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Abstract  
This project examines how the communication concerning the patient transportation can be improved, 

by designing an IT-system that accommodates the existing infrastructure of processes. This is due to 

give the user more insight and information about their upcoming trip, with the patient transport. 

Currently, there are two main issues with the patient transport; When a patient cancels an appointment 

at the hospital, the emergency medical care is not always notified of this and will still dispatch a 

patient transport to the patient’s address. Hence, the dispatch is unnecessary and comes with costs 

that could have been avoided. The other issue is related to the waiting-time after the doctor’s 

appointment. Even though the emergency medical care knows when the patient is ready for pick-up, 

the scheduled time is not immediately after the end of the appointment. This leads to unnecessarily 

long waiting times and discomfort for the patient. The examination of the patient transportation and 

potential improvement with a common IT-system is done by conducting an IT-feasibility study and 

using the MUST-method. Throughout the project, it is explained how the methods and principles of 

the IT-feasibility study from a philosophy of science perspective and covers system-modeling and 

prototyping of an application. Furthermore, it contains different methods of business-analysis and a 

discussion about the societal context of the patient transportation. In addition, the theory behind the 

design-methodology and an analysis of the framework people, activities, context and technology is 

presented. Finally, the project addresses the plans for the second version of the prototype and how it 

will be tested and iterated for a better design and function in the future. 
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Begrebsafklaring 
 

Borger 

Når der gennem rapporten bliver refereret til borger, hentydes der til de mennesker som benytter sig 

af sygetransporten. Tilhørende denne kategori er samfundets ældre og hæmmede. 

 

Bæredygtig 

Dette begreb bruges i rapporten, som en beskrivende faktor af et it-system. Begrebet indebærer at en 

it-anvendelse er bygget op omkring de ansattes kvalifikationer og virksomhedens økonomiske 

grundlag, som gør at it-anvendelsen understøtter virksomhedens udvikling samt udnyttelse og 

beskyttelse af virksomhedens ressourcer (Bødker, Kensing, Simonsen, 2008). 

 

GUI 

GUI står for Graphical User Interface. Dette henvender sig til de visuelle elementer, og de effekter 

som brugeren får vist, i form af statiske information, samt dynamiske informationer og effekter ved 

foretaget handlinger, som eksempelvis ved et tryk på skærmen. 
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Fase 1 – Forberedelsesfasen  

Indledning  
Nærværende projekt omhandler Region Hovedstadens Akutberedskab med udgangspunkt i 

sygetransporten, som ligger inde under Den Præhospitale Virksomhed. Projektet er afgrænset til den 

siddende sygetransport, og inddrager ikke den liggende sygetransport.  

Sygetransportkørsel til og fra behandlinger på et hospital, er et tilbud til borgere som modtager 

pension, bor en vis afstand fra behandlingsstedet, eller som ikke er i stand helbredsmæssigt til at 

benytte de offentlige transportmidler (Jørgensen, 2019). I processen ved sygetransportkørsler, 

indkalder hospitalet den pågældende borger til behandling, hvor der herefter også bliver booket en 

sygetransportkørsel hos Præhospitalet, hvis borgeren ikke selv er i stand til at komme til og fra 

behandling. Hospitalerne udliciterer kørselsopgaverne til Præhospitalet, som står for den fysiske 

kørsel af borgere. Dette ansvar overtog Præhospitalet fra februar måned, år 2019 (Bilag 1, 2020). 

I samarbejde med Region Hovedstadens Præhospital blev projektgruppen opmærksom på, at 

processerne relateret til sygetransporten indeholder en række problemstillinger vedrørende 

kommunikationen mellem de forskellige aktører - borgeren, hospitalerne og Præhospitalet. 

Problemstillingerne opstår ved ændringer i kørslerne, hvis en borger aflyser eller ændrer en aftale 

med hospitalet. Informationerne om ændringer når i mange tilfælde ikke videre til Præhospitalet, som 

dermed forgæves sender en sygetransport ud på rute. Kommunikationen under den nuværende 

arbejdspraksis, foregår som envejskommunikation mellem borger og hospital, og mellem hospital og 

Præhospitalet (Bilag 1, 2020). Projektgruppens samarbejde med Præhospitalet bød herfra på et forslag 

om en udarbejdelse af et fælles it-system, inkluderet en brugergrænseflade, samt et tilhørende system 

med begrænset adgang til borgeren. Denne løsning vil nødvendigvis ikke kunne implementeres uden 

komplikationer, da en del af løsningen udliciterer et ansvar til borgeren.  Projektet har trods dette lagt 

et fokus i ovennævnte case, og vil undersøge problematikken nærmere, for til sidst at kunne 

præsentere en prototype af en mobilapplikation. Visionen er at skabe en mere effektiv løsning samt 

bedre mulighed for kommunikation på tværs som betyder, at hospitalet og Præhospitalet kan bruge 

færre penge og lægge flere kræfter andre steder, end i de forgæves kørsler.  

Problemet kræver at projektgruppen kan samle viden til at kunne effektivisere den ovenfor beskrevne 

proces, omlægge kommunikationskæden og give et forslag til et fælles it-system – hvilket kræver 

viden til at designe domænet samt en brugergrænseflade.    
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Motivationen til udarbejdelsen af nærværende projekt ligger i en faglig interesse og underen over 

hvordan ovenstående kommunikationsproblemer kan opstå, og hvordan relevante processer kan 

forbedres. Motivationen opstod under en dialog med Freddy Lippert, direktør for Præhospitalet - 

projektgruppen ledte efter en problemstilling vedrørende et it-system som kunne undersøges i en it-

forundersøgelse, og mødte ved dette møde et reelt problem, og et oprigtigt ønske om en forandring 

til det bedre. 
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Problemfelt    
Nærværende projekt vil undersøge hvilke problematikker der på nuværende tidspunkt, opstår under 

arbejdsprocesserne ved sygetransportkørsel. Helt konkret er problemstillingerne i denne 

sammenhæng, at der bliver kørt forgæves ture grundet manglende kommunikation mellem aktørerne. 

Ydermere opstår der lang ventetid på hjemtransporten fra hospitalet, da en sygetransport først 

bestilles efter at borgerens behandling er afsluttet.  

Nærværende projekt vil forsøge at forbedre kommunikationen igennem et nyt it-system, således at 

ovenstående problematikker formindskes. Forbedringen tænkes ligeså at gavne og aflaste personalet 

på hospitalerne da den udtænkte forandring indebærer, at borgerne selv skal kunne booke og aflyse 

behandlinger, og hermed også den tilhørende sygetransportkørsel, igennem et it-system. Dette it-

system skal yderligere kunne tilgå hospitalets database, som tilnærmelsesvis vil kunne give en tid for 

borgerens behandling, og derved kunne booke en sygetransport til hjemkørsel af borgeren automatisk.  

Da Præhospitalets målsætning blandt andet lyder på at levere høj kvalitet (Hult, 2020), har de netop 

et ønske om at få optimeret ovenstående processer. En optimering vil være til fordel for Præhospitalet 

og deres målsætninger, men også for slutbrugerne af det endelige produkt.  

 
Problemformulering  
Hvordan kan kommunikationen vedrørende sygetransporten forbedres ved hjælp af et it-system, 

således at information ikke går tabt og brugernes oplevelse forbedres? 
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Bemærkning 
Projektgruppen fik allerede i midten af februar etableret kontakt til Præhospitalets direktør Freddy 

Lippert. Her blev første afholdelse af møde/interview fastlagt til den 27. februar. Dette møde 

inkluderede en forventningsafstemning, hvor Freddy Lippert fremlagde idéer til et fremtidigt 

samarbejde med forskellige aktiviteter, i form af interviews, observationer og workshops. COVID-

19 begyndte dog at sprede sig i Danmark i de efterfølgende dage, som selvfølgelig gjorde at 

Præhospitalet kom i operativt beredskab, lukkede af for eksterne besøg og satte en midlertidig stopper 

for samarbejdet omkring nærværende projekt.  

Det skal derfor pointeres at projektet har haft en udfordring, i forhold til samarbejdet med 

Præhospitalet. Undersøgelsen samt udarbejdelsen af problematikken, er udviklet på et begrænset 

grundlag af viden. Nedenstående skema har til formål at illustrere, hvordan projektgruppen løbende 

har forsøgt at skabe kontakt og hente empiri fra Præhospitalet, og til sidst også fra nogle af 

regionernes hospitaler:   

 

Dato Hændelse 
27.02.20 Det første fysiske møde med direktør Freddy Lippert bliver afholdt på vagtcentralen. 
02.03.20 Gensidig aftale om samarbejde mellem projektgruppe og Præhospitalet, omhandlende 

case, over mail.  
09.03.20 Grundet Covid-19 kontakter gruppen både Freddy Lippert og hans sekretær, for at få en 

status på det videre samarbejde.   
11.03.20 Respons over mail fra sekretær, om at de midlertidigt må indstille samarbejdet grundet 

Covid-19. 
12.03.20 Gruppen sender en forespørgsel over mail ang. alternative løsninger til samarbejde 

(online møder og/eller fremsendelse af data). 
23.03.20 Gruppen sender en specificeret mail til Freddy Lippert ang. hvilke data der er behov for, 

samt en notits om dette på SMS. 
24.03.20 Freddy Lippert kontakter gruppen og udtrykker det muligt at fremsende materiale. 
03.04.20 Gruppen forsøger kontakt via opkald til Freddy Lippert. 
12.04.20 Gruppen sender SMS til Freddy Lippert. 
18.04.20 Gruppen forsøger kontakt via opkald til Freddy Lippert. 
24.04.20 Gruppen forsøger kontakt via opkald til Freddy Lippert. 
10.05.20 Gruppen sender SMS til Freddy Lippert. 
12.05.20 Freddy Lippert vender tilbage og tilbyder at fremsende materiale - men det vides ikke 

hvornår. 
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13.05.20 Gruppen sender mail til alle hospitalerne i Region Hovedstaden. 
13.05.20 Nogle af hospitalerne svarer, men henviser projektgruppen til Præhospitalet eller giver 

udtryk for ikke at have relevant data. 
20.05.20 Gruppen sender SMS til Freddy Lippert. 
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Projektets hovedaktører  
Det følgende afsnit vil bestå af en redegørelse af projektets hovedaktører og deres individuelle 

arbejdsopgaver. Hertil vil der blive fokuseret på aktørernes samspil, og hvordan dette udgør 

sygetransporten i Region Hovedstaden.  

 
Hospitalet  
Der er i alt 12 hospitaler i Region Hovedstaden, herunder inkluderet psykiatri og diabetes center 

(Hospitaler i Region Hovedstaden, 2020). Det er hospitalernes opgave at booke tider til 

sygetransporter for borgerne. Yderligere har de også ansvaret for at informere både borgeren selv og 

Præhospitalet om den pågældende tid, for at sygetransporten kan blive arrangeret. Det er ligeledes 

hospitalernes opgave at informere de andre aktører, ved ændrede eller aflyste aftaler. I forhold til 

arbejdsprocesserne fremstår hospitalerne som hovedaktører, da den indbyrdes kommunikation både 

starter og slutter ved dem. 

  
Præhospitalet  
Præhospitalet er en virksomhed, som opererer dele af Danmarks sundhedsfaglige akutberedskab. 

Herunder ambulancekørsel, akutlægebiler, sygetransport, helikopter samt hjerteløbere. I forhold til 

sygetransporter, er de ansvarlige for at drive og koordinere kørsler til og fra hospitalet (Hvem er vi, 

2020). Når en borger modtager sin bekræftelse på en hospitalstid, informeres præhospitalet som 

derudfra kan arrangere en sygetransportkørsel, hvis borgeren opfylder en af de befordringskrav, som 

sygetransporten kræver. Når transporten er arrangeret, bliver borgeren informeret om en cirka tid, for 

transportens ankomst.   

 
Borgeren  
Borgere som ikke selv er i stand til at komme til og fra et hospital, tilbydes sygetransport. Her er det 

borgernes ansvar at holde sig opdateret på, hvornår den pågældende sygetransport ankommer og 

mulige ændringer hertil. Det er også borgerens ansvar at aflyse hospitalstider, hvis den pågældende 

tid ikke er optimal eller hvis der opstår situationer som betyder, at borgeren ikke har mulighed for at 

komme. 

  

Ovennævnte aktører udgør tilsammen det system, som sygetransporten afhænger af. Alle aktører 

deler et ansvar, og er afhængige af en vellykket kommunikation uden misforståelser. 
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Projektets videnskabsteoretiske afsæt  
Nedenstående afsnit er inddraget, for at belyse hvilken planlægning og overvejelser, som var tiltænkt 

i nærværende projekt. Det vil ikke blive behandlet yderligere i rapporten, da videnskabsteoriens 

metoder ikke har kunne udføres. 

 

Den tiltænkte udførsel af it-forundersøgelsen har fra begyndelsen fået inspiration fra 

Aktionsforskning, som videnskabsteoretisk afsæt. Dette bundede hovedsageligt i, at principperne i 

den projektets valgte MUST-metode kan spejles i Aktionsforskningens principper. Principperne i 

Aktionsforskning handler netop om at skabe tæt samarbejde, og observere feltet på egen hånd, som 

også var planlagt i nærværende projekts forløb.  

Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at udføre ovenstående. Derfor har teorien omkring 

Aktionsforskning udelukkende fungeret som en inspiration til hvordan it-forundersøgelsen skulle 

have foregået i praksis, hvis omstændighederne havde været anderledes. Mere specifikt har 

principperne i aktionsforskning været et supplement, til at inspirere og danne et overblik over, 

hvordan det var ønsket at udføre metoderne. Hertil også hvordan samarbejdet med Præhospitalet 

generelt skulle have udformet sig.  

Inspirationen er opstået ud fra nogle af principperne i aktionsforskning, som blandt andet lyder på, at 

der er et samarbejde mellem forskerne og det de involverede i det pågældende felt som studeres. 

Forskerne har et ønske om at få førstehåndsberetninger af de problemer der skal undersøges og løses. 

Det er altså et tæt og aktivt samarbejde, som giver forskerne mulighed for at få konkretiseret 

problemerne, samt opnå relevant viden.  

Dette ville gavne nærværende projekt, ved at kunne bidrage til at udvikle en potentiel og brugervenlig 

applikation til borgerne. Et andet væsentligt princip i aktionsforskning, er at der ønskes at skabe 

forandring. Dette betyder, at hovedformålet er at viderebringe relevante resultater og løsninger til 

samarbejdspartnerne, og ikke blot indsamle data for at oplyse. Ønsket i dette projekt ligger netop i at 

skabe en forandring for Præhospitalet samt borgerne. Ikke blot at videreformidle information til 

Præhospitalet.  

Aktionsforskningens metode og undersøgelse ville have muliggjort det at udvikle en mere 

fyldestgørende applikation på baggrund af observationer og feedback fra Præhospitalet samt 

slutbrugerne (Tofteng, Husted, 2012). 
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Metode  
Dette afsnit vil redegøre for MUST-metoden, som nærværende projekt har benyttet som 

gennemgående metode til planlægningen og udførelsen af projektet, og som struktur til opbygningen 

af projektrapporten. Herunder vil de principper og værktøjer som er blevet inddraget til at undersøge 

projektets problemstilling, blive redegjort for. Derudover vil der blive argumenteret for de af 

værktøjerne som har været svære at benytte, samt de aktiviteter som er blevet forhindret af 

omstændighederne med COVID-19.  

 
MUST-metoden 
Nærværende projekt er bygget op omkring en it-forundersøgelse, som har skulle gennemføres som et 

projekt i samarbejde Præhospital hovedstaden, og brugere af sygetransporten. It-forundersøgelsen er 

organiseret efter MUST-metoden, og herunder de elementer som udgør en it-forundersøgelse. 

MUST-metoden følger fire principper til planlægning og gennemførelse af en it-forundersøgelse med 

et bæredygtigt resultat, som vil blive præsenteret. Herudover er metoden inddelt i fire faser, med 

metoder indenfor planlægning, analyse og design, som herunder også vil blive redegjort for (Bødker 

et al., 2008). 

MUST-metoden er valgt ud fra it-forundersøgelsen som projektet behandler. Formålet med valget er 

at benytte værktøjer som er designet til at resultere i et konkluderende, bæredygtigt 

beslutningsgrundlag. Aktiviteterne i den tredje fase, fordybelsesfasen, har ikke været mulige at 

gennemføre. Dette medfører en udeladelse af denne fase i projektrapporten.  

De fire principperne er nedenfor redegjort for, grundet hver deres perspektiv til en it-forundersøgelse, 

som projektgruppen har forsøgt at planlægge og handle ud fra. Deres inddragelse og/eller mangel vil 

afsluttende blive diskuteret.  

 
 
Metodens Principper  

De fire principper er nedenfor redegjort for, grundet hver deres perspektiv til en it-forundersøgelse, 

som projektgruppen har forsøgt at planlægge og handle ud fra. Princippernes bidrag og/eller mangel 

i projektet, vil afslutningsvis blive inddraget i projektets diskuterende afsnit. 

 
Princippet om en samlet vision 

Dette princip går på at få inddraget alle virksomhedens tre fundamentale ressourcer i den pågældende 

it-forundersøgelse, for at skabe en samlet vision. Disse tre ressourcer er bestemt som virksomhedens 
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it-systemer, deres økonomi samt kvalifikationerne og erfaringen som virksomhedens ansatte 

besidder. Hvis både økonomien i virksomheden, teknologien og de ansatte bliver tilgodeset, vil 

resultatet af en it-forundersøgelse være et bæredygtigt produkt, som vil gavne virksomheden 

ressourcer, med både beskyttelse, udvikling og udnyttelse. Virksomhedens mål skal herudover 

tilgodeses under hele processen, så løsningen ikke kommer til at gøre virksomhedens fremtidige 

vækst kompliceret. Det er igennem hele projektet vigtigt at genoverveje og evaluere på om 

kvalifikationer, it og teknologi, og arbejdsorganisering hver især vægtes korrekt i undersøgelsen, og 

hvordan sammenhængen er mellem dem. Hermed skal den samlede visions for- og ulemper ved en 

implementering klargøres (Bødker et al., 2008).  

  
Princippet om reel brugerdeltagelse  

Dette princip går på at få de ansatte i virksomheden, samt den målgruppe af brugere, som produktet 

henvender sig til, til at deltage i projektet. De ansatte er en central del af ændringen, da det er deres 

arbejdsgang eller arbejdsområde som bliver ændret på, eller forandret. De har derfor ret til at have en 

indflydelse på, hvor problematikken sker, og hvordan det skal løses i et projekt. Det gavner både 

virksomhedens arbejdsmiljø og det respektive projekt. Princippet har til gavn for projektet at skabe 

en gensidig læring og enighed om problematikken. Denne gensidige læring kan opnås ved at 

arrangere aktiviteter som workshops med de ansatte i virksomheden. Da en projektgruppe er sat til at 

designe en ny it-anvendelse, er der behov for at få læring fra de ansatte som er påvirket i de 

problematiske arbejdsområder, som skal ændres eller udvikles på. De ansatte/brugerne bliver i den 

gensidige læringsproces oplyst om hvilke aktuelle muligheder der er af teknologiske værktøjer 

(Bødker et al., 2008).  

  

Princippet om at arbejdspraksis skal opleves 

Dette princip lægger vægt på at placere sig i de ansattes nuværende arbejdspraksis, som skal 

forandres. Formålet begrundes ved at man skal have oplevet et bestemt fænomen i den virkelige 

verden, for at kunne sætte sig ind i det med en god forforståelse. Dette kan eksempelvis gøres ved in-

situ interviews, tænke-højt forsøg og observationer. Observationerne kan her også planlægges, sådan 

at projektgruppen kan opleve bestemte arbejdspraksisser i givne situationer. I et forsøg som dette, 

kan det bekræftes eller afkræftes om de pårørende i forandringen, oplever det som de siger – eller om 

det udefra kan konkluderes at det foregår anderledes. Princippet går i bund og grund på at kunne teste 

et bæredygtigt forandrings-/løsningsforslag i praksis (Bødker et al., 2008).  
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Princippet om forankring 

Dette princip går på at bevirke den målgruppe som bliver påvirket af forandringen, med opbakning 

til forundersøgelsens visioner og mål. Der tales ikke om de interessenter som indgår i selve 

forundersøgelsen, men dem som bliver påvirket af implementeringen som den resulterer i. 

Forankringen skal ske ved en løbende formidling og forståelse af forundersøgelsens mål og resultater, 

hos både selve projektgruppen, de ansatte og involverede i forundersøgelsen og de som står med 

ansvaret for implementeringen og den fremtidige udvikling, for at ende med et bæredygtigt produkt. 

Princippet læner sig op ad princippet om reel brugerinddragelse, med hovedpunktet om en gensidig 

læringsproces. I dette princip rækker processen dog længere ud, til dem som ender med at skulle 

varetage de visioner som bliver implementeret. Dette har til formål at undgå at producere et produkt, 

som ikke er gennemskuet af alle de involverede aktører i forundersøgelsen (Bødker et al., 2008).     

 
 
Fase 1 – Forberedelsesfasen  

I forberedelsesfasen, også kaldet projektetablering, bliver rammerne for projektet lagt. Spørgsmål 

som; ‘Hvordan skal opgaven gribes an?’, ‘Hvad er formålet med opgaven?’ og ‘Hvilke betingelser 

fremstår der for en løsning?’, kan være en hjælp at besvare i denne fase. Derudover skal 

planlægningen og organiseringens klargøres (Bødker et al., 2008).  

I denne fase fik projektgruppen klarlagt og præciseret hvad fokusset skulle være. Projektgruppen blev 

introduceret til den aktuelle case af Freddy Lippert, som it-forundersøgelsen er afgrænset til, og der 

blev hermed skabt en enighed om hvad formålet med projektet var, og hvordan det skulle løses. På 

baggrund af dette, blev projektets indledende afsnit skrevet. 

 

Frihåndstegning  

Frihåndstegning er et værktøj, som ikke kun benyttes i denne fase, men som kan evalueres og tegnes 

på ny i de efterfølgende faser. Formålet med en sådan tegning, er både at kunne forstå og at kunne 

præsentere et overblik over en bestemt situation eller proces som studeres (Bødker et al., 2008). 

Tegningerne er i nærværende projekt blevet brugt som et beskrivelsesværktøj. En tegning blev i 

forberedelsesfasen, brugt til at kunne danne et overblik over hvordan den nuværende arbejdspraksis 

er, hvordan de forskellige processer og systemer hænger sammen. En anden tegning har efterfølgende 

haft til formål at give et overblik over den fremtidige proces, efter en tænkt implementering af 
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projekters produktidé. Den første tegning opstod ud fra egne antagelser, hvorefter den efterfølgende 

tegning er lavet, i takt med indsamlingen af ny empiri, og nye løsningsidéer.  

 
Interview 

Interview er en velkendt og effektiv metode til indsamling af empiri. Det kan afholdes struktureret, 

efter en forberedt interviewguide. Her er man typisk ude efter specifik viden, som fører til 

interviewguiden med præcist formulerede spørgsmål. Det kan også afholdes ustruktureret, uden en 

interviewguide. Her har projektgruppen mulighed for at starte en dialog, ved hjælp af brede spørgsmål 

(Bødker et al., 2008).    

Projektgruppen fik i forberedelsesfasen udført et ustruktureret interview, med Præhospitalets 

direktør. Emnet for det udførte interview omhandlede overordnet Præhospitalet og deres forskellige 

afdelinger. Der blev ikke forberedt en interviewguide før det blev afholdt, men det var interessen for 

et samarbejde med Præhospitalet som interviewet byggede på.  

 

Transskriberingen af dette interview er vedhæftet som bilag, og der er blevet givet et informeret 

samtykke. Der er gennem transskriptionen blevet udeladt utydelige udtalelser og dialog, som menes 

at være irrelevant for det resterende (Kvale, Brinkmann, 2009). 

 
Observation 

En observation giver et andet indblik i en virksomhed end ved benyttelse af interview. En udførelse 

af en eller flere observationer, kan give konkrete erfaringer og et realistisk indtryk af, hvordan den 

egentlige arbejdspraksis som studeres foregår. Observationer kan både udføres aktivt og passivt. 

Projektgruppen kan aktivt deltage i en situation som observeres, eller aktivt opstille eller inddrage 

aktører i situationen. Den passive observation foregår derimod uden opstilling, deltagelse eller 

inddragelse, men hvor man diskret overværer en situation ((Bødker et al., 2008).   

Grundet omstændighederne nåede projektgruppen kun at udføre én observation i forberedelsesfasen. 

Observationen kan betegnes som passiv og introducerende, da den havde til formål at give et indblik 

og en forståelse for arbejdsgangene som problematikken opstod i. Observationen foregik i 

vagtcentralens afdeling, hvor samarbejdsmønstrene på vagtcentralen kunne tydes, og et indblik i 

koordineringen af sygetransportkørsel fremtraf. Projektgruppen ville også have gjort brug af 

observation i it-forundersøgelsens tredje fase, fordybelsesfasen, hvor en kritisk del af 

forundersøgelsesarbejdet forgår, som f.eks. at studere arbejdspraksissen. Her ville projektgruppen 

blandt andet have observeret den logistiske arbejdspraksis, der foregår på præhospitalet. Derudover 
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ville projektgruppen have observeret praksissen i sygetransporten og på hospitalet, for at få en 

forståelse af de forskellige opgaver. Dette er ikke kun vigtigt for at få en forståelse, af hvad de 

specifikke opgaver går ud på, men også for at bekræfte at virkeligheden afspejler den beskrevet 

arbejdes praksis (Bødker et al., 2008). 

 

Fase 2 – Fokuseringsfasen  

I fokuseringsfasen, også kaldet strategianalyse, sættes der fokus på virksomhedens forretningsstrategi 

og it-strategi. Herved kan et arbejdsområdet for it-forundersøgelsen specificeres. Formålet er at kunne 

relatere virksomhedens mål til projektet (Bødker et al, 2008) - forretningsmålene og it-strategierne er 

derfor blevet afstemt med it-forundersøgelsens formål. Selvom det har været en udfordring i dette 

projekt, har Præhospitalets forretningsmæssige- mål, strategier og it-strategier været i fokus i denne 

fase. Fase gennemføres egentlig i en løbende dialog med selve virksomheden, da projektgruppen hele 

tiden skal have deres behov, mål, krav og betingelser identificeret. Grundet omstændighederne med 

COVID-19, i gennemførelsen af nærværende projekt, har der været en meget begrænset kontakt med 

Præhospitalet. Fasen her bærer derfor et stort præg af manglende empiri, men er blevet udført med 

hjælp fra Præhospitalets årsrapporter. Herudfra er en afgræsning, i forhold til hvilke arbejdsområde 

som it-systemerne skal implementeres i, blevet afklaret. Derudover er der lavet en interessentanalyse, 

over hvilke interessenter som spiller ind i nærværende projekt. 

 

SWOT  

SWOT er en metode til analyse af en virksomheds strategiske samt konkurrencesituation. SWOT står 

for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats, hvor man her udfylder og analyserer førnævnte 

kategorier (Bødker et al., 2008). Dette har givet projektgruppen et bedre overblik over virksomheden 

som helhed. Udover dette er SWOT et godt refleksionsværktøj til at give gruppen en forståelse for 

hvilke styrker og svagheder der eksisterer internt i virksomheden. Ydermere danner det også et 

overblik over hvilke muligheder og trusler der er/kan opstå eksternt. Der er derfor blevet udarbejdet 

en SWOT-analyse over Præhospitalet i Region Hovedstaden. 

 

Argumentationskæde   

Til at opsætte et konkret mål-middel hierarki over forretningsstrategien i en virksomhed, kan en 

argumentationskæde bruges som værktøj. Argumentationskæden viser sammenhængen mellem fem 

parametre, som yderligere bliver beskrevet inden for det givne område. Hver parameter baner vej for 
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det resterende i argumentationskæden – altså er parametrene baseret på hinandens udkom (Bødker et 

al., 2008). 

Argumentationskæden bliver i fokuseringsfasen brugt i forbindelse med strategi- og SWOT-analyse. 
 

Interessentanalyse 

En interessentanalyse kortlægger og analyserer de aktører som har en interesse i projektet – som enten 

har en interesse i at bidrage til projektet, eller som bliver berørt af projektet eller implementeringen 

af projektets resultat. Dette kan både være grupper, enkeltpersoner, leverandører eller brugere af et 

bestemt system. Disse forskellige interessentgrupper har typisk forventninger til projektet, og nogen 

behov og krav som skal opfyldes. Derudover kan de bidrage med hver deres viden og erfaringer inden 

for det aktuelle felt (Mønsted, 2020). 

Interessentanalysen har i nærværende projekt til formål at præsentere de interessenter som ville have 

haft indflydelse i forundersøgelsens proces, eller som ville have været nødvendige at inddrage i it-

forundersøgelsen. Hvis processen havde kunne udføres optimalt, med de egnede aktiviteter, ville 

interessentanalysen være værktøjet til at kunne planlægge hvordan projektgruppen skulle håndtere de 

individuelle krav og forventninger fra de hver af de kortlagte interessenter – hermed hvordan de skulle 

inddrages og indgå i et samarbejde med projektgruppen.  

 

Fase 3 – Fordybelsesfasen  

Fordybelsesfasen, også kaldet dybdeanalyse er it-forundersøgelsens centrale analyseorienterede fase. 

Her sker en analyse af det aktuelle arbejdsområde, med formål i at få en grundlæggende forståelse 

for den nuværende arbejdspraksis, og grundlaget bag den. Betingelserne for en forandring bliver 

herved tydeliggjort. Princippet om at arbejdspraksis skal opleves, sætter rammerne for dette (Bødker 

et al., 2008). Denne fase har som ovennævnt ikke være mulig at udføre, og er derfor ikke inddraget i 

projektrapporten. Hvis muligheden havde været der, havde fasen forløbet med fysiske aktiviteter hos 

Præhospitalet, enheden for sygetransport. De planlagte aktiviteter ville være observationer af de 

arbejdssituationer som studeres, og in-situ interviews til at kunne trække de betydelige hovedtræk ud 

til dataindsamlingen. Dette ville have gavnet projektgruppen, med en dybere oplevelse og forståelse 

af udformningen af den aktuelle arbejdspraksis, som ønskes forandret.           

 
Fase 4 – Fornyelsesfasen 

I fornyelsesfasen, også kaldet visions udvikling, afsluttes hele forundersøgelsen. Dette gøres ved at 

udvikle den/de samlede visioner for forandring, som forundersøgelsen har haft som mål. Ud over en 
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samlet vision, som indebærer selve den tekniske platform, it-systemets funktionalitet og en 

brugergrænseflade, skal der i denne fase også vurderes omkostninger, for- og ulemper for 

virksomheden og de berørte ansatte, ved implementeringen af den aktuelle vision (Bødker et al., 

2008). 

 

PACT-analyse 

PACT står for People, Activities, Context og Technology, der bruges til at sætte sig ind i en design 

situation. Det er vigtigt at forstå de mennesker der vil anvende systemet, de aktiviteter de vil foretage, 

i hvilken kontekst aktiviteterne vil blive foretaget, samt hvilke egenskaber den interaktive teknologi 

besidder (Benyon, 2013). En PACT-analyse har til formål at give yderligere forståelse for designets 

grundlag, skabe yderligere specifikationer, user requirements og punkter til at kunne foretage 

fremtidige evalueringer på designet. 

 

Domæne- og systemmodellering 

Det fælles system for prototypen til sygetransporten er beskrevet gennem et UML-diagram. Det har 

til formål at have en samlet måde at beskrive systemet på, som kan bruges til design, dokumentation, 

og andet. Derudover kan det være et redskab til at give indblik i og overblik over systemet. Det er 

derfor en måde at kunne kommunikere systemets arkitektur uden at benytte programmeringssprog 

eller lignende (Seidl, Scholz, Huemer, Kappel, 2015). 

 

Projektgruppen har valgt at modellere systemet i et class diagram samt et use case diagram.  

Et use case diagram giver muligheden for at beskrive mulige brugsscenarier af systemet. Det 

beskriver også hvilke brugere af systemet benytter de forskellige funktionaliteter, altså hvem befinder 

sig i de givne brugsscenarier. Det beskriver hvad et system skal kunne uden at beskrive hvordan. 

Sådanne detaljer overlades som regel til diagrammer som class diagrams (Seidl et al., 2015). 

 

Et class diagram bruges til, at modellere strukturen af et system, hvor elementer og forholdene 

imellem dem beskrives. Elementerne og forholdene er statiske, det vil sige, at de ændres ikke over 

tid, hvilket betyder at class diagrams nemt kan oversættes til programmeringssprog og en 

implementering (Seidl et al., 2015). 
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Frihåndstegninger  
 
 
    
Første frihåndstegning: En illustration af 

den nuværende sygetransport proces. 

Anden frihåndstegning: En illustration af 

processen efter en forandring af it-systemet. 
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Fase 2 – Fokuseringsfasen 
 
SWOT 

 
Strengths  

• Offentlig virksomhed  

- Statsstøttet 

- Ingen konkurrence 

- Ingen krav om overskud 

• Erfaring indenfor logistik 

- Ansvar for al kørsel i hovedstadsområdet 

• Fleksibel og åben for digitalisering 

- Arbejder med mange forskellige it-systemer 

• Politisk indblanding 

- Kan skabe incitament til at forandre sig  

• Tværfaglig viden på tværs af ydelser 

• Bæredygtig og innovativ metropol 

• Et udvidet netværk. 

- Et af verdens førende sundhedsvæsener 

- International anerkendelse  

Weaknesses 
 
• Mangel på konkurrence 

- Kan gøre dem modvillige til at 

udvikle sig selv 

• Politisk indblanding 

- Skal efterleve en høj standard 

• Offentlig virksomhed 

- Statsstøttet økonomi 

• Udfordringen ved samspillet 

blandt forskellige systemer, som 

skal samarbejde på tværs af 

hinanden. 

• En stigning af indkommende 

klager (Årsrapport 2019, 2020). 

 

 

Opportunities 
 

• Opbygning af samarbejde med andre 

organisationer. 

• Udvikling/fornyelsen af virksomheden 

• Mulighed for digitalisering/modernisering 

• Politisk krav om udvikling 

 

Threats  
 
• Misbrug af fortrolige oplysninger 

(hacking). 

• Kritisk infrastruktur - forhøjet 

terror trussel 

• Politisk trussel om at lukke 

regionerne 
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Dele af analysen i SWOT-modellen er udarbejdet med udgangspunkt i viden fra Region 

Hovedstadens hjemmeside om målsætninger og strategier. 

SWOT-analysen af Præhospitalet afspejler overordnet, at det er en virksomhed, som både har mange 

styrker og svagheder internt.  

Da det netop er en offentlig virksomhed, er de eksterne forhold ikke lige så dækkende, som de interne. 

Med dette menes der, at truslerne er minimale, da virksomheden ikke har konkurrence på markedet. 

Dog kan der naturligvis opstå andre trusler/barrierer, for virksomheden, så som politiske tiltag eller 

terror trusler. I forhold til de eksterne muligheder, er det igen heller ikke lige så fyldestgørende. Det 

vurderes dog, at de politiske krav om udvikling, samt samarbejde med andre lande, er vigtige faktorer 

for Præhospitalet, da de netop bidrager til nye muligheder udefra, og vil dermed forandre/forbedre 

Præhospitalet som virksomhed.  

Som samlet resultat er det mest distinktive, at der både er styrker og svagheder, ved at være en 

offentlig virksomhed. Det fremkommer især på den politiske og konkurrencemæssige plan. 
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Argumentationskæde 
 

Omgivelser 
Hospitalerne sidder som hovedaktører i 
forhold til booking af patienttider på 
hospitalet samt booking af 
sygetransport hertil. Dette kan resultere 
i, at præhospitalerne ikke bliver 
underrettede når en borger aflyser sin 
tid, hvilket betyder, at præhospitalerne 
bruger unødvendig tid og ressourcer, 
når en sygetransport sendes afsted. 
  

   ↕ 
 

Forretningsstrategi  
• Fokus på kvalitet 
• Kompetente fagpersoner 
• Opnå brugertilfredshed 

 
   ↕ 

 
Forretningsprocesser 

• Evalueringer 
• Beredskabskørsel 

 
    ↕ 

 
Arbejdsområder  

• Koordinering af 
beredskabskørsel. 

• Alarmcentral 
• Beredskabskørsel i aktion.  

 
   ↕ 

 
IT - systemer  

• Telefonlinjer 
• Computersystemer 
• Koordineringsprogrammer 
• GPS-sendere i køretøjer 

 

Omgivelserne indikerer blandt andet den generelle 

markedssituation, som virksomheden oplever i forbindelse 

med sygetransporten. Den nuværende situation indebærer, at 

hospitalerne sidder i spidsen som hovedaktører, hvilket 

betyder, at kommunikationen starter og slutter hos dem. Hvis 

en borger skal aflyse en tid på hospitalet, så hænder det, at 

præhospitalet ikke informeres om dette, og dermed sender en 

sygetransport afsted til afhentning. Dette er både ressource-

og tidsspild. Der bliver yderligere lavet en karakteristik af 

omgivelserne, hvor der eksempelvis bliver fokuseret på de 

muligheder og behov, som virksomheden forsøger at 

imødekomme gennem forretningsstrategien (Bødker et al., 

2008).  

Forretningsstrategien indebærer de strategier, som 

virksomheden benytter sig af. Ud fra den begrænsede 

information som er tilgængelig, så opererer præhospitalet 

med fokus på kvaliteten, kompetente og kvalificerede 

fagpersoner samt indsatsen på, at opnå brugertilfredshed. 

Præhospitalerne ønsker generelle ændringer i omgivelserne, 

så deres forretningsstrategier kan leve op til de optimale krav. 

Forretningsprocesser fortolkes som de processer 

virksomheden opererer med. Præhospitalet koordinerer 

beredskabskørsel og laver tilsvarende evalueringer, så det 

stemmer overens med forretningsstrategien, samt de 

arbejdsområder, som virksomheden besidder. 

Arbejdsområder indebærer, som begrebet lyder, de 

arbejdsområder som indgår i virksomheden. Dette er blandt 

andet koordineringen af beredskabskørsel og alarmcentralen. 

Det er vigtigt, at arbejdsområderne danner centralen for 

forretningsstrategien og forretningsprocesserne, samt udgør 

en stor relevans for virksomhedens omgivelser (Bødker et al., 

2008). 
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Det vigtigste arbejdsområde for it-forundersøgelsen er koordineringen af beredskabskørsel, og 

herunder sygetransporten. Projektets overordnede interesse ligger i, at der skal ske forbedringer i 

sygetransporten, så ressource- og tidsspild reduceres til et minimum, hvilket bliver muliggjort ud fra 

de andre led i kæden. 

IT-systemer giver et indblik i, hvilke it-systemer som virksomheden benytter sig af, for at muliggøre 

det resterende af kæden. 

 

Præhospitalerne har ansvaret for den sundhedsfaglige indsats samt den transport, som borgerne 

tilbydes i forbindelse med transport til og fra behandling (Hvem er vi, 2020). Det er præhospitalerne, 

som koordinerer transporten, ud fra den information, som hospitalerne sender dem. Dette område 

indebærer problemer i form af manglende kommunikation mellem hovedaktøren, der i dette tilfælde 

er hospitalerne, og de resterende to aktører (borgerne og præhospitalerne), da det ofte foregår som 

envejskommunikation. Hvis en borger aflyser sin aftale på hospitalet, så bliver den information ikke 

videresendt til præhospitalerne, så de sender derfor en sygetransport afsted for at hente borgeren, ud 

fra den oprindelige information, som de har fået tilsendt. Dette er ressourcespild, da andre borgere 

kan udsættes for lang ventetid, når de venter på sygetransport, enten til eller fra hospitalet. Det ønskes 

at optimere denne proces ved at give aktørerne et kommunikationsredskab, så der er en mere direkte 

kommunikation mellem aktørerne og dermed kan mindske mængden af fejlagtig kommunikation. 

Yderligere er der blevet designet en prototype i form af en applikation, som drager sammenligninger 

til applikationen ‘UBER’. Borgerne skal dermed kunne aflyse aftaler (og dermed sygetransporten) 

samt følge med på skærmen, hvor langt sygetransporten er væk, hvem der er fører og om der eventuelt 

er andre patienter med på turen. Derved vil man kunne give patienterne en bedre oplevelse, i og med 

en form for tryghed skabes, da patienten nu har et større indblik i processen. Ligeledes vil det resultere 

i ressourcebesparelse samt mindske den manglende kommunikation, som på nuværende tidspunkt er 

det reelle problem. 
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Kortlægning af interessenter 
Nedenfor er opsat en kortlægning af projektets interessenter, i en matrix (Mønsted, 2020). Dette har 

til formål at illustrere en identifikation over hvilke interessenter som indgår i det nærværende projekt. 

Spalten omhandlende interessenternes holdning til projektet er her blevet skåret fra, grunder den 

manglende dialog mellem interessenter og projektgruppe. 

 
 Hvordan får de gavn 

af projektet? 
  

Hvordan bidrager de 
til projektet?  

  

Hvordan skal 
samarbejdet være?  

  
Beslutningstagere: 
- Præhospitalets 
direktør, ledelse og 
enhedschefer  
- Projektgruppen 

  

- Effektivitet 
- Højere 
brugertilfreds-hed 

  

- De har styringen og 
kontrollen 
- Udveksling af viden  

  

- Konstant under hele 
processen, med 
løbende dialog og 
evaluering 

De ressourcestærke 
interessenter:  
- Præhospitalets 
sygetransportafdeling 
- Falck 
- Hospitalerne og 
deres 
systemadministratorer 
og it-ansvarlige 

- Bedre arbejdsgange 
- Forbedret 
kommunikation 

  

- Viden om den 
nuværende 
arbejdspraksis 
- Holdninger til 
projektet 
- Behov og mål for 
forandringen 
- Opbakning om 
projektet 
- Feedback til 
projektgruppen 

  

- Interviews, 
observationer og 
workshops med 
projektgruppen 

  

Fremtidige brugere:  
- Borgere  
- Chauffører  
- Hospitaler  

- Bedre oplevelse med 
sygetransporten og 
dens systemer 

- Erfaringer 
- Feedback til 
projektgruppen 

Interviews og 
observationer  

Øvrige interessenter: 
- Organisationernes it-
support 

  - Faglige erfaringer 
- Support 

Evaluerende samtaler 
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Fase 4 – Fornyelsesfasen 

Domæne- og systemmodellering 
Forneden ses en model over domænet af projektets forslag til et fælles system, der kan give 

redskaberne til en fælles kommunikationskanal.  

 

 
(Schrøder, 2020)  

 
Domænet byder på et fællessystem og en brugergrænseflade til borgeren. Det fællessystem består af 

en database med en tilhørende simpel GUI til hospitalet, Præhospitalet og blandt andet Falck, som er 

Præhospitalets største leverandør, når det kommer til kørsler (Bilag 1, 2020). Gennem denne GUI 

kan alle oplysninger hentes fra databasen, visualiseres, ændres, og så videre. Borgerens 

brugergrænseflade består af en mobilapplikation, som ligesom GUI 'en til hospitalet, Præhospitalet 

og Falck kan se og ændre i oplysninger vedrørende aftaler og kørsler, dog med begrænset 

funktionalitet. Det er her ideen, at borgeren med applikationen får en langt mere brugervenlig adgang 

til systemet.  

Derudover ses det, at der er en direkte kommunikationskanal imellem hospitalet og borgeren. Dette 

illustrerer patientens mulighed for fortsat at kunne ringe direkte til hospitalet udenom applikationen. 

Dette er en vurderingen fra projektgruppen, at borgeren fortsat skal have denne mulighed, hvis det af 

en fysisk årsag eller andet, ikke kan lade sig gøre at benytte applikationen. 
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Nedenfor ses et UML class-diagram af det fælles system, som omhandler sygetransporten: 

 

 
 

Hver borger består af en instans af klassen Patient, som nedarver fra klassen Person, der har en instans 

af klassen Address. Formålet med at have en overordnet klasse for personer og adresser er, at de kan 

genbruges. Dette ses f.eks. ved Transport Booking, som er selve transportaftalen ved en 

hospitalsaftale. Denne klasse har en eller flere instanser af Address. Ideen med Person er, at hvis 

systemet skal indeholde informationer vedrørende receptionister, læger, chauffører, etc., så kan de 

alle nedarve denne klasses egenskaber. Dette gør det nemmere at vedligeholde systemet samtidig 

med, at man bringer konsistens i forhold til den data der ligger i databasen. 
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PACT-analyse  
“Designers need to understand the people who will use their systems and products. They need to 

understand the activities that people want to undertake and the context in which those activities 

take place. Designers also need to know about the features of interactive technologies and how to 

approach designing interactive systems” (Benyon, 2013, s. 25, linje 4-9) 

  

People 

Brugeren af denne applikation kan variere meget da alle mennesker kan blive syge eller kan få brug 

for at blive undersøgt på hospitalet og dermed kan få brug for sygetransport. Med det nævnt, så 

forventes det, at størstedelen af brugerne er samfundets ældre og hæmmede. 

Det er derfor vigtigt at applikationen tager højde for alle aldersgrupper, fysiske forudsætninger, etc. 

Derfor vil designet tage højde for besværet syn, hørelse, farveblindhed eller besvær med at ramme 

knapper, ved at indeholde få men forstørret og tydelige elementer, ikke afhænge af hørelse eller evne 

til at skelne mellem farver hvor typisk farveblindhed omhandler manglende evne til at skelne mellem 

røde og grønne farver. Designet vil imødekomme fysisk besvær med at ramme knapper, lave 

forskellige bevægelser (kommandoer), ved at holde niveauet af kommandoer til at trykke (Benyon, 

2013).   

Forskellige brugere kan have meget forskellige evner til at huske og navigere rundt i en applikation. 

Det er derfor vigtigt, at der er klare indikationer og direktioner, så det er simpelt og nemt at navigere 

rundt i applikationen og at brugeren nemt kan huske hvor han eller hun befinder sig i applikationen 

(Benyon, 2013). Det forsøger prototypen at imødekomme ved, at have en simpel struktur med tre 

elementer: En oversigt af aftaler, en sektion hvor spørgsmål kan blive besvaret og en sektion hvor 

brugerens indstillinger kan ændres. Projektgruppen forsøger derudover at imødekomme dette ved, at 

knapper og elementer forbliver i deres positioner, så brugeren nemmere kan huske deres positioner. 

Derudover følger designet et meget ikon-tungt design, hvor det er forsøgt at illustrere knapper og 

informationer med ikoner, for at øge hukommelsen om elementernes funktion (Benyon, 2013,). 

Sproglige forskelle kan gøre en stor forskel i betydningen af forskellige elementer fra bruger til 

bruger. Ved en eventuel implementering vil denne applikation hovedsageligt blive benyttet af 

danskere og dermed dansktalende, dermed er det forekommende sprog dansk og ikoner med 

udgangspunkt i hvad der er universelt i Danmark. En mere dybdegående prototype skal indeholde 

sprog som engelsk, og nærtliggende lande (Sverige, Norge, Tyskland, etc.), og med ikoner der 

imødekommer deres respektive kulturer og traditioner for ikoner. Dette skyldes at ikoner kan have 
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forskellige betydninger i forskellige lande og kulturer, f.eks. har Microsoft i deres program Excel 

forskellige ikoner for accept og afslag. I USA bliver fluebenet brugt som ikon for accept og et kryds 

for afslag, hvorimod i England bliver både fluebenet og krydset anvendt som ikon for accept (Benyon, 

2013).  Det er derfor vigtigt, at applikationen imødekommer brugerens måde at oversætte ikonerne 

på. Mennesker har forskellige behov og evner når det kommer til opmærksomhed og hukommelse, 

som kan blive påvirket af ting som stress og udmattelse, og de fleste mennesker kan ikke huske lange 

komplicerede instruktioner (Benyon, 2013). Derfor er prototypen designet på en sådan måde, at den 

uden instruktioner gerne skulle føles intuitiv og simpel. Derudover, kan designvalg såsom farvetema 

påvirke brugerens humør og tilstand. Prototypen benytter derfor blå farver, som kan tilføje en 

beroligende effekt for brugeren. Den blå farve er afslappende og symboliserer himlen og havet, kan 

sænke brugerens puls og kan dermed modvirke følelser som spænding, stress og mere (Silva, 2015)   

 
Activities 
Hyppigheden af aktiviteterne vedrørende applikationen kan i perioder forventes at være dagligt og op 

til flere gange dagligt, eftersom det kan forventes at brugeren vil holde sig opdateret med sine aftaler 

og holde styr på ankomsten af sygetransporten ved afhentning. Det vil selvfølgelig afhænge af 

mængden af aftaler med hospitalet, men der skal tages højde for, at der kan være langt imellem brugen 

af applikationen, og at den dermed stadig føles familiær efter ikke at have været blevet brugt i et 

stykke tid. 

Det er vigtigt, at designet forholder sig til både afslappede samt stressede forhold, da et design der 

fungerer godt under afslappede forhold, ikke nødvendigvis fungerer under stressede forhold (Benyon, 

2013). Og det kan forestilles, at denne applikation kan blive benyttet under stressende forhold, da 

faktorer som tid og planlagte aftaler er i spil. Derfor er det med designet forsøgt at være meget nemt 

at tilgå information om den kommende og ’nuværende’ aftale, i tilfælde af stressede situationer.  

Bliver brugeren forstyrret under brugen af applikationen, er det vigtigt at kunne genfinde sin 

’position’ i applikationen igen og ikke have begået fejl eller skippet information på grund af 

forstyrrelsen (Benyon, 2013). Designet af applikationen forekommer derfor statisk, således at der 

ikke er elementer der skifter position af sig selv, og eksempelvis ikke er det samme sted efter at have 

været blevet forstyrret. 

Aktiviteterne i applikationen er ment til at kunne blive udført selvstændigt, hvis det dog ikke kan lade 

sig gøre, er det muligt under en af hovedsektionerne gennem navigationsbaren at tilgå en ’spørgsmål 

og svar’ side, hvor brugeren kan finde hjælp. 
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Aktiviteternes vedrørende denne applikation er simple og indeholder at læse og skrive information i 

små mængder.   

  

Context 
Det kan forventes at brugeren vil benytte applikationen både hjemmefra og på farten, altså både 

indenfor og udenfor, dermed både i private og offentlige områder. Applikationen skal derfor kunne 

vise tilstrækkelig information til, at brugeren kan få det maksimale ud af applikationen, men samtidig 

ikke for personfølsomme informationer, da applikationen kan forventes at blive brugt i offentlige 

rum.  

Konteksten af aktiviteterne brugeren foretager sætter derfor nogle krav til applikationen om, at den 

skal kunne understøtte de forstyrrelser der forekommer, ved brug af teknologi på farten, såsom at 

skærmen bevæges (Benyon, 2013). Designet vil forsøge at komme dette i møde, ved at minimere 

antallet af elementer på skærmen og minimere antallet af bevægelige elementer.  

 

Technologies 
De teknologier der gør denne applikation mulig, indebærer en smartphone og den software på 

smartphonen der gør det muligt for applikationen, smartphonen og brugeren at tale med hinanden. 

Denne applikation vil hovedsageligt stå for at vise information for brugeren og modtage en mindre 

mængde information fra brugeren, som skal indtastes via smartphonens keyboard via skærmens 

multi-touch skærm, der popper ind og ud ved tryk på forskellige elementer på skærmen. Dette input 

og output foregår som visuelle data i applikationen, hovedsageligt i form af tekst, men f.eks. også via 

et kort. Derudover navigeres der rundt i applikationen ved brug af en række kommandoer, som er 

klassiske ved brug af smartphones og multi-touch skærme. Elementer tilgås og aktiveres ved tryk på 

skærmen og lister gennemgås ved fingrenes bevægelse på skærmen. 
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Yderligere designvalg 
Navigationsbaren er placeret i bunden af skærmen, dette er designet med henblik på the thumb zone, 

som er de zoner hvor de fleste brugere har nemmest ved at trykke med deres fingre (Ingram, 2016).  

 

 
     (Ingram, 2016) 

 
Det ses altså at bunden og midten af skærmen er de bedst områder, for de fleste brugere at foretage 

aktivitet. Derfor er applikationen designet på en sådan måde, at placeringen i applikationen er vist 

med en titel øverst på skærmen, hvor det alligevel er sværest for brugeren at trykke med sine fingre. 

Samtidig er menuen og applikationen dynamiske indhold placeret i henholdsvis bunden og midten, 

for bedst mulig tilgang for brugeren. 

  

Usability 
Den oprindelige definition af usability er, at systemer bør være nemme at bruge, nemme at lære, 

fleksible og opfordrer brugeren til god opførsel, som stadig er brugbar i dag, men på grund af 

udviklingen inden for teknologi, kontekster, aktiviteter og mennesker, skjuler den mange vigtige 

problemstillinger. Tilgængelighed og bæredygtighed er nu nøgleelementer i design, hvor målet med 

usability primært kan ses som effektiviteten af systemet (Benyon, 2013).  

Et system med et højt niveau af usability besidder følgende karakteristikum (Benyon, 2013): 
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• Det er effektivt på den måde, at brugeren kan foretage opgaver i systemet med en tilpas 

indsats. 

• Systemet vil være effektivt på den måde, at det indeholder tilstrækkelig information 

præsenteret på en ordentlig måde. 

• Det er nemt at lære at løse opgaver i systemet og samtidig at huske hvordan de løses efter et 

stykke tid. 

• Det er sikkert at operere i de forskellige kontekster det kan forventes at bruges i. 

• Det tilbyder de ting brugeren forventer at kunne få gjort med systemet.  

 

At opnå usability kræver en brugerorienteret tilgang til design og evaluering. Benyon beskriver pioner 

af usability, Gould og Lewis, der til de olympiske lege i 1984 udviklede informationstavlerne. De 

baserede deres tilgang på tre principper og som følge af projektet, tilføjede de et fjerde (Benyon, 

2013): 

 
1. Tidligt fokus på brugere og opgaver. Designeren må forstå hvem brugeren er, dels ved at 

forstå hvilke opgaver brugeren forventes at foretage og dels ved at inkludere brugeren i 

designprocessen. 

2. Tidligt i processen bør brugerens reaktion på scenarier i systemet observeres og måles. Senere 

i processen bør brugerens reaktion og præstation i en prototype observeres, optages og 

analyseres. 

3. Gennem iterativt design skal problemer, når de opstår under brugertests, fikses. Der skal være 

en cyklus af design, test, måling og redesign.  

4. Alle usability faktorer må udvikles sammen og ansvaret for alle aspekter af usability må 

foregå under en samlet kontrol. 

  

Designet af prototypen har taget udgangspunkt i Benyons ovenstående karakteristikum, om hvorvidt 

et system besidder et højt niveau af usability. Med det i tankerne og de fire ovenstående principper 

om en brugerorienteret tilgang til design og evaluering, overholder prototypen på nuværende 

tidspunkt delvist det første princip og tidligt fokus på brugere og opgaver. Dette er opnået gennem 

mødet med direktøren for Præhospitalet, Freddy Lippert, hvor konteksten for teknologien blev 

beskrevet, samt de opgaver der kunne forventes af applikationen. Derudover, har projektgruppen 

undersøgt hvilke brugere der kan forventes at bruge applikationen er. Projektet er der, hvor næste 
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skridt er at overholde de øvrige principper, som alle tager udgangspunkt i eller afhænger af 

brugertests. Det første princip kan ses som et overordnet princip, hvor de øvrige alle er en del af den 

iterative cyklus. 

  

Accessibility 
Accessibility beskriver tilgængeligheden af en teknologi, som med et større spektrum af brugere og 

teknologi, har brug for fokus fra designerens side på hvilke egenskaber deres design kræver. Det kan 

f.eks. være hvad kræves af fysisk udfordrede brugere, forskellige aldre, etc. Brugere kan blive 

udelukket af forskellige årsager, det kan være fysisk udelukkelse, misforståelse af givet instruktioner, 

økonomisk, kulturelle eller sociale forskelle, etc. (Benyon, 2013). 

Benyon fremstiller en række principper for universelt design, som prototypen af applikationen vil 

forsøge at følge (Benyon, 2013): 

 
• Designet fremstiller ikke ulemper eller stigma overfor bestemte grupper af brugere. 

• Designet tilbyder et bredt spektrum af forskellige indstillinger og egenskaber. 

• Designet er intuitivt - nemt at forstå uafhængigt af brugerens erfaringer, viden, sproglige 

kompetencer og nuværende koncentration. 

•  Designet kommunikerer den nødvendige information til brugeren på en effektiv måde, uanset 

hvilke egenskaber brugeren besidder.  

• Designet minimerer problemer og konsekvenserne ved fejltagelser eller uhensigtsmæssig 

brug. 

• Designet kan blive brugt effektivt og komfortabelt og med et minimum af udmattelse. 

 

Det er forsøgt med designet at inkludere alle aldre, fysiske egenskaber og så videre, ved at forstå de 

forskellige typer af brugere der vil benytte applikationen og derfra tage designvalg. Prototypen skal 

dog testen grundigt af på brugere med forskellige egenskaber for at kunne give en klarerer indikation 

på om hvorvidt der fremstilles ulemper overfor visse brugere. 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at foretage de store fejl. Mængden af input fra brugeren er 

minimal, men skal valideres ved implementering. Derudover er det designet med følgende tanke, at 

brugeren kun kan ændre i kørsler indtil et vist tidspunkt, så sygetransporten ikke under kørslen bliver 

ændret. Et eksempel på dette kan ses på billedet forneden:  
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Her kan det ses, at brugeren ikke kan anmode om en samkørsel, da sygetransporten allerede er på vej 

til brugeren. Men brugeren har stadig mulighed for at indtaste oplysninger, f.eks. hvis der er en port 

med en kode på og brugeren havde glemt at oplyse dette, kan det stadig indtastes. 

  

  

  
  

     (Bilag 2, 2020) 

  

Acceptability 

“Acceptability is about fitting technologies into people’s lives” – (Benyon, 2013, s. 84, afsnit 4.4, l. 

1) 

 

Acceptability omhandler hvordan og hvorvidt teknologien passer ind i den givne kontekst. Benyon 

udpeger en række nøgleelementer for acceptability (Benyon, 2013): 

• Politik - er designet til at stole på og er det politisk acceptabelt?  

• Belejlighed – er designet akavet eller presser brugeren til en bestemt adfærd? 

• Kulturelle og sociale vaner – er designet socialt acceptabelt i forhold til samfundets normer? 

• Brugbarhed – er designet brugbart nok i konteksten? 

• Økonomisk – tilbyder teknologien værdi for prisen? 
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Designet udfordrer ikke politiske områder og er designet som et hjælpende redskab, der skal forbedre 

kommunikationen mellem to parter der afhænger af hinanden. Designet stiller ikke nye krav eller 

nogle krav til hvor eller hvordan applikationen skal bruges, men giver blot muligheden for at oplyse 

yderligere information samt at vise brugeren en mere dybdegående information. Det er med designet 

forsøgt at give en bekendt følelse ved brug af relaterede transport applikationer eller generel transport, 

såsom taxikørsel, UBER eller lignende. Derudover, fortsætter proceduren som førhen, ved samme 

transporttype. For at kunne besvare brugbarheden af designet, er det projektgruppens vurdering, at 

brugertests skal foretages først. Det kan give et bedre indblik i brugerens tanker, ved eventuelle 

spørgsmål vedrørende manglende funktionalitet eller lignende. Ved en eventuel implementering, ville 

applikationen forekomme gratis for alle borgere, hvorfor økonomi kontra værdi ikke er relevant. 
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Design principperne 
 
Visibility 
Princippet om at designets elementer er synlige sådan at brugere kan se hvilke funktioner der 

tilgængelige og hvad systemet laver på nuværende tidspunkt. Dette hænger sammen med princippet 

om, at det er nemmere for mennesker at genkende ting end at skulle forsøge at huske ting (Benyon, 

2013). 

For at sikre at alle elementer er synlige for brugeren, har vi benyttet webaim.org’s ’contrast checker’, 

der med to input – farven for forgrunden og baggrunden – foretager en række tests og giver en 

vurdering hvor og hvordan farvekombinationen kan bruges. Forneden ses en af farvekombinationerne 

fra prototypen: 

  

 
(Contrast Checker, 2020, Screenshot)  

  

Consistency 
Princippet om at være konsekvent med brugen af design egenskaber og at være konsekvent med 

lignende systemer og følge den respektive standard, det kunne eksempelvis være at et logo på en 

hjemmeside ofte er et link til startsiden (Benyon, 2013).  

Det er med designet forsøgt at være konsekvent ved brug af farver, æstetiske udseende, former på 

knapper og øvrige elementer samt ved at følge standarder som valg af ikoner, etc. 

Farverne går igen igennem designet, som kan ses på paletten forneden og med en hvid baggrund på 

alle sider: 
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      (Bilag 2, 2020) 
 

Knapperne følger alle samme form, farvekombination og opsætning med ikon på venstre side og en 

kort beskrivende tekst: 

 

 
     (Bilag 2, 2020) 
 
Vi benytter ikoner for nemmere at kunne genkende knappen samt dens funktion og tekst til yderligere 

beskrivelse. Det samme gør sig gældende for information som præsenteres i en firkantet boks med en 

konsekvent farve, med navigationsbeskrivelsen øverst på skærmen, etc., som alle er ens gennem hele 

designet. 

  

Familarity 

Brug sprog og symboler som brugerne er bekendte med og hvor det ikke er muligt, benyt metaforer 

som kan guide hen imod det bekendte (Benyon, 2013). 

Som beskrevet under princippet om consistency, benyttes ikoner ved knapper, for at beskrive dets 

funktion. Derudover benyttes ikoner til visning af information, for at kunne give et hurtigt overblik 

over hvor og hvilken information der gives, som kan ses forneden: 
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      (Bilag 2, 2020) 

  

Affordance 

Design elementer så det er tydeligt hvad deres formål er, så f.eks. knapper ligner noget der kan trykkes 

ind (Benyon, 2013). 

 

Dette er forsøgt at blive opretholdt gennem et tidligere princip, om at følge standarden og dermed 

være konsekvent med lignende systemer. Dette gælder blandt andet knapperne, som alle indeholder 

et ikon på venstre side samt en kort definition af funktionen, dette ses ved mange systemer, f.eks. 

Microsoft Word eller Google Chrome startside: 

 

 
    (Screenshot taget i Microsoft Office Word) 

 

 
    (Screenshot taget i Google Chrome) 
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Det samme gør sig gældende for ofte stillede spørgsmål: 

 

 
    (Bilag 2, 2020) 

 

Som følger en industristandard, som f.eks. kan ses ved YouTubes help center: 

 
(Wilson, 2018, Screenshot)  

 

Dette er desuden forsøgt ved generel brug af ikoner, hvor ikonernes formål er at beskrive 

elementernes formål, hvad end det er information eller knapper der kan interageres med.  
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Navigation 

Tilbyd brugeren muligheden for at navigere rundt i systemet via kort og skiltning (Benyon, 2013). 

Det er med designet forsøgt at give skiltning øverst på skærmen, der skal indikere præcist hvor 

brugeren befinder sig og hvad indholdet på siden er. Derudover kan brugeren med navigationsbaren 

i bunden altid følge med i den overordnede sektion, som kan ses i et eksempel forneden:  

  

 
  (Bilag 2, 2020) 

  

Her kan det ses i bunden, at brugeren befinder sig under oversigten af aftaler og i toppen af skærmen, 

at brugeren befinder sig under en specifik aftale. 

  

Control 
Gør det tydeligt hvem og hvad der er i kontrol og tillad brugeren at tage kontrollen. Kontrol 

tydeliggøres gennem en klar og logisk kortlægning af redskaber og hvilken effekt de har og ved en 

tydeliggørelse af hvad systemet laver og hvilken effekt det har på omverdenen (Benyon, 2013). 

Som beskrevet tidligere, er det forsøgt at være så klart som muligt, at brugeren altid får en indikation 

af hvilken betydning handlingen har. Dette gøres ved brug af ikoner og tekst. Ikonet giver en 

overordnet indikation på handlingen og kan hjælpe med at genkende funktionen, hvor teksten giver 
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en mere præcis beskrivelse. Derudover er alle funktionaliteter placeret under deres relevante 

specifikke side, f.eks. kan chat funktionaliteten findes under siden ’Spørgsmål & Svar’ og så videre. 

  

Feedback 

Hurtig feedback til brugeren om systemet således at de ved hvilken effekt deres handlinger har haft, 

som kan være med til at øge følelsen af kontrol (Benyon, 2013). 

  

På nuværende tidspunkt er prototypen mere eller mindre statiske billeder. Dette begrænser 

mulighederne for at give feedback, da funktionerne kun er visuelle. Det er dog tanken, at ved hver en 

handling, gives feedback i form af en push notification. Dette er en notifikation som popper op på 

skærmen ved foretagelse af en handling (Push Notifications Explained, 2020).   

 

Recovery 

Tilføj muligheden for at overkomme fejl hurtigt og effektivt (Benyon, 2013).  

Dette har som princippet omkring feedback ikke været muligt med den nuværende prototype, men 

det er tanken at forhindre stoppe handlinger ved fejl og give besked til brugeren gennem push 

notifications. 

 

Constraints 

Opsæt barriere der forhindrer brugere fra at foretage uhensigtsmæssige handlinger, specielt i forhold 

til alvorlige fejl, ved at begrænse mulige handlinger brugeren kan foretage (Benyon, 2013). 

 
Vi har begrænset brugeren til kun at kunne foretage handlinger, som først og fremmest er relevante 

for sygetransporten. Derudover, er de fleste mulige handlinger at angive oplysninger i form af teskst. 

De handlinger som gør mere end dette, såsom at afmelde en aftale, vil blive låst efter et vist tidspunkt, 

for at forhindre fejl i at opstå.  
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Flexibility 

Tillad forskellige måder at udføre opgaverne på, således at der tages højde for brugere med forskellige 

niveauer af erfaring (Benyon, 2013). 

  

Der er på nuværende tidspunkt ikke meget fleksibilitet i prototypen, på den måde, at brugeren ikke 

kan løse opgaverne på mange forskellige måder. Brugeren kan dog få besvaret sine spørgsmål på tre 

forskellige måder, gennem ofte stillede spørgsmål, live chatting og ved at ringe. 

  

Style 

Designet bør være stilet og attraktivt (Benyon, 2013). 

Det er med designet forsøgt at være et rent og minimalistisk design, uden for meget personlighed. 

Farverne og det generelle design er ikke særligt udfordrende og kan beskrives som forholdsvist 

neutralt, men dette er også intentionen, da det gerne skulle virke professionelt. 

 

Conviviality 

Det interaktive system bør være venligt og høfligt (Benyon, 2013). 

På nuværende tidspunkt er der ikke meget kommunikation, blot mere eller mindre neutral og statisk 

information. Men det er et princip projektgruppen fortsat ved opretholde gennem de tidligere nævnte 

push notifications. 
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Projektets metodevalg   
Dette afsnit vil diskutere og reflektere over projektets valg af MUST-metoden. Derudover vil afsnittet 

inkludere en diskussion af projektets brug af  metodens fire principper.  

 

MUST-metoden som er benyttet til nærværende projekt, er valgt på baggrund af dens ressourcerige 

bidrag og støtte til planlægningen af en it-forundersøgelse, og selve udførelsen af den. Det kan dog 

diskuteres, hvor meget ressourcerne har fået lov til at gavne projektet, netop grundet 

omstændighederne som projektet har forløbet under. Et af de væsentligste begreber i metoden er faser. 

Formålet med metodens faser er at opstille retningslinjer for organisering og planlægning af it-

forundersøgelsen, og er spørgsmål om hvordan det ville være muligt under de aktuelle 

omstændigheder? Forberedelsesfasen stikker lidt ud fra dette spørgsmål, for der kan argumenteres for 

at den nåede at blive gennemført efter retningslinjerne. Et projekt blev etableret og en den fremtidige 

proces med dette projekt var realistisk, i forhold til krav, kvalifikationer og tidsrum. Beslutningen om 

at tage fat i projektets case blev ligeså taget i denne fase. Det er samtidig også den eneste fase hvor 

vi har fået indsamlet empiri, i form at et ustruktureret interview og en passiv observation. Her kan 

man begynde at diskutere hvad de tre efterfølgende faser har indebåret af aktiviteter.   

 

Det har som fornævnt været noget af en udfordring at have regelmæssig kontakt, og at holde et 

løbende samarbejde kørende med Præhospitalet. Dette har selvfølgelig skabt komplikationer i forhold 

til både planlægningen og udførelsen af fasernes underliggende aktiviteter. Da en it-forundersøgelse 

bliver fyldt ud af de omtalte aktiviteter, er det svært ikke at være kritisk i forhold til manglen af 

empiriindsamlingen i processen. Fra fokuseringsfasen og frem til afleveringen af projektet, er der 

ikke blevet udført nogen form for aktiviteter – hvilket også begrunder udeladelsen af 

fordybelsesfasen, og at fokuserings- og fornyelsesfasen udelukkende er gennemført ved hjælp af 

analyseværktøjer. Fokuseringsfasens formål og fokus er blandt andet at kunne definere den 

pågældende virksomheds it-og forretningsstrategi, men hvordan kan dette defineres uden en 

inddragelse af virksomheden selv? Selvom det har været en af de meget svære udfordringer, har 

nærværende projekt forsøgt at gennemføre fasen, ved hjælp modellerne; SWOT, argumentationskæde 

og interessentanalyse. Fasen er dog gennemført med empiri, i form af rapporter og andet relevant 

litteratur, som er fundet på nettet. Vi har ikke formået at opleve hvordan Præhospitalets nuværende 

arbejdspraksis er, samt hvordan og hvornår problematikken opstår i praksis. Processen har været 

begrænset, til kun at kunne lede efter brugbare svar i interviewet, og derudover at finde information 
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om Præhospitalet, og deres enhed for sygetransport. Projektrapportens udeladelse af fordybelsesfasen 

grunder ligeledes i en manglende mulighed for at udføre aktiviteter. Det kan hermed overvejes, om 

hvordan projektets prototype havde set ud, med Præhospitalet som deltagende interessenter igennem 

hele processen. Det skal siges at der ikke er nogle it-forundersøgelser der ligner hinanden, og det er 

nærværende projekt et stort bevis på. Selvom denne forundersøgelse sikkert stikker helt særligt ud 

fra mange andre forundersøgelser, må man tænkte på hvordan hele situationen har været i det 

pågældende tidsrum. Det skal siges at projektgruppen har ansvaret for at tilrettelægge planlægningen 

og udførelsen, afhængigt af situation og tidspunkt – og projektgruppen har igennem hele forløbet, 

trods omstændighederne, stædigt forsøgt at planlægge, udføre og få en eller anden form for 

samarbejde stablet på benene – om det så skulle være online.  

 
Inddragelsen/manglen af principperne 
Princippet om en samlede vision 

I samarbejde med Freddy Lippert har projektgruppen udviklet en samlet vision for projektet, og dets 

udkom, i form af en eventuel implementering af et nyt it-system. Dette indebærer brugen af den 

iterative metode til udviklingen af en applikation, som skal hjælpe samfundets ældre og hæmmede, 

som benytter sygetransporten. Der er visse punkter, som er værd at belyse i det kommende afsnit: 

omkostninger og ressourcer for virksomheden, virksomhedens mål og behov samt de it-systemer som 

skal implementeres. Under interviewet med Lippert lagde han vægt på, at præhospitalet er åbne for 

forskning- og pilotprojekter. 

 

”Så laver vi rigtig meget forskning, og det er også derfor jeg siger ja til, at I kunne komme fordi 

vi har folk som kommer og er interesserede i at lave en undersøgelse og så nogle vil gerne lave 

forskning og nogle kommer med verdens bedste ide til, at nu kan de redde verden, og om vi ikke 

vil prøve at høre deres ide.” (Bilag 1, 2020, s. 4, ll. 12-15) 

 

Det ville være interessant, hvis en implementering af projektgruppens samlede vision, blev realiseret 

gennem sådanne projekter. Det indebærer, at frivillige i forbindelse med forskning eller studie, er 

med til at udvikle eller optimere de systemer, som allerede er i brug. Eftersom præhospitalet er en 

offentlig instans, og derfor tilhører den offentlige sektor, ville omkostningerne af en sådan 

implementering kunne godtgøres grundet en skattefinansiering. ”[...]Desuden kan vi frigøre penge, 
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når offentlige institutioner lærer af hinanden, og når de samarbejder om fælles løsninger.” (Offentlig 

sektor, 2020, ll. 18-19) 

Hvis it-forundersøgelsen resulterer i begejstring omkring applikationen, for både brugere og øvrige 

aktører, kan et etableret samarbejde blandt relevante aktører, medføre statsfinansiering, hvis det 

ønskes at prototypen skal implementeres. 

Ét af præhospitalernes mål er en høj brugertilfredshed samt høj kvalitet (Hult, 2020). De ønsker at 

undersøge tilfredsheden gennem adskillige forskningsprojekter, i form af blandt andet kunstig 

intelligens (Bilag 1, 2020). 

I 2019 var der 499 klager som omhandlede sygetransport (Årsrapport 2019, 2020). Det virker 

selvfølgelig ikke af meget, ud af de 423.400 kørsler som blev foretaget i 2019, men ønsket fra 

præhospitalet lyder på, at der bliver implementeret et system, hvor præhospitalet sidder som 

hovedaktør i forhold til booking og aflysning af sygetransporter, hvor borgeren efterfølgende bliver 

informeret omkring mulige ændringer. På den måde kan de mindske det tids- og ressourcespild, som 

resulterer i de registrerede klager.   

De it-systemer som implementeringen kræver, er udviklingen af en applikation. Lippert nævnte kort 

under interviewet, at der skal tages højde for nogle juridiske perspektiver, hvilket selvfølgelig skal 

vægtes højt under forløbet (Bilag 1, 2020). Applikationen skal downloades på borgeren egen 

tablet/smartphone, på den måde mindskes hacking af præhospitalets server, som kan indeholde 

følsomme sundhedsinformationer om hver enkelt borger (Bilag 1, 2020). 

  

Princippet om reel brugerdeltagelse 

Reel brugerdeltagelse er essentielt for en vellykket it-forundersøgelse. At få brugerne af den samlede 

vision, samt aktørernes holdninger, i forhold til udførelsen af denne, bidrager til, at alle parter får lov 

til at dele sine meninger omkring, hvordan produktet skal udvikles og hvad dette skal indeholde. 

Eftersom omstændighederne har gjort det vanskeligt at inddrage brugerne, i form af workshops, blev 

det diskuteret, om der skulle udføres brugertests i stedet. Projektgruppen blev efterfølgende enige 

om, at brugertests op til aflevering ville være forhastede, og dermed ville påvirke reliabiliteten og 

validiteten af det ønskede udkom. Det har været ønsket længe, at få brugerne af sygetransporten til at 

bidrage i form af, hvad de ønsker i forhold til applikationen – herunder design, muligheder og 

barrierer. Projektgruppens prototype er lavet på antagelser, men det er med en forhåbning om, at den 

kan blive itereret mellem projektaflevering og den mundtlige eksamen. Princippet er gennem 

rapporten blevet brugt ud fra antagelser og sekundær litteratur. Men hvordan kunne projektgruppen 



Lasse, Martin, Simone, Roskilde Universitet 3. juni 2020 
Josephine og Manon  

Gruppenummer : S2025230698 45 

have tacklet denne udfordring? Hvis nu, at det på forhånd var blevet besluttet, at brugertests skulle 

inddrages, så ville søgningsperioden efter relevante testpersoner have været større, hvilket kunne have 

resulteret i, at responsen kunne have været konstruktiv. På samme måde med workshops. Hvis 

Projektgruppen fra start af havde fået etableret et online workshopforløb, hvor udvalgte brugere af 

sygetransporten samt repræsentanter fra præhospitalet kunne have deltaget, ville det have været 

muligt at få de nødvendige input fra de involverede aktører, som ville have gavnet projektets forløb. 

Projektgruppen har forsøgt sig i at kontakte Lippert under hele projektforløbet, men grundet 

omstændighederne har dette været forgæves, hvilket desværre har resulteret i, at størstedelen er 

baseret på antagelser frem for et reelt samarbejde. 

 
Princippet om at arbejdspraksis skal opleves 

I denne del af forundersøgelsen, er en af de vigtigste faktorer, at man oplever de ansattes 

arbejdspraksis, for at forstå et bestemt fænomen i den virkelige verden. Dette gøres netop for at opnå 

en god forforståelse af hvilken situation virksomheden befinder sig i. Under normale 

omstændigheder, ville dette princip have haft stor betydning for projektet, idet der blandt andet var 

planlagt observationer i en sygetransportkørsel, samt flere besøg på vagtcentralen. Hertil også in-situ 

interviews under deltagelse i sygetransportkørslen. Yderligere er princippet også yderst aktuelt, i 

denne sammenhæng, da der netop er flere aktører i processen, og derved er det vigtigt at opleve selve 

praksissen på egen hånd for at forstå i hvilke situationer der kan opstå fejl eller miskommunikation. 

Ydermere, hvordan hver enkelt aktør agerer i forskellige situationer og opleve hvilke behov de hver 

især kunne have. Hvis dette var blevet udført, ville projektgruppen have opnået viden omkring hvilke 

processer der var vigtigst at inddrage/have fokus på i designløsningen. Da princippet netop også 

handler om at kunne udvikle og teste et bæredygtigt forandrings-/løsningsforslag, må det vurderes 

om den nuværende prototype, der er blevet udviklet, er aktuel, når hverken virksomheden eller 

slutbrugerne er inddraget. Det er naturligvis en ulempe, da det at inddrage virksomhed og bruger er 

en af de to vigtigste faktorer i en it-forundersøgelse. Dog kan der argumenteres for, at på baggrund 

af den viden projektgruppen modtog fra Freddy på første møde, at der er udviklet et designforslag, 

og der samt er taget højde for alle aktører i forslaget. Dermed er der på bedste vis, ud fra 

omstændighederne, udarbejdet et designforslag som har forsøgt at tage højde for de tænkelige 

slutbrugere af det. Valget om stadig at fortsætte arbejdet og udviklingen af prototypen blev blandt 

andet taget på baggrund af, at et det er muligt at itererer på et design. Dette er, da projektgruppen har 

planlagt brugertest på et senere tidspunkt, samt har en forhåbning om at modtage data fra 

Præhospitalet. Hvis omstændighederne havde været anderledes var princippet om at arbejdspraksis 



Lasse, Martin, Simone, Roskilde Universitet 3. juni 2020 
Josephine og Manon  

Gruppenummer : S2025230698 46 

skal opleves blevet udført ud fra forskellige metoder, og derved ville designløsningen have været 

mere bæredygtig og tilpasset end den er på nuværende tidspunkt.   

 
Princippet om forankring 

I forhold til princippet om forankring, der også forbindes med princippet om reel brugerinddragelse, 

er det essentielt at inddrage dem der bliver berørt at forandringen, og ikke blot interessenterne. Det 

vil altså sige, at det under dette princip ville have været en vigtig faktor at inddrage slutbrugerne, for 

at forstå hvilken forandring de gennemgår i denne proces. Som nævnt, vides det endnu ikke hvilken 

holdning slutbrugerne reelt har på dette. Men som Freddy Lippert nævner i det første interview 

angående slutbrugernes holdning: 

  

”Men der tænker jeg også, at det er bare fordi at de har vænnet sig til, at sådan er det. Så nogle 

gange kan du også godt spørge nogle borgere, som har gået i behandling i lang tid, og så sige, 

kunne du tænkte dig noget andet, og så vil de bare sige nej det fungerer sådan set meget godt, fordi 

at de har vænnet sig til det” (Bilag 1, 2020, s. 15, l. 26-29). 

  

Selvom det er en vigtig pointe at sætte sig ind i slutbrugernes anvendelse og forandring, kan der 

argumenteres for, at det i denne sammenhæng muligvis er en anderledes situation. Netop fordi det 

omhandler sundhedsvæsenet, og derved kan slutbrugerne have den holdning, at det de får tilbudt, er 

godt nok, som også er påpeget i ovenstående citat. I en sådan situation kan det tages til overvejelse, 

at hvis der tages højde for at optimere en løsning til slutbrugernes fordel, vil det i de fleste tilfælde 

anses som en fordel. Dette er dog kun hvis løsningen er brugervenlig og fungerer for målgruppen.  

En anden synsvinkel kunne være, at denne målgruppe netop har vænnet sig til, hvordan proceduren 

for sygetransporten er, og derfor måske ikke har interesse i, at dette bliver erstattet eller forandret 

med en applikation, som de selv skal interagere med. Denne løsning kunne for nogle, anses for at 

være en negativ forandring. Dette ville vi have mulighed for at undersøge og få svar på, under 

princippet om forankring. Hvis gruppen havde modtaget data fra Præhospitalet omkring segmentet 

under sygetransport, kunne man have udvalgt nogle kontaktpersoner, og herfra udsende 

spørgeskemaer. Disse kunne eksempelvis indeholde spørgsmål omkring deres holdning til forandring 

af sygetransportområdet og på hvilke områder de ønsker forandring. 
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Følger prototypen de designprincipper der er gennemgået i rapporten? 
Affordance: Er elementernes formål tydelige? 

Det er som tidligere beskrevet forsøgt at tydeliggøre elementernes formål ved at følge visse standarder 

og gennem illustrationer ved brug af ikoner. Der er dog elementer som ikke kan interageres med, som 

også indeholder ikoner. Derudover, så har visse elementer som kan interageres med samme form som 

elementer som ikke kan. Dette gælder blandt andet aftaler på ’Oversigt’ siden, som har samme form 

og farve som f.eks. navigationselementet øverst på hver side. Det er derfor ikke tydeligt, at de 

elementer adskiller sig fra hinanden.  

Som en løsning ved fremtidig iteration, kunne dette løses ved at give elementer der kan interageres 

med, her f.eks. knapper, en form for baggrundsskygge. Dette bruges ofte inden for hjemmesider og 

apps til at fremhæve visse elementer, så de står ud fra øvrige elementer. Det får derudover også 

elementerne til at se mindre statiske ud, end de uden baggrundsskygge. Et eksempel på dette ses ved 

det tidligere billede fra Google Chromes startside, hvor knappen har en nedadgående 

baggrundsskygge, som ’løfter’ elementer. 

  

Accessibility: Er prototypen tilgængelig for alle typer af brugere? 

Prototypen viser på nuværende tidspunkt ingen understøttelse for mennesker med blindhed. Dette er 

en del a designet der var svært at ’løse’ ved en visuel prototype.  

En populær måde at anvende smartphones på, for mennesker med blindhed eller kraftigt synsbesvær 

er, at benytte apps som kan læse indholdet af apps op. Dette kunne eksempelvis være med Apple’s 

VoiceOver app. Følges Apples udviklings standarder, kan deres app VoiceOver klare resten, så 

accessibility også udvides til brugere med blindhed. Tilsvarende løsninger findes på øvrige 

operativsystemer. Der er dog begrænsninger, såsom sygetransport prototypens kort, hvis detaljer ikke 

kan læses af de assisterende apps (Baker, 2016).  
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Fordele og ulemper  
Der bliver rapporten igennem hentydet til at en eventuel implementering af den tænkte forandring, 

også kommer til at gavne de ansatte på hospitalerne og Præhospitalet – men gør den nu også det? 

Selvom projektets produkt er skabt med en pointe, er der ikke en garanti for at pointen bliver 

gældende efter implementeringen. Det gælder stort set for alle projekter, og selvfølgelig også for 

dette, hvis applikationen nåede til en implementering hos Præhospitalet. Produktet var et ønske fra 

Præhospitalet selv, men hospitalerne og brugerne af sygetransporten har projektgruppen ikke været i 

dialog med. Der er derfor allerede svært at sige hvilken indstilling de uvidende aktører ville have til 

projektet. Præhospitalet udtrykte et behov for et it-system, som ville indebære bedre 

kommunikationsmuligheder, mellem de forskellige aktører. På baggrund af dette, har projektet haft 

en positiv indstilling til produktet, for alle de involverede parter. Der er dog stadig en chance for, at 

det slet ikke kommer til at gavne – men derimod går hen og gør arbejdsgangene mere kompliceret. 

Et nyt it-system kræver en implementeringsproces, hvor brugerne skal sættes ind i det nye it-system. 

Det er dog svært at tænke sig til hvordan udfaldet af en implementering ville være, når der ikke har 

været mulighed for at planlægge eller udføre aktiviteter, som ville resultere i feedback til 

projektgruppen. 

 

Ved hjælp af applikationen, kan borgerne få et mere detaljeret overblik over de relevante 

informationer, som måtte være gældende. Dette kan blandt andet være, hvilken chauffør der kører 

sygetransporten, om der er andre passagerer med og hvilken rute der køres, til den pågældende aftale. 

Men kan for mange informationer på samme tid være forvirrende, eller fremstå som værende 

uoverskuelige for sygetransportens målgruppe? Vi lever i et digitaliseret samfund, hvor vi som 

mennesker har fulgt, og tilpasset os den konstante teknologiske udvikling. At offentlige ydelser bliver 

digitaliseret, og store dele af hverdagens opgaver kan udføres online, er ikke epokegørende for denne 

generation. Problematikken kan være, at sygetransporten henvender sig til samfundets ældre og 

hæmmede, som antagelsesvis ikke er lige så teknologibevidste som den generation, som er født og 

opvokset med smartphones, e-Boks og rejsekort. Der kan derfor argumenteres for, at der både er 

fordele og ulemper i forbindelse med formidlingen af den information, som applikationen indeholder. 

Fordelene kan være, at alt relevant information er samlet på ét sted, og det derved opnås en 

gennemsigtighed, da borgeren får adgang til alle informationer. Modsat er ulempen, at informationen 

og de mange muligheder kan virke uoverskuelige, da målgruppen skal tilpasse sig et helt nyt system, 

som adskiller sig fra det vante. 
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En af forudsætningerne for applikationen er, at serviceniveauet optimeres samt brugertilfredsheden 

stiger, og klager derved mindskes. Dette kan sættes op imod, at målgruppen er samfundets ældre og 

hæmmede, og der derved skal tages god hånd om dem. Ligeledes ønskes det, at borgeren skal få en 

større tryghedsfølelse i form af de informationer som bliver givet på applikationen. Dette kan også 

ske ved at kørslerne, efter en mulig implementering, bliver mere præcise rent tidsmæssigt. Hvis 

applikationen bliver en realitet, vil dette åbne for muligheden for, at borgere på deres telefon eller 

tablet, får en notifikation om, at sygetransporten er x antal minutter væk fra afhentning. Dette kan 

medføre, at borgeren kan gøre sig klar i forvejen, så opsamling kan foregå hurtigt og problemfrit, i 

stedet for, at borgeren i uvished skal vente på at sygetransporten ankommer inden for et uventet 

tidsestimat.  

 
Omkostningerne 
Med den nye løsning kan omkostningerne enten gå den ene eller den anden vej, afhængigt af om 

målene med produktet opnås. Målene med det fælles IT-system indebærer, at mængden af forgæves 

kørsler skal falde og med applikationen til patienterne, så skal mængden af telefoniske opkald også 

falde og dermed sænkes ressourcerne der bruges på at tage opkald. Der var anno 2019 436.100 

siddende sygetransportkørsler, hvor 24.500 af dem (5,6 procent) var forgæves kørsler og hvor den 

gennemsnitlige pris pr. rejseminut var 6,67 kroner (Akutberedskab, 2019). 

Omkostninger ved et projekt er selvfølgelig et vigtigt aspekt, der skal være kapital til at kunne få 

udført projektet samt til eventuelle fremtidig vedligeholdelse. Derudover er grundlaget for dette 

projekt, et ønske fra Præhospitalet om at sænke forgæves kørsler, hvilket spilder mange ressourcer. 

Derudover er en del af ønsket også, at man samtidig kan øge den services der tilbydes til borgerne i 

form af sygetransporten. Det er derfor en lidt flydende vurdering hvorvidt omkostningerne kan betale 

sige. På den ene side, selvom de eventuelle besparelser der kunne komme ved at sænke antallet af 

forgæves kørsler ikke ville dække udviklings- og vedligeholdelsesomkostningerne, så ville det måske 

stadig være omkostningerne værd, hvis den ydede service vurderes at være forbedret. 
På den anden side, hvis den bedre service ikke ville opveje omkostningerne, og fokus dermed 

udelukkende handler om at nedsætte omkostningerne, og med det høje antal forgæves kørsler, 24.500, 

så ville der kunne spares mange penge ved en eventuel nedsætning. Dette er selvfølgelig en 

investering, som derudover også er påvirket af prisen på udviklingen samt vedligeholdelsen. 
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Konklusionen på projektets omkostninger står derfor fortsat uklart, da det er usikkert hvad prisen på 

udviklingen og vedligeholdelsen og samtidig står det også uklart hvor meget en forgæves kørsel 

koster Præhospitalet. Dette gør det svært konkludere hvor økonomisk gavnende projektet kan være. 
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Konklusion  
Projektgruppen står i følgende situation, hvor et domæne er designet og en prototype er lavet ud fra 

grundlæggende designprincipper af interaktionsdesign samt en analyse lavet ud fra rammerne people, 

activities, context og technology. Domænet er designet ud fra Præhospitalets vision om en fælles 

kommunikationskanal, hvor at kommunikation kunne flyde mere frit mellem Hospitalet, 

Præhospitalet og Patienten. Visionen ligger til grunde i at der på nuværende tidspunkt, mangler en 

kommunikationskanal mellem Hospitalet og Præhospitalet, som resulterer i forgæves kørsler af 

sygetransporten. Det er samtidig ønsket med systemet, at brugeroplevelsen af sygetransporten kunne 

øges, ved at tilbyde patienterne et bedre indblik i processerne bag sygetransporten. Projektet er nu 

der, hvor at prototypen er klar til at blive testet og at iterationen dermed kan fortsætte med evaluering 

og redesign. 

 

Vi kan konkludere, at it-forundersøgelsen er baseret på antagende refleksioner omkring, hvordan 

prototypen skulle udvikles, uden at kunne opfylde og inddrage princippet om reel brugerdeltagelse, 

ved benyttelse af brugertest og workshops som aktiviteter. Vi har antaget, at prototypen vil bidrage 

til, at alle informationer er samlet samme sted, og det derved bliver nemmere at holde overblikket for 

de tre aktører, omkring fremtidige hospitalsaftaler og tilsvarende transport. Det kan ligeledes 

konkluderes, at udførelsen af MUST-metoden og herunder de tilhørende principper, spiller en 

væsentlig rolle i udførelsen af en vellykket it-forundersøgelse. Begrænsningen for projektgruppen har 

været, at princippet om reel brugerdeltagelse og arbejdspraksis skal udføres i praksis, ikke har kunnet 

blive udført på ordentlig vis. Dette har resulteret i, at projektets prototype bygger på Freddy Lipperts 

præsentation af casen samt sekundær litteratur, i forhold til, hvilke problemstillinger præhospitalet 

oplever i forbindelse med sygetransporten. 
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Perspektivering og videre arbejde 
Nedenstående afsnit belyser projektets overvejelser omkring det arbejde, der er blevet udført, samt 

hvad der i det videre arbejde, vil gavne projektet og de tilhørende resultater. Dette er inddraget, da 

der efter omstændighederne med Covid-19, er opstået et behov, for at præcisere hvilke tiltag der 

yderligere vil blive udført i det videre arbejde.  

  

Som oplyst tidligere, er der enkelte teorier og metoder, som ikke har været mulige at gøre brug af i 

praksis og i rapporten. Derfor er det særlig vigtigt at inddrage, at selvom disse ikke har været 

fremtrædende i rapporten, har det fra begyndelsen været til overvejelse, hvordan de på en alternativ 

måde kunne indgå, og sætte et præg. Disse overvejelser gik blandt andet på, at der skulle udføres 

brugertests når Covid-19 krisen var kommet under kontrol. Derfor vil en del af rapportens udfald, 

også ligge i det videre arbejde. Dette er i forhold til udførelse af brugertests samt inddragelse af 

tilhørende teori for dette.  

I det videre arbejde ønsker projektgruppen først og fremmest, at forbedre prototypen ved hjælp af 

brugertests. Der vil blive udvalgt 5-10 testpersoner i aldersgruppen 50+, for at nærme sig den reelle 

målgruppe. Testpersonerne har nødvendigvis ikke anvendt sygetransport før, men kunne være 

potentielle brugere af det. Brugertestene vil foregå således, at skærmen de tester den på, vil optage 

under handlingen, og yderligere vil testpersonerne også blive optaget, sådan at man kan se hvordan 

de fysisk reagerer samt interagerer med produktet. Undervejs vil de blive stillet en række 

spørgsmål/opgaver, som er udarbejdet på forhånd, omhandlende de funktioner prototypen indeholder. 

Når dette er udført, vil gruppen stå tilbage med en mængde data, som kan analyseres og anvendes i 

en iterativ designproces. Den teori, der vil ligge bag udførslen af brugertestene, er den såkaldte 

’Cooperative Evaluation’. Dette er, da den indebærer at bruger og evaluator kan konversere under 

testene, mere specifikt kan de gensidigt stille spørgsmål. I konceptet indgår også ’think aloud’, så 

dermed er det en variation af dette og en løbende samtale (Bilag 3, 2016). 

Gruppen har en forhåbning om, at udfaldet fra denne metode, vil give værdifulde data at arbejde 

videre ud fra, og dermed en mere relevant prototype til Præhospitalet. 

Som teoretisk grundlag til at iterere på prototypen, vil der tages udgangspunkt i Hevners 3-trins 

cyklus. Denne teori indebærer 3 forskellige cyklusser, Relevance Cycle, Design Cycle og Rigor 

Cycle. Disse tre faser gennemgås som en iterativ proces, indtil det ønskede resultat er opnået (Bilag 

4, 2007). Projektet er også et resultat af en nysgerrighed, der gik på om løsningen om at udlicitere 
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ansvaret til borgeren er den rette. Dette ville derfor kunne sættes i fokus, hvis projektet skulle bygges 

videre på. 

Ovenstående har været tiltænkt skulle indgå i rapporten, som helhed, og hvis dette havde været 

tilfældet, ville det give rapporten en mere rød tråd samt aktuel konklusion. 
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