

Inom verksamhetsområden social-och äldreomsorg är det lagstyrt att dokumentera, 

alla dokumentationssystem utgår ifrån IBIC. Det är Socialstyrelse och e-hälsomyn-

digheten som har i uppdrag att utifrån lagstiftningen utveckla och tillgängliggöra ett 

digitalt juridiskt stöd för dokumentation. [3] 

Bestämmelser och riktlinjer för social dokumentation inom vård och omsorg finns i 

socialtjänstlagen (SOL), hälso-sjukvård lagen (HSL) och lagen om stöd och service 

(LSS). [4,5]. 

Procapita är ett dokumentationssystem för verksamheten social- och äldreomsorg i 

Finspångs kommun. Det finns även andra dominerande datorsystem för verksam-

heten vård- och omsorg som Megna Cura, och Treserva från CGI. Min studie foku-

serar i första hand på Procapita.  

Procapita - IFO – Tieto(grundare) utvecklades redan i mitten av 1990-talet, pro-

grammet är utvecklat i klient/server konstruktion med Microsoft Windows Server 

och Windows XP. Med tanke på att programmet snart funnits i 30 år upplevs syste-

met föråldrad och delvis trög arbetat. Dokumentationssystemet används idag av flera 

andra kommuner, dock så ser systemet olika ut på grund av att Tieto erbjuder grund 

och tillvalsmoduler för att anpassa vårdsystemet. [6] 

Denna studie undersöker användarupplevelse på dokumentationssystemet som är 

heltäckande stöd för verksamheten inom kommunal vård och omsorg. [1] Syftet 

med studien är att skapa en bild av hur användarna ser på systemet eller de uppgifter 

som de använder i systemet för att lösa en uppgift, och sedan analysera systemets 

funktion utifrån det. Målet är att sedan kunna ta fram ett förenklat designförslag 

med hjälp av uppgiftanalys. Därefter förtydliga om Procapita tillfredsställer vårdper-

sonalens behov av dokumentationssystem.  
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1.1 Procapita 

Varje kommun kan bygga upp sitt eget Procapita med hjälp av grund och tillvalsmo-

duler. Grundmodulen för IT systemet är att de hanterar lagrum enligt ärande som 

faller inom SOL (social tjänstelagen), LSS (lagen om stöd och service) för funktions-

hindrade och HSL (hälso-sjukvård lagen) samt färdtjänst, riksfärdtjänst, avgiftshante-

ring, dokumentation kring insatserna, avvikelsehantering, hjälpmedel, trygghets-

larm, boendemodul, meddelandefunktioner och statistik. [1] 

Ett exempel på tillvalsmodul i Procapita är att användarna har olika roller med olika 

nivåer på rättigheter. 

I Finspångs kommun ges cirka två till fyra personer utökad behörighet i programmet 

beroende på hur många avdelningar verksamheten består av. Syftet med de utökade 

behörigheterna är att om en medarbetare skulle glömma bort sina inloggningsupp-

gifter, så kan personal med utökad behörighet återställa inloggningsuppgifterna. 

Systemet har ”test” personer inlagda, för att studera de olika vyer och funktioner i 

dokumentationssystemet. Målet med detta är att utbilda användarna i systemet, det 

är även ett praktiskt sätt för användarna att komma in i systemet och våga göra fel 

för att göra rätt. 

För att arbeta med dokumentationssystemet är kravet en god datorvana och en ut-

bildning i Procapita. 

Mer detaljerat information av dokumentationssystemets funktioner och dess upp-

byggnad finns i Bilaga B och C ” Lathund Procapita IFO”. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att redogöra brister i dokumentationssystemet Procapita som 

används inom vård och omsorg för äldre. Genom intervjuer och tolkning av littera-

tur är syftet att klargöra om Procapita tillgodoser vårdpersonals behov av ett doku-

mentationssystem eller om det bör övervägas att byta ut det. Ambitionen är även att 

öka medvetenheten och informera vårdpersonal i Finspångs kommun.  

1.2.1 Frågeställningar  

• Vilken är Vårdpersonalens attityd till dokumentationssystemet och erfaren-

het? 

• Hur klarar systemet en uppgiftsanalys en så kallad Task analysis?  Kan man 

eventuellt skissa fram ett designförslag av Procapita? 

1.2.2 Avgränsning 

Med tiden som har angivits till detta arbete är det inte möjligt att analysera alla delar 

i Procapita. Studien fokuserar därför på daganteckningar för särskilt boende som är 

en rubrik under Gem.doc.SoL. All social dokumentation i äldreomsorgen finns un-

der utförande som under SOL-mappen heter Gem.doc.SoL, och används när man 

ska dokumentera eller läsa. Detta utförs för att analysera hur många steg som behövs 

i systemet för att skapa ny dokumentation. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Användbarhet 

Den officiella definitionen av usability (användbarhet) finns i standarden ISO 9241–

11 och lyder såhär ” i vilken utsträckning en produkt kan användas av specifika användare för att 

uppnå särskilda mål med effektivitet och tillfredställelse i ett visst användningsområde” [8]. 

Användbarhet är en bredare del av termen användarupplevelse och betyder enkelåt-

komst av en produkt eller t.ex. en Webbplats. 

Det som avgör om en design är användbar eller oanvändbar är dess egenskaper till-

sammans med användarens sammanhang. 

Användningsobjekten kan vara ett program, bok, verktyg, maskin, process eller ett 

fordon m.m.  Om vi tittar på mjukvaruteknik är användbarheten i vilken grad en 

programvara kan användas. 

Ett användbart gränssnitt har tre huvudresultat. 

1. Det skall vara lätt för användaren att bli bekant med användargränssnittet 
under första kontakten med systemet. 
 
2. Strävandet ska vara att göra det enkelt för användaren att uppnå sitt mål. 
 
3.Lätt att återkalla användargränssnitt och hur man använder det vid senare 
besök av systemet. [8] 

2.2 Människa datorinteraktion  

Human Computer Interaction, ”HCI” är ett ämnesområde som undersöker design 

och utvärdering av implementation av interaktiva datorsystem för mänsklig använd-

ning. Human Computer Interaction är även erkänd som Computer Mediated Inte-

raction och Man Machine Interaction [9]. 

HCI studerar hur människor interagerar med datorer och utveckling av designtekni-

ker som tillåter sedan användare interagera med datorn på nya sätt. HCI omfattar 

kunskapsområden datavetenskap, beteendevetenskap, kognitiv vetenskap, medie-

forskning och flera andra studier. [10] [11] 

2.3 Användarupplevelse 

User experience (UX) är ett fält inom området användbarhet, och betyder an-

vändarupplevelse. Det vill säga användarens inverkan, förståelse och reaktion på en 

produkt.  Uttrycket UX används i människa -dator-interaktion [12]. Definition av 

UX finns i standarden ISO 1942–210:2010 [13], syftet med UX är att utveckla 
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tjänster samt produkter som tillfredsställer användarnas behov. Därför är det viktig 

att förstå människors beteenden, känslor och besvär. För att göra det möjligt för or-

ganisationer att förbättra produkter och tjänster vid utvecklingsfas. En annan aspekt 

är att ta hänsyn till vilka som skall använda systemet, samt systemets ändamål. 

Vid utformning av gränssnitt fokuserarar därför UX och användbarhet forskare på att 

betona de känslomässiga erfarenhetsaspekterna av systemanvändning. Eftersom att 

känslor och beteende påverkar hur vi planerar att integrera med produkten. [14] UX 

uppmärksammar därför främst på de positiva perspektiven framför det negativa av 

användarupplevelse. Forskare inom området menar att de positiva synpunkterna le-

der till fokus på mänskliga värderingar och behov eftersom de i slutändan avgör var-

för något är positivt för användare [15,16]. 

I en undersökning som gjorts av Hassenzahl.M, rapporterade deltagarna i undersök-

ningen om en positiv erfarenhet av användarupplevelse på en produkt. Has-

senzahl.M menar att tack vare den positiva ”feedbacken” av produkten kunde studien 

först undersöka samspelet mellan produktegenskaper och den psykologiska synvin-

keln av användarupplevelse. [15] 

2.4 Uppgiftanalys 

Uppgiftanalys är en metod som går ut på ” processen av att studera användare och försöka 

förstå vad de gör, för att sedan ta fram ett system som stödjer detta”[16]. Det finns två olika 

typer av uppgiftanalys, kognitiv uppgiftanalys och hierarkisk uppgiftanalys. Kognitiv 

uppgiftanalys används för att förstå uppgifter som kräver beslutfattande problemlös-

ning, minne, uppmärksamhet och bedömning. Hierarkisk uppgiftanalys beskriver 

samband mellan uppgiftens mål och sammanhang. Det mål man vill uppnå delas in i 

mindre delmål eller deluppgifter i syfte för att uppfylla målet [16] [17]. 

JoAnn Hackos och Janice Redish, beskriver i deras bok ” User and Task analysis for 

interfacedesign” varför det är viktig att använda uppgiftanalys tidigt i en process. Här 

följer några grundläggande punkter från boken om hur utförande av uppgiftanalys 

hjälper dig att förstå din utveckling, och ta fram ett användbart system. 

– Vilka/ Vad är användarens mål. 
– Vad användaren gör för att i själva verket uppnå sina mål. 
– Vilka erfarenheter användarna tar med sig av uppgiften (Tex, personlig, soci-

alt, kulturellt). 
– Hur den fysiska miljön påverkar användaren. 
– Hur användarens tidigare kompetens och erfarenhet påverkar.               

• Hur de utför arbete. 

•  Rutiner/strategi de följer för att utföra uppgifterna [16]. 
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2.5  Elektroniskt dokumentationssystem i USA 

Computerized nursing care plan, ”CNCP” är ett dokumentationssystem som an-

vänds i de allra flesta delstater i USA. CNP är utformad för att genomföra vårdpla-

ner genom att tillhandhålla ett urval sjukvårdpositioner så som omvårdnadsåtgärder, 

avvikelse, symptom och riskfaktorer m.m. [18]. Det motsvarar dokumentationssy-

stemet som används inom social -och äldreomsorg i Sverige. 

 

EHR är ett allmänt elektroniskt journalsystem, som innehåller en rad data med me-

dicinering och allergier, röntgenbilder, demografi, ålder, vikt och testresultat. Syf-

tet med EHR är att lagra exakta data för att fånga tillståndet hos en patient. EHR och 

CNCP dokumentationssystem används tillsammans inom äldrevård och omsorg för 

att bedöma brukarens tillstånd och eventuellt för att följa upp [19]. 

 

Sjuksköterskornas syn på dokumentationssystemet CNCP i denna undersökning va-

rierade, de som var för menar på att det underlättar det administrativa arbetet. De 

andra tycker att det är ett bra verktyg, men att en erfaren sjuksköterska tillämpar sin 

kunskap och erfarenhet istället för att använda vårdplaner som styr ens dagliga vård-

aktivitet [18,19]. 

 

Cirka 75 % av sjuksköterskorna i Sydvästra Florida tycker EHR har förbättrad kvali-

teten på dokumentationen, och 76 % förklarar att det även ledde till ökad säkerhet 

och trygghet för patienter [19]. 

  

De flesta sjuksköterskor med kompetens inom datoranvändning i undersökningen 

hade en gynnsam attityd gentemot systemet [18 ,19]. 
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3 Metod 

Detta kapitel redovisar de metoder som har valts för att utföra denna studie. Studien 

analyserades ur användarupplevelseperspektiv och uppgiftanalys. Uppgiftanalys ut-

fördes för att se hur vårdpersonalen tänker kring sin uppgift samt vilken den mentala 

bilden av uppgiften de har.  

Användarupplevelse av dokumentationssystemet analyserades i form av kvalitativ in-

tervju med vårdpersonal från Finspångs kommun. 

3.1 Uppgiftanalys på användarens uppgift utan system  

Uppgiftanalys tillämpades tidigt i arbetet utan Procapitasystem i syfte för att se vilka 

uppgifter vårdpersonalen utför och hur dessa genomförs. Uppgiftanalys utfördes 

också för att skissa fram ett förändringsförslag av nuvarande system. Vid utförande 

fick varje vårdpersonal ett papper och uppmuntrades skissa fram hur vägen för en 

specifik uppgift skulle kunna se ut. Därefter fick de även komma med ett förslag om 

hur de skulle vilja att programmet designades. Totalt så deltog 20 vårdpersonal i 

undersökningen vid tre olika tillfällen. 

För att redovisa alla steg i processen och för att kunna jämföra det nuvarande system 

med vårdpersonalens förslag om hur vägen för en specifik uppgift skulle kunna se ut, 

användes flödesschema. 

3.2 Användarupplevelse  

Användarnas upplevelser av dokumentationssystemet analyserades i form av en kva-

litativ intervju med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor från Finspångs kom-

mun, intervjun inleddes med en genomgång av studien och dess syfte. Därefter fick 

varje vårdpersonal berätta om deras inställning till Procapita och eventuellt hur 

länge de har arbetat med dokumentationssystemet. Se bilaga A för intervjuguide. 

3.3 Etiska övervägande 

Undersökningen tog hänsyn till etiska övervägande. Deltagare informerades om syf-

tet med studien och fick själv bestämma om de ville medverka. Namn på personer 

och verksamhet har tagits bort för att undvika identifiering. 
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4 Resultat 

4.1 Vilken är vårdpersonalens attityd till 

dokumentationssystemet? 

Vårdpersonalens inställning gällande Procapita varierade 13% av vårdpersonalen an-

såg att det inte fanns några problem, eftersom de arbetat med programmet under en 

lång tid. Detta har medfört att de har blivit vana med dokumentationssystemets upp-

byggnad och design. Dock upplevde 87% av vårdpersonalen att det är ett tidskrä-

vande system och svårhanterlig, trots att de har stor erfarenhet av IT systemet. När 

det kommer till hanteringen av dokumentationssystemet förklarar en intervjuper-

son: 

   Procapita är en viktig funktion för patientsäkerheten, men lite krånglig med ” alla 
klick”. Önskar ett annat dokumentationsprogram, som är enklare och kan ge en bättre 
överblick. Bra att man kan skriva ut signeringslista på VB – läkemedel. Dåligt att 
inte all text kommer med när man skriver ut hälsoplaner. Procapita är ibland lite segt 
och det kan ta tid att förflytta sig mellan sökorden då det står och snurrar. Ibland 
svårt för vårdpersonal att veta om de ska dokumentera i SoL eller i HSL- journal. 

En annan intervjuperson som instämmer med tidigare kommentar. 

      Procapita är en viktig funktion, det är bra sätt att få information om man har 
varit borta ett tag. Skulle önskat att det fanns en enklare variant, med mindre klick-
ningar och bra navigation. Nuvarande system är så träligt och allt tar för långt tid. 
Vi behöver ett system med enklare inloggning till själva dokumentation och inga fö-
rekommande dubbla dokumentationer.  

 En annan intervjuperson som ger en positiv feedback. 

Jag har snart använt Procapita i över 10 år och ser inga som helst konstigheter med 
programmet. Dock kan jag känna att det är kanske dags att uppgradera programmet. 
Men för övrigt ett bra verktyg att arbeta med. 

All personal var eniga om att systemet kräver många klick för varje steg, och önskar 

en enklare inloggning till själva dokumentationen. I slutet av intervjun fick de skissa 

hur de skulle vilja att systemet löste en specifik uppgift i det nuvarande systemet, 

samt hur de hade önskat att det utformades. Resultatet av deras önskemål visas ne-

dan, se tabell 2. 
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Tabell 1. Hur användarna skulle vilja att nuvarande system utformades [1]. 

 

 

Avdelning: Göra det lätt att hålla reda på avdelningens boende. 

Boende: Lista över boende som man arbetar med på avdelningen. 

Anteckningar: Lätt att söka nya anteckningar, läsa dokument samt skriva journal-

handlingar. 

4.2 Vilken är vårdpersonalens erfarenhet av Procapita? 

I huvudsak så har större delen av vårdpersonalen en lång erfarenhet av att arbeta 

med Procapita även om det finns en andel orutinerade användare.  

I samband med att personal anställs av Finspångs kommun inom äldreboende, blir det 
obligatorisk att gå på Procapita utbildning. Tycker jag att det har hjälpt? si så där 
det var mycket på en gång. Det jag skulle vilja var att vi fick sitta framför datorn med 
Procapita lathund för att sedan hitta runt själv i programmet. Det man mest kom ihåg 
var det här med sekretesslagen om att man inte fick söka på fel boende. 

Deltagarna i intervjuerna var eniga om att Procapita utbildningen inte gav de rätta 

verktyg och förutsättningar för att lättare använda och hantera dokumentationssyste-

met. De menade att Procapita utbildningen är för kort och för generell. 
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Vårdpersonalen var tydliga med att de behövde bredare information om mappstruk-

turen och hur ärenden hanteras i mapparna (HSL eller SOL). De utryckte också be-

hovet av en mer omfattande utbildning i hur man navigerar i systemet.  

En intervjuperson som bekräftar uttalandet. 

Vi behöver mer kunskap om användandet av Procapita. Alla kan lägga till en boende 
det är inga problem men efter senaste uppdateringen av systemet vet vi inte riktigt om 
vi ska dokumentera SOL journal eller HSL. Det är så nytt, ibland skriver vi i SOL- 
journal när man egentligen ska dokumentera i HSL beroende på vad ärandet gäller. 
Sjuksköterskan kan i vilket fall se dokumentationen även om dokumentationen ham-
nar under fel rubrik. Men varför göra det komplicerat, nej jag tyckte mycket om den 
tidigare version av Procapita när man bara behövde skriva i SOL journalen. Nu får 
man skriva i HSL varje gång man har kommit i kontakt med SSK, för medicinsk åtgärd 
så var det inte förut. Många törs nog inte erkänna men vi skulle behöva ha en Proca-
pita genomgång ” utbildning”. 

4.3 Flödesschema av den befintliga processen. 

När man analyserar mappen Gem .doc.SoL  i det nuvarande system se flödessche-

mat fig.3 och fig.4 ser man att systemet kräver många klick för att utföra varje steg, 

dessutom är man fortfarande aktiv i samma mapp vilket kan upplevas förvirrande för 

användarna.  

Designen är klar och tydligt när det kommer till att lägga till eller ta bort en boende. 

Inloggningssidan är enkel för användarna att följa. Det är oftast när användaren har 

lagt till en boende och vill komma fram till att skapa en ny dokumentation, som de 

stöter på svårigheter i systemet. För nya användare innebär det att de kommer bort i 

systemet, ibland kan de vara kvar i samma vy och inte veta vad nästa steg är.  

Fig.3 och fig.4 representerar aktuella Procapita, den lila pilen demonstrerar vägen 

genom en specifik uppgift. Den visar alla steg och val, vårdpersonal måste genom-

föra för att navigera till ny dokumentation. Rosa pilen beskriver vägen till dagverk-

samhet och detta är avsedd för personal som arbetar inom dagverksamhet. 
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Fig.3 Nuvarande system, lila pilen beskriver vägen genom en specifik uppgift, i det här fallet vilka steg 
vårdpersonalen utför för att komma fram till en ny dokumentation. Och den rosa pilen demonstrerar 
exemplet som nämns nedan om personal som arbetar med dagverksamhet, hur de ska navigera genom 

systemet.  Gröna pilen visar systemets andra tillgängliga funktioner [3]. 

Exempeldagverksamhet: personal som arbetar med dagverksamhet, ska de klicka på 

SOL mappen se fig.3 och fig.4, ”följ rosa pilen i flödesschema” därefter välja under-

rubriken dagverksamhet eller gå in på Gem.doc.SoL och vidare in på daganteck-

ningar SOL för att sedan gå in på dagverksamhet i syfte för att hitta dokumentat-

ion. Återigen systemet saknar tydliga begränsningar som leder användare genom 

vyn.  
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Fig.4 Är fortsättning av nuvarande system, den gröna pilen visar systemets andra tillgängliga 
funktioner. Lilla pilen demonstrerar vägen för en specifik uppgift från intervjuresultatet som beskriver 
alla steg vårdpersonalen måste genomföra för att komma fram till ny dokumentation. Rosa pilen visar 

vägen för att hitta till dagverksamhet, se exempeldagverksamhet ovanför flödesschema [4]. 

4.4 Designförslag 

Designförslaget har en menyrad som är uppdelad i person, patientjournal, avdelning 

och avvikelse, vilka delar som visas ändras beroende på vilket vy användaren står i. 

Ett exempel står användaren i patientjournalfönstret visas ny dokumentation samt 

tidigare dokumentation från andra vårdgivare.  

Patientjournalen har en underrubrik vårdplan, i vårdplanen finner användarna övrigt 

information som ex. medicin eller tillstånd och insatser om en viss boende. Vårdpla-

nen är skriven av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kontaktperson och en-

hetschef. Detta motsvarar se fig.4 journalanteckningar, genomförandeplan och upp-

följning av IBIC (individens behov i centrum) se sida 2 Introduktion.  

Designförslaget se fig.5 innehåller färre antal steg, därför också mindre klickningar i 

jämförelse med fig.3 och fig.4. Innehållet är baserat på hur gränssnittet borde ha ut-

formats, det visar hur samma uppgift kan lösas på ett enklare sätt utan några som 

helst tvivel. Nedan visas det framtagna designförslaget, där lila pilen beskriver pro-

cessen för att komma till ny dokumentation se i fig.3 och fig.4. Designförslaget byg-

ger på intervjuresultat samt inspiration från tysken Dieter Rams och Braun som stif-

tade 10 riktlinjer för en god design.”En bra design är så lite som möjligt , mindre men 

bättre[21”]. 
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Fig.5 Designförslag ”lila pilen” visar hur gränssnittet för att komma fram till en ny dokumentation 
borde ha utformats [5]. 
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5 Diskussion 

Denna studie förklarar varför det är viktigt att överväga en övergång till ett nyare sy-

stem istället för en uppdatering av den nuvarande system. Procapita IFO är gammalt 

system, förändringar av systemet skulle innebära att koden blir mer avancerat och 

svårhanterlig med tiden. Dessutom önskar vårdpersonalen i Finspångs kommun ett 

modernt dokumentationssystem med webbgränssnitt. 

5.1  Nuvarande system 

Det positiva med det nuvarande systemet är att det tillhandahåller flera olika tjänster 

för olika ändamål, som hemtjänst, hemservice, dagverksamhet, korttidsboende, och 

äldreboende. Samtidigt kan bredden på tjänster vara orsaken till att det befintliga sy-

stemet är tidsödande. Dokumentationssystemet är trots allt ett gammalt system som 

har funnits över 28 år i marknaden, och dess menyer och funktioner ser i huvudsak 

ut som de gjorde för 28 år sedan. 

Det finns för och nackdelar med det gamla systemet, för vårdpersonalen innebär det 

en viss trygghet att ha ett system som de är bekanta med. Nackdelarna är att syste-

met under åren har blivit allt mer tidskrävande i relation med arbetsuppgiftutveckl-

ingen som vårdpersonal hanterar, med krav på ökad effektivitet, en äldre demo-

grafisk sammansättning, vilket leder till större krav på vård och omsorgspersonal. 

Dessa faktorer tillsammans ställer krav på ett smidigt och lätthanterlig programvara. 

Något som också tydligt framgår av intervjuerna är att systemet behöver enklare in-

loggning till själva dokumentationen. Nuvarande system Procapita saknar tydliga be-

gränsningar som leder användare genom vyn, därav följer inte systemet kraven för 

en god design. En design ska vara enkel att förstå och få en överblick över. En annan 

brist med systemet är att det innehåller repeterande struktur, vilket får vårdpersona-

len uppleva att de är kvar i samma vy. 

Från intervjuresultat kom det även fram att det fanns en äldre version av Procapita 

vilket vårdpersonalen tyckte om, men att efter uppdateringen upplever de att det 

nuvarande systemet är mer komplicerat än vad det var förut. Vårdpersonalen menar 

på att en uppdatering ska leda till en förbättring av designen och inte tvärtom. Även 

detta är tecken på en dålig design, eftersom att ett system ska kunna genomgå en 

uppdatering utan att kvaliteten på designen försämras. 
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5.2 Svårigheter med arbetet 

Det svåra med detta arbete var att hitta ett lämpligt sätt att representera utförandet 

av uppgiftanalysen och den nuvarande systemuppbyggnaden. Från början var jag 

inne på att använda hierarkisk uppgiftanalys som representation av resultatet. Men 

detta visade sig inte var en bra ide’ för detta arbete, eftersom att det jag ville visa på 

inte framgick. Därav användes flödesschema för att beskriva processen. 

Vid upptakten av detta examensarbete bedömde jag de flera likartade åsikterna om 

svårigheter och förbättringar i programmet som en nackdel för resultatet av studien, 

dock har detta visats sig vara en fördel. Vilket har underlättat bedömningen av detta 

arbete samt lokaliseringen av brister och eventuella utvecklingsmöjligheter.  
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6 Slutsatser 

Detta arbete har svarat på följande frågeställningar: 

1.  Vilken är vårdpersonalens attityd till dokumentationssystemet och erfaren-

het? 

2. Hur klarar systemet en uppgiftsanalys en så kallad Task analysis?  Kan man 

eventuellt skissa fram ett designförslag av Procapita  

6.1 Vårdpersonalens attityd och erfarenhet 

Vårdpersonal upplevde både fördelar och nackdelar med användandet av dokument-

ationssystemet. 87% av vårdpersonalen visade på missnöje när det kommer till han-

teringen av Procapita, de menar att systemet är komplicerat och rörigt uppbyggt.  

De anser att det nuvarande systemet saknar tydliga begränsningar som leder använ-

dare genom vyn, därmed önskar en enklare inloggning till själva dokumentation. 

Dock så tycker 13% av vårdpersonalen att det nuvarande system är bra som det är, 

men att det alltid kan bli bättre. Däremot var alla vårdpersonal eniga om att det är 

en viktig funktion för patientsäkerhet. 

90% av vårdpersonal hade lång erfarenhet av att arbeta med Procapita, de andra 

10% var orutinerade. Trots detta hade vårdpersonalen samma synpunkter och kla-

gomål gällande dokumentationssystemet. 

När det kommer till Procapita utbildning visar intervjuresultatet att all vårdpersonal 

var överens om att utbildningen var för kort och generell. Vårdpersonalen var tyd-

liga med att de behövde bredare information om mappstrukturen och hur ärenden 

hanteras i mapparna (HSL eller SOL). 

6.2 Uppgiftanalys 

Navigeringen, och strukturen på Procapita följer inte normerna för en god design. 

Resultat visade att majoriteten är missnöjd med att använda Procapita som doku-

mentationssystem, och att vårdpersonalen önskar ett annat dokumentationssystem 

för verksamheten äldre och omsorg. Detta borde vara skäl nog att överväga ett annat 

dokumentationssystem. 

6.3 Designförslag 

Ett designförslag kunde tas fram med hjälp av uppgiftanalys se fig.5. Det framtagna 

designförslaget var utformat i syfte att kunna förenkla det nuvarande IT systemet. 

Och för att demonstrera vägen för en specifik uppgift som inte är krånglig. Dels för 
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att visa att en god design är lätt att förstå och tydlig, samt att det inte behöver inne-

hålla så många moment för att undvika förvirring hos användare.  

” Good design is as little as possible [21]” 
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C1 

Bilaga A 

Intervjuguide  

Vårdpersonalens attityd till dokumentationssystem 

 

Vilka är er syn / inställning till dokumentationssystemet? 

Hur kommer det sig att ni tycker så? 

Är det en specifik del i dokumentationssystemet som upplevs krångligt? 

Har ni några förslag för åtgärder? 

 

Användarens erfarenhet av Procapita  

 Hur länge har ni arbetat med Procapita? 

 Har Procapita utbildning bidragit till bättre förståelse för systemet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

C2 

Bilaga B 

Lathund Procapita IFO 

Mina akter 

Personal som arbetar med Procapita är mest inne i fliken ”Mina akter”, man går från 

startsidan (Mina sidor) längst ned till vänster. Under mina akter hittar du informat-

ion om boenden/brukaren som de arbetar med. När man sen kommer till Mina ak-

ter ska man söka fram boende/brukare, genom att fylla i personnummer eller för 

och efternamn i sökrutan. För att sedan lägga till en specifik brukare/boende klickar 

du på stjärna, vartefter fås en ny information som har inkommit av medarbetare, 

sjuksköterskor m.fl.  

 

Fig 1. Mina sidor är första sidan som visas efter inloggning [1] 

Gem.doc.SoL 

Dokumentation som hör till varje brukare/boende finns under fliken 

Gem.doc.SoL finns olika val av dokumentationer att arbeta med, varje verksamhet 

har sedan egen dokumentations rubrik. Nedan följer de olika dokumentations rubri-

kerna. 

Daganteckning sammanfattas månadsvis i journalanteckningar enligt vår rutin 

(görs det av kontaktpersonen). 

Journalanteckning och daganteckningar som skrivs av alla som möter boen-

den/brukaren (enhetschef och biståndshandläggare). 



 

C3 

Genomförandeplanerna skrivs av kontaktperson på grund av hen känner bäst 

bruka-ren/boenden, och behandlar vad individen är i behov av (det beskriver hur in-

satser ska genomföras). 

HSL dokumentation skrivs av alla d.v.s. sjuksköterskor, undersköterskor, läkare 

osv. 

Avvikelse(klagomål) skrivs av alla, (exempelvis en boende ramlar och skadar sig, 

el-ler att boenden vägrar ta sin medicin). 



 

C4 

Bilaga C 

Levnadshistoria viktigt underlag dock ingen skyldighet de skrivs om boende men 

inte inom hemtjänsten. Levnadshistoria kan vara bra för dig som för första gång skall 

jobba med en ny ovan brukare/boende [20]. 

 

Fig 2. Skärmdump av Gem.doc.SoL [2]. 
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