
 
 

  

Examensarbete 

WebRTC i medicinsk 
rådgivning online 
Ljud- och videokommunikation i kombination med 
co-browsing mellan patienter och vårdgivare 
 
 

Författare: Fredrik Sjögren 
Handledare: Martin Östlund 
Termin: HT13 
Ämne: Medieteknik 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2ME10E 



 2 

Sammanfattning 
IT inom vården blir allt vanligare och med det möjligheterna till 
kommunikation mellan patient och vårdgivare. Denna uppsats syfte är 
att undersöka vilken nytta och möjligheter ljud- och 
videokommunikation kombinerat med samtidig visning av webbplatsen 
Onkonnect kan erbjuda patienter och vårdgivare under 
cancerrådgivning. Som möjliggörande teknik för denna kommunikation 
används WebRTC. Uppsatsen innefattar intervjuer, utveckling och test 
av en konceptuell prototyp samt utveckling och användartest av 
slutgiltig prototyp. Resultaten av testerna och intervjuerna sammanställs 
sedan för att visa på nyttan och möjligheterna med ljud- och 
videokommunikation kombinerat med samtidig visning av webbsidor i 
rådgivningssituationer. 
 
Nyckelord: Rådgivning, WebRTC, eHälsa, ljud- och 
videokommunikation, co-browsing 
 
 

Abstract 
IT in health care is becoming more common, and with it the possibilities 
of communication between patient and caregiver. This document aims 
to examine what benefits and opportunities audio-visual 
communications, combined with simultaneous viewing of the website 
Onkonnect, can offer patients and caregivers during cancer consultation.  
As the enabling technology for this communication WebRTC was used. 
This document includes interviews, development and testing of a 
conceptual prototype, development and user testing of the final 
prototype. The results of the tests and the interviews are then compiled 
to demonstrate benefits and possibilities of audio-visual 
communications, combined with simultaneous viewing of web pages in 
counseling situations. 
 
Keywords: Counseling, WebRTC, eHealth, audio- and 
videocommunication, co-browsing
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1. Introduktion 
 
IT inom vården blir allt vanligare på flera fronter och möjligheterna att 
kommunicera mellan vårdgivare och patient blir allt fler.  
 
eHälsoinstitutet är en institution tillhörande fakulteten hälso- och 
livsvetenskap vid Linneuniversitetet, som via utvärderingar och 
forskning arbetar med IT-stöd för sjukvård och näringsliv. 
eHälsoinstitutet har i samarbete med onkologen i Kalmar lånat ut iPads 
till patienter som ska genomgå strålbehandling mot cancer i det 
pågående arbetet att förbättra cancervården inom landstinget. På iPaden 
får patienten tillgång till webbsidan Onkonnect (se fig. 1) där 
information om lokaler, personal, behandlingar med mera finns att 
tillgå. På Onkonnect finns idag ett forum där patienter kan skriva frågor 
samt telefonnummer till mottagningen. 

 
Fig. 1 Webbsidan Onkonnect 
 
Ett problem som uppstår för patienter som ska påbörja strålbehandling 
för cancer är att det kan gå 3-4 veckor från diagnos till dess att 
behandling börjar där patienterna upplever avsaknad av kontakt med 
vårdgivare. En studie av Bell m.fl. (2011) visar på att fler patienter 
vänder sig till Internet för att få ytterligare information efter besök hos 
vårdgivare. 
 
Upptagningsområdet för onkologen i Kalmar är hela Kalmar län vilket 
innebär att resan till onkologen blir lång för en del patienter om de 
exempelvis skulle vilja ha ett möte med vårdgivarna. Studien av Bell 
m.fl. (2011) har även visat att allt fler vänder sig till Internet för att söka 
information om hälsorelaterade ämnen, och med det uppstår nya 
problem som att patienter kanske inte får rätt information, förstår 
informationen eller behöver information anpassade till just deras 
situation. 
 
WebRTC (Web Real-Time Communication) är ett sätt för webbläsare 
att skapa peer-to-peer anslutningar vilket kan erbjuda ett sätt för 
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patienter att direkt på Onkonnect via sin iPad skapa ljud- och 
videokommunikation, i kombination med co-browsing (samtidig 
visning) av webbsidan Onkonnect med sina vårdgivare. WebRTC är 
intressant då det kan erbjuda en plattformsoberoende peer-to-peer 
anslutning där kommunikationen kan upplevas som djupare och mer 
intim än nuvarande kommunikationsmöjligheter. Där kan patienter och 
vårdgivare diskutera exempelvis behandlingen, informationen på 
Onkonnect eller information från andra webbsidor via co-browsing. 
WebRTC skulle inte bara kunna bidra i kommunikationen för 
patienterna utan även för vårdgivarna, vårdgivarna får via ljud- och 
videokommunikation möjligheten att se patienternas kroppsspråk, höra 
patientens tonläge och även kunna se eventuella hudreaktioner från 
strålbehandlingen och på så sätt anpassa bemötandet efter det. 
 
Utvärderingen av Onkonnect och utlånandet av iPads till patienter av 
Axelsson (2012) visar på att både personal och patienter uppskattar 
användandet av iPads. Patienterna känner sig sedda och tagna på allvar 
samt att de upplever sig bättre informerade, patienterna beskriver även 
användandet av iPaden som mycket lätt. WebRTC kan erbjuda 
ytterligare djup i den just nu begränsade kommunikationsformen 
(forum/telefon) via iPaden. Även personalen ser stor potential i 
användandet av iPaden och att dess användning går att utöka (Axelsson, 
2012).  
 
Denna uppsats beskriver utvecklingen av en prototypwebbsida med 
ljud- och videokommunikation, i kombination med co-browsing av 
webbsidan Onkonnect för rådgivning till patienter som genomgår 
strålbehandling för cancer. WebRTC används som möjliggörande teknik 
för att studera vilken nytta ljud- och videokommunikation i kombination 
med co-browsing kan erbjuda i rådgivningssituationer mellan patienter 
och vårdgivare. 
 
1.1 Tidigare forskning 
Vikten av att kunna avgöra hur människor mår via ansiktsuttryck, 
tonläge och kroppsspråk är något som har forskats mycket i. Liess m.fl. 
utförde år 2001 en studie för att utvärdera resultaten av att analysera 
känslomässiga uttryck hos bröstcancerpatienter, där texttransskript och 
videoupptagning från gruppmöten med patienter jämfördes. Studien 
visade att tolkning av texttransskripten överdrev positiva reaktioner från 
patienterna och underskattade de negativa reaktionerna jämfört med 
tolkningen av videoupptagningen. Liess m.fl. (2001) menar att 
försiktighet bör iakttas om tolkning av terapi endast utförs i textform. 
 
Vikten av att möta patienters behov av mer information efter ett besök 
hos vårdgivare har studerats. Bell m.fl. (2011) studerade 274 personer 
som besökt vårdgivare inom 30 dagar där 68 % av deltagarna vände sig 
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till Internet för ytterligare information efter besöket. Deras studie visade 
att större delen av försökspersonerna vänder sig till Internet för mer 
information av nyfikenhet samt att försökspersonerna upplevde att deras 
vårdgivare tillhandahöll för lite information. 
 
1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att studera ljud- och videokommunikation 
kombinerat med co-browsing i rådgivningssituationer med WebRTC 
som möjliggörande teknik. Uppsatsen ämnar studera vilken nytta ljud- 
och videokommunikation kan bidra med för att fylla det tomrum 
patienter upplever innan strålbehandlingen påbörjas, under behandling 
och efter strålbehandlingen. Uppsatsen kommer beskriva en fallstudie 
av eHälsoinstitutets arbete med webbsidan Onkonnect som 
utgångspunkt. Där kommunikationen mellan patienter och vårdgivare är 
i fokus, med särskild fokus på vårdgivaren. 
 
Syftet med uppsatsen skulle även kunna ses som ett steg i den 
Nationella Cancerstrategin (2009) där ett av de viktigaste målen är att 
förbättra kvalitén i omhändertagandet av cancerpatienter. Bland de 
punkter som behöver förbättras enligt Cancerstrategin finns: 

• Kommunikationen ska vara en integrerad del av vården. 
• Riktad patientinformation vid nyckeltidpunkter under 

sjukdomsförloppet. 
• Råd och stöd för egenvård. 

 
Nationell eHälsa (2010) beskriver att hälso- och sjukvården ska kunna 
erbjuda tjänster som utformas efter individens önskemål och i ökad 
utsträckning utnyttjar Internet och sociala medier som 
kommunikationsverktyg för att öka både tillgängligheten och 
användarvänligheten. 
 
1.3 Frågeställning 
Vilken nytta och möjligheter bidrar ljud- och videokommunikation i 
kombination med co-browsing vid rådgivningssituationer där WebRTC 
används som möjliggörande teknik? 
 
1.4 Avgränsning 
Endast kommunikation mellan en patient och en vårdgivare, alltså inga 
konferenssamtal, flervägskommunikationer eller kommunikation mellan 
patienter. Patienter har inte medverkat i studien då de inte är en 
tillgänglig grupp på grund av rådande etiska bestämmelser. De etiska 
bestämmelserna säger att patienter får användas om undersökningen 
genomgår en forskningsetisk granskning vilket kan kosta tiotusentals 
kronor och ta flera månader att få godkänd, därför valde jag att inte 
använda patienter i undersökningen. 
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2. Teori 
I detta kapitel förklaras termer och funktioner viktiga för uppsatsen. 
 
Jag har valt att fokusera på att utveckla för webbläsare istället för en 
applikation för IOS vilket är operativsystemet på de iPads som 
eHälsoinstitutet lånar ut till patienter. Detta för att försöka nå en bredare 
omfattning av enheter som kommunikationen kan användas på samt för 
att WebRTC inte just nu stöds via iPads. Förhoppningen är att samtliga 
eller så många webbläsare som möjligt kommer att stödja WebRTC i 
framtiden. 
 
2.1 WebRTC 
WebRTC (Web Real-Time Communication) är ett ramverk för att 
möjliggöra peer-to-peer-kommunikation i realtid mellan webbläsare via 
JavaScript. WebRTC innehåller alla delar för att skapa 
kommunikationen mellan webbläsare utan att webbutvecklaren själv 
behöver behandla de komplexa delarna som nätverks-, ljud- och 
bildhantering (se Fig. 1) (webrtc.org 2013). Fig. 1 visar de delar som 
behövs för att skapa kommunikationen, Web API är den delen 
webbutvecklaren använder sig av för att få tillgång till funktionerna i 
WebRTC. Session Management hanterar signalering vilket förklaras 
mer ingående under Fig. 2. Voice Engine innehåller hantering av ljud 
från ljudkortet till webbkommunikationen. Video Engine är ett ramverk 
för hanteringen av video från webbkameran till webbkommunikation 
och från webbkommunikationen till visningen på displayen. Transport 
är ett abstract sessionslager vilket hanterar etableringen av 
kommunikationen samt säkerställer att kommunikationen kan upprättas 
över olika typer av nätverk med olika typer av brandväggar och routing 
inställningar (webrtc.org 2013).  
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Fig. 2 WebRTC Arkitektur (bild från 
http://www.webrtc.org/reference/architecture) 
 
Många tjänster använder redan ljud- och videokommunikation i realtid 
men behöver speciell programvara eller plugins för att fungera, 
exempelvis Skype (se Fig. 3 t.v.), Facebook (som använder Skype) och 
Google Hangouts (se Fig. 3 t.h.) som använder Google Talk plugin 
(Dutton 2012). Utformningen av dessa tjänster är till utseendet relativt 
lika, den egna bilden av deltagaren i kommunikationen visas i ett 
mindre fönster i anslutning till den större bilden av den deltagaren 
kommunicerar med. Tjänsterna har även kontroller för att avsluta 
kommunikationen, hantering av mikrofon samt hantering av 
videokommunikationen. Dessa tjänster saknar dock funktion för co-
browsing. 
 

 
Fig. 3 t.v. Skypesamtal (Bild från http://skypeblogs.files.wordpress.com/) 
t.h. Google Hangouts (Bild från http://googleenterprise.blogspot.se/) 
 
WebRTC fungerar genom att först signalera deltagarna i 
kommunikationen vilket betyder att information som behövs för att 
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upprätta anslutning utbyts. Informationen som utbyts vid signaleringen 
innehåller följande: 
 
Sessionsmeddelande 
Sessionsmeddelande initierar eller avslutar kommunikationen samt 
används för att rapportera eventuella fel till parterna. 
 
Nätverkskonfiguration 
Denna information innehåller parternas nätverksadress (IP adress) på 
Internet samt vilken port anslutningen kan ske på. 
 
Mediestöd 
Vilka kodeks och upplösningar som stöds av mottagarens webbläsare 
samt vad som stöds på sändarens sida av kommunikationen. 
 
Informationen i dessa tre grupper måste utbytas innan en anslutning kan 
etableras. Hur signaleringen utbyts mellan parterna får webbutvecklaren 
bestämma. Då webbutvecklaren själv är fri att välja hur hanteringen av 
signaleringen ska fungera valde jag att använda en socket.io server på 
en laptop med Ubuntu som operativsystem, ansluten till en router via 
WLAN och sedan ut på Internet via ADSL-anslutning. 
 
Fig. 4 visar hur kommunikationen mellan webbläsare signaleras och 
etableras. Fördelen med WebRTC är att när väl 
signaleringsinformationen är utbytt skickas all media (ljud och bild) 
direkt mellan webbläsarna och inte via någon server. 

 
Fig. 4 WebRTC-kommunikation (bild från 
http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/basics/) 
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Enligt Dutton (2012) erbjuder WebRTC större säkerhet än plugin- eller 
applikationsbaserade program för att skapa RTC-kommunikationer 
(real-time communication). Exempel på säkerhetsrisker 
applikationsbaserade RTC-kommunikationer för med sig kan vara, icke 
krypterad media eller data skulle kunna fångas upp på vägen mellan 
webbläsare och server. Applikationer kan spela in och sända ut ljud och 
video utan att användarna vet om det. Virus eller annan skadlig kod 
skulle kunna installeras samtidigt som, till synes harmlösa, RTC-
program eller plugins installeras.  
 
Dutton (2012) fortsätter att WebRTC har flera funktioner för att undvika 
dessa problem. WebRTC använder sig av säkra 
kommunikationsprotokoll som DTLS och SRTP. DTLS betyder 
Datagram Transport Layer Security vilket förhindrar avlyssning, 
manipulering och förfalskning av meddelanden i kommunikationen. 
SRTP betyder Secure Real-Time Transport Protocol vilket erbjuder 
kryptering samt säker autentisering och dataintegritet. Kryptering är 
obligatoriskt för WebRTCs komponenter som visades i fig. 1, även 
signaleringen är krypterad. WebRTC är inte en plugin, WebRTCs 
komponenter körs i webbläsaren och inte i en separat process, 
komponenterna kräver ingen separat installation samt komponenterna 
uppdateras när webbläsaren uppdateras. Tillgång till kamera och 
mikrofon måste ges av användarna samt när kameran eller mikrofonen 
är aktiverade visas detta av användargränssnittet. 
 
 
2.1.1 Utveckling av WebRTC 
Att implementera RTC-kommunikation har tidigare varit komplext och 
kostsamt då dyra ljud- och videoteknologier behöver utvecklas eller 
licensieras. Att integrera RTC med existerande teknologier, data och 
tjänster har också visats komplicerat och tidskrävande speciellt via 
webbläsare. Arbetet med WebRTC syftar till att bygga en standard för 
att göra skapandet av RTC-applikationer lättare för utvecklarna (Dutton 
2012). 
 
Gmail video chat (se Fig. 5 t.v.) blev populärt under 2008. År 2011 
introducerades Google Hangouts som använder Google Talk Service. 
Google köpte sedan upp förtaget GIPS (Global IP Solutions) vilka 
utvecklade komponenter som krävs för RTC så som kodek för ljud- och 
bildkomprimering och avkomprimering samt ekominimering. Google 
lät sedan dessa teknologier och komponenter gå ut på marknaden som 
opensource, Google började samtidigt standardiseringsarbetet 
tillsammans med IETF (Internet Engineering Task Force) och W3C 
(World Wide Web Consortium). I maj 2011 hade Ericsson skapat den 
första implementationen av WebRTC dock via deras egenutvecklade 
webbläsare (se Fig. 5 t.h.) (Dutton 2012). 
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Fig. 5 t.v Gmail Video Chat (Bild från http://gigaom.com/) t.h. Ericsson 

WebRTC (BIld från https://labs.ericsson.com) 
 
Målet med utvecklingen av WebRTC är att minimera problemen med 
att skapa ljud- och videokommunikation i realtid via webbläsare genom 
att åtgärda följande problem: 
 

• Att ladda ner, installera och uppdatera plugins eller 
programvara kan vara komplext, problembenäget och 
irriterande för användaren. 

• Plugins och programvara kan vara svåra att sprida, felsöka och 
underhålla. De kan även kräva licensiering och integrering med 
komplexa, dyra teknologier. Det är ofta svårt redan från början 
att övertyga användare att installera plugins för webbläsare. 

 
De grundläggande principerna för WebRTC är att det skall vara en 
opensource, gratis, standardiserad API inbyggd i webbläsaren som är 
mer effektiv än existerande teknologier som exempelvis Skype (Dutton 
2012). WebRTC håller just nu på att standardiseras av W3C på API-
nivå och av IETF på protokollnivå. Webbläsare med stöd för WebRTC 
är för närvarande Google Chrome, Mozilla Firefox och Opera. 
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3. Metod 
Jag visste från början att eHälsoinstitutet efterlyste en 
kommunikationsform integrerad i Onkonnect men jag hade ingen data 
för att styrka detta. Efter den första intervjun, då teorin om att en ljud- 
och videokommunikation faktiskt var möjlig i vardagen för 
sjuksköterskorna fastställdes, påbörjade jag arbetet med den slutgiltiga 
prototypen. Arbetet skedde på så vis att jag hade information ifrån min 
handledare (Martin Östlund) om att funktionen efterlystes, och därifrån 
arbetade jag induktivt för att ta reda på om det fungerar i verkligheten, 
samt fastställde personalens och patientens perspektiv på tjänsten 
(Boolsen 2007:26). Undersökningen i arbetet kan beskrivas som en 
fallstudie enligt Trost (2010) där jag går till botten med detta särskilda 
fall för att skapa förståelse för den situationen som vårdgivarna och 
patienterna befinner sig i. 
 
För överblick av hur iterationerna i arbetet och utvecklingen av 
prototypen har gått till se listan nedan: 
 

1. Litteratur- och bakgrundsstudie 
2. Första intervjun - Bakgrund 
3. Skapande av konceptuell prototyp 
4. Andra intervjun - Konceptmodell 
5. Utveckling av slutgiltig prototyp 
6. Användartest med slutgiltig prototyp 

 
Utvecklingen av den slutgiltiga prototypen påbörjades redan under steg 
ett i arbetet och fortsatte fram till användartestet av den, varje steg har 
bidragit till prototypen som användes för att testa konceptet med ljud-, 
videokommunikation och co-browsing för rådgivning. 
 
 
3.1 Litteraturstudier 
Till en början genomförde jag en litteraturstudie där jag främst sökte 
information om vad WebRTC är kapabelt till samt studerade exempel 
på vad andra redan har lyckats göra med hjälp av WebRTC. Svenning 
(2003) hävdar att ett av de lättaste och mest givande sätten att snabbt 
hitta litteratur om det område man arbetar med är att gå till 
litteraturförteckningen i de böcker och artiklar man hittat. Detta gav inte 
någon större mängd information då WebRTC fortfarande är en ny och 
relativt oprövad teknik. Svenning (2003) menar också att handledare, 
lärare och kamrater är de bästa källorna till ingångslitteratur. Kamrater 
har varit en bra källa till nytt material för att studera hur WebRTC 
fungerar och vad det kan göra, dock resulterade det inte i någon 
litteratur utan i konkreta exempel och demonstrationer av WebRTC på 
Internet. Dessa exempel och demonstrationer av WebRTC kom att vara 
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till stor nytta under utvecklingen av den slutgiltiga prototypen. Den 
största delen litteratur jag hittade om WebRTC involverade förslag på 
standardiseringar, problem och hur det fungerar rent tekniskt. 
 
Syftet med litteraturstudien var främst att bygga förståelse för vad 
WebRTC kan bidra med för de tester jag tänkte genomföra samt att 
studera hur det faktiskt fungerar. Syftet var även att studera andra försök 
som genomförts med olika former av onlinerådgivning. 
 
Sökord använda under litteraturstudien: online counselling, webrtc, 
face-to-face, medicine, cancer, examples, trials, treatment, body 
language, study, online.   
Databaser använda under litteraturstudien: OneSearch, IEEE, ACM. 
 
3.2 Intervjuer 
Intervjuerna gjordes vid två tillfällen. Den första med en sjuksköterska 
som är kontaktperson för eHälsoinstitutet på onkologen i Kalmar, vilket 
betyder att den sjuksköterskan bland annat arbetar med och ger 
synpunkter på utvecklingen av Onkonnect webbsidan. Intervjun 
utfördes främst i syfte att skapa förståelse för hur arbetssituationen ser 
ut och hur kommunikationen kan passa in i vårdgivarnas vardag. Denna 
sjuksköterska har en nyckelroll och är på så sätt självskriven som 
intervjuperson (Svennings 2003:128).  
 
Den andra intervjun genomfördes med sjuksköterskan från första 
tillfället samt ytterligare en sjuksköterska från onkologen i Kalmar, där 
vi tillsammans diskuterade konceptmodellen. Båda intervjuerna kan 
beskrivas som semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer med inslag 
av gruppintervju.  
 
Enligt Trost (2010:32) är kvalitativa intervjuer rimliga om man vill 
förstå människors sätt att resonera, reagera eller särskilja/urskilja 
handlingsmönster vilket jag ville med intervjuerna. 
 
Den första intervjun genomfördes med öppna ämnen med så få ledande 
frågor som möjligt och där rutiner, vardag och arbetet med 
eHälsoinstitutets tjänst fastställdes. Enligt Svenning (2003) är 
djupintervju enda sättet att belysa ämnen av denna natur på ett lämpligt 
sätt.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes med ljudupptagning via programmet 
Audacity. Ljudupptagning användes för att fokus på intervjun ska 
bibehållas istället för att fokusera på att anteckna det som sägs. Detta 
tillvägagångssätt resulterade i stora mängder material att analysera. 
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Analys av insamlat material genomfördes med Boolsens (2007:121) sex 
steg som grund, planering, transkription, studie och notering av 
övergångar och mönster. Dock valde jag att gå ifrån Boolsens 
(2007:121) rekommendation om att genomföra fullständig transkription 
till fördel för Trosts (2010:150) fjärde metod att anteckna ner sådant 
som är relevant för studiens syfte. Detta dels för att tiden inte räckte till 
att göra fullständiga transkriberingar av intervjuerna samt att delar av 
intervjuerna innehåller information som ej är relevant för 
undersökningen. 
 
Att genomföra intervjuer med faktiska cancerpatienter hade genererat 
användbar data för rapporten men enligt rådande etiska regler är detta 
inte ett alternativ. Att genomföra användartester och intervjuer med fler 
sjuksköterskor än de två som jag arbetat med är inte heller ett alternativ 
då det i eHälsoinstitutets arbete med tjänsten bara ingår två 
sjuksköterskor. 
 
 
3.2.1 Etik 
Samtliga medverkande under intervjuerna och användartesterna 
informerades, enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), 
att: 

• Deras deltagande är frivilligt enligt informationskravet. 
• De har rätt att bestämma över sin medverkan enligt 

samtyckeskravet. 
• De har rätt till anonymitet enligt konfidentialitetskravet. 
• Uppgifter och resultat av arbetet endast kommer nyttjas i 

forskningsändamål enligt nyttjandekravet. 
 
Då en forskningsetisk prövning av EPN (Etikprövningsnämnden) krävs 
för att involvera faktiska cancerpatienter i arbetet valde jag att inte 
använda dem som grupp. En sådan prövning kan ta månader att få 
godkänd samt kan kosta tiotusentals kronor. En sådan prövning har 
dock Axelsson (2012) erhållit för utvärderingen av Onkonnect projektet 
där faktiska patienter involverades. 
 
3.2.2 Första intervjun - bakgrund 
Första intervjun genomfördes med syfte att skapa förståelse för hur 
vårdgivarnas vardag ser ut, samt samla information om hur ljud- och 
videokommunikation med co-browsing kan passa in i deras vardag. 
Under intervjun gjordes även försök att ta reda på hur patienterna 
eventuellt skulle reagera på ljud- och videokommunikation.  
 
Då målet med intervjun var att intervjupersonen på egen hand skulle 
diskutera kring konceptet med ljud- och videokommunikation och co-
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browsing skapades inget färdigt frågeformulär utan en lista med 
frågeområden (Trost 2010:71) (Se bilaga 1). 
 
Vissa observationer genomfördes under mitt första besök på onkologen, 
när första intervjun skulle genomföras i Kalmar, där jag fick en rundtur 
på avdelningen, presentation av maskiner, arbetsstationer och lokaler. 
Observationerna genomfördes med syfte att försöka fastställa vissa 
karaktäristiska beteenden för sjuksköterskorna som personalgrupp och 
på så vis få en inblick i deras vardag (Svenning 2003:139). Detta för att 
förstå deras situation och vardag för att kunna designa en tjänst som 
passar dem. 
 
3.2.3 Andra intervjun - konceptmodell 
Andra intervjun genomfördes med syfte att insamla vårdgivarnas åsikter 
kring min skapade konceptmodell. Försök att insamla vårdgivarnas 
uppskattning av patienternas reaktioner på min konceptmodell 
genomfördes också. Till skillnad från första intervjun användes ingen 
intervjuguide utan konceptmodellen, kommunikationen och dess tänkta 
funktionalitet låg till grund för intervjun. 
 
 
3.3 Utveckling av prototyper 
Prototyper utvecklades i syfte att testa teorier och tankar etablerade 
under första och andra intervjun.  
 
3.3.1 Utveckling av konceptuell prototyp 
En konceptmodell skapades utifrån data insamlad under det första 
intervjutillfället samt egna uppskattningar. Konceptmodellen 
presenterades sedan för två sjuksköterskor där de fick ge sina åsikter om 
funktion och estetik. Konceptmodellen skapades i Google Presentation 
vilket egentligen är ett program för att skapa presentationer som 
Microsoft Powerpoint. Google Presentation användes för att lätt kunna 
demonstrera konceptmodellen på en iPad med Google Docs installerat, 
samt säkerhetskopiering i och med att allt som sparas via Google Docs 
sparas på Googles servrar. I Google Presentation kan navigering mellan 
olika vyer och grafik i modellen lätt skapas och ändras. 
 
3.3.2 Utveckling av slutgiltig prototyp 
Utvecklingen av den slutgiltiga prototypen, vilken kom att användas 
under användartestet, började med att jag studerade exempel på hur 
WebRTC kan användas och hur andra har implementerat det i sin kod. 
Exempel som studerades var bland andra Ericsons försök med WebRTC 
och egenutvecklade webbläsare för just WebRTC vilket togs upp under 
punkt 2.1.1 (Ericsson labs 2011) och Pfeiffers (2013) exempel med 
socket.io för signalering. Arbetet med utvecklingen av prototypen 
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pågick under hela genomförandet i iterationer där samtliga delar av 
undersökningen på olika sätt bidrog till prototypen. 
 
Utveckligen skulle kunna delas upp i två steg, steg ett: Att testa och 
själv, via exempel och demosidorna nämnda ovan, utveckla och testa en 
kommunikation med WebRTC. Steg två: Slå samman Onkonnect med 
resultatet av steg ett. 
 
Den slutgiltiga prototypen skapades med målet att kommunikationen 
skulle se ut att vara en del av Onkonnect. Kommunikationen och 
navigeringen till att starta kommunikationen ska ta så lite plats som 
möjligt men även vara lätt att hitta och vara tillräckligt tydlig för 
användartestet. 
 
3.3.3 Användartest med slutgiltig prototyp 
Användartest genomfördes med de två sjuksköterskorna från de tidigare 
intervjuerna samt tre utomstående personer med uppgift att agera 
släktingar eller familj till en fiktiv person med cancer. De utomstående 
tilldelades manus (Se bilaga 2) innehållande förklaring till deras 
anledning att kontakta sjuksköterskan via prototypen samt tips på 
ämnen de kunde ställa frågor om. De tre utomstående personerna valdes 
ut ifrån min vänskapskrets utan särskilda krav på varken personliga 
erfarenheter eller kunskaper, dock med kravet att de har en dator och 
tillgång till webbkamera och mikrofon.  
 
Användartestet genomfördes i syfte att testa och fastställa vårdgivarnas 
reaktioner och åsikter om ljud- och videokommunikation i ett 
professionellt sammanhang samt att försöka få en inblick i hur 
frågeställaren upplever denna typ av kommunikation och på så sätt 
förstå hur en patient skulle reagera. 
 
Enligt Trost (2010:84) är de första frågorna avgörande för hur resten av 
intervjun kommer fortlöpa, Trost rekommenderar att intervjupersonen 
själv fritt får berätta om något i anslutning till ämnesområdet. Därför 
börjar intervjun efter användartestet med att intervjupersonerna själva 
får berätta spontant om känslan av att använda tjänsten och 
kommunikationen. 
 
Även under användartest användes ljudupptagning via programmet 
Audacity, ljudupptagning via mobiltelefon samt videoupptagning via 
programmet Screenflow, som spelar in allt som händer på skärmen, för 
att samla in både röst och video från testet. Videoupptagning användes 
för att se hur båda parterna använder Onkonnect, vart de klickar samt 
deras ansiktsuttryck. Audacity och ljudinspelning via mobiltelefon 
användes som backupfunktioner i detta fall om Screenflow skulle fallera 
att spela in ljud. 
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Användartestet innebar att vårdgivarna fick svara på frågor från 
frågeställarna via ljud- och videokommunikationen, frågeställarna 
uppmanades även att försöka komma på egna ämnen relaterade till 
ämnet och sin persona (Se bilaga 2) att ställa frågor om. 
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4. Resultat 
Detta kapitel beskriver resultaten av intervjuerna, resultaten av 
prototyperna samt resultaten av användartesterna på den slutgiltiga 
prototypen. 
 
4.1 Intervjuer 
Den första intervjun genomfördes i syfte att skapa förståelse för 
vårdgivarnas arbetsvardag och hur en eventuell tjänst kan se ut och 
passa in i den. Det första tillfället genomfördes med öppna och så icke 
ledande frågor som möjligt där intervjupersonen uppmuntrades 
diskutera tjänsten med surfplattorna i dagsläget och hur tekniken och 
tjänsten skulle eventuellt kunna utvecklas i framtiden. Även punkter om 
hur vardagsarbetet ser ut och fungerar togs upp för att utreda hur 
WebRTC kan passa in i dag till dag arbetet. Första intervjun följde en 
semistrukturerad guide (Se bilaga 1) där intervjupersonen uppmanades 
att svara så utvecklande och fritt som möjligt. Intervjupersonens svar 
kom att ligga till grund för utvecklingen av den konceptuella 
prototypen. 
 
Viktiga punkter som framkom under första intervjun: 

• Patienter och personal vill kunna utnyttja sina iPads till mer än 
att bara visa information på, patienter har för vårdgivarna nämnt 
programmet FaceTime. 

• Ljud- och videokommunikation mellan patienter och vårdgivare 
kan ge mer djup och ökad kvalité i rådgivningen. 

• Patienter och vårdgivare har varierande erfarenhet av andra 
ljud- och videokommunikationer exempelvis Skype och 
FaceTime. 

• Att kommunikationen mellan patienter och vårdgivare skulle 
göra störst nytta innan och efter behandlingen. 

o Innan behandlingen då patienter eventuellt inte förstår 
all information på Onkonnect, har frågor om något som 
inte finns på Onkonnect eller behöver någon form av 
stöd. 

o Efter behandlingen då patienterna mår som sämst samt 
för möjligheten att via video kunna visa hur 
sår/utslag/rodnader på huden som uppstått efter 
strålbehandlingen ser ut. 

• Den nuvarande generationen av patienter behöver enkla 
lösningar på grund av mindre vana av dator- och 
Internetanvändning. Dock bidrar användandet av iPads till en 
lägre teknisk tröskel för användarna då de upplevs mer intuitiva. 

• Patienter upplever ibland att deras frågor kan ta upp värdefull 
tid för vårdgivarna. Patienterna upplever ibland situationen på 
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onkologen som stressad och då undviker att ställa frågor när de 
är på plats på onkologen.  

• Behovet av emotionellt stöd till patienter varierar stort men 
majoriteten har någon eller några frågor relaterade till 
behandlingen. 

• Onkonnect har bidragit till att patienter med tillgång till iPaden 
är mer pålästa om behandlingen de ska genomgå än de utan, 
vilket i vissa fall har ökat mängden frågor patienterna har. 

• Behovet av att kunna co-browse på Onkonnect (och andra 
webbsidor på Internet) finns men är svårt att säga hur väsentligt 
det är för kommunikationen. 

 
Andra intervjun genomfördes på liknande sätt som den första med 
skillnaden att en andra sjuksköterska medverkade, samt att den 
konceptuella prototypen diskuterades. Under detta tillfälle låg den 
konceptuella prototypen till grund för diskussionen. Jag började med att 
visa den tänkta funktionaliteten av den konceptuella prototypen och 
sedan diskuterar vi tillsammans öppet funktionalitet, estetik och förslag 
på förbättringar. Mer information om den konceptuella prototypen följer 
under punkt 4.2.  
 
Viktiga punkter som framkom från presentationen av och diskussionen 
om konceptprototypen: 

• Konceptprototypen uppfattades som tydlig och enkel. 
• Intervjupersonerna bedömer att få patienter skulle avstå från att 

testa denna typ av kommunikation. 
• Intervjupersonerna hävdade att denna typ av kommunikation 

skulle kräva mer fokus på samtalet av dem. Främst på grund av 
att: 

o Vårdgivarna måste vara mer fokuserade på 
kommunikationen än om de använde exempelvis 
telefon. 

o Kommunikationen skulle upplevas djupare, intimare 
och mer personligt. 

• Funktion för att kunna stänga av ljud och/eller video är viktig 
då de kommunikationsformerna inte alltid är lämpliga för 
vårdgivarna (exempelvis om andra vårdgivare diskuterar 
behandlingar av andra patienter i bakgrunden). 

• Chattfunktionen i konceptprototypen är en lämplig 
backupfunktion om ljud- och videokommunikationen inte skulle 
fungera eller för triviala frågor som ej kräver en 
djupare/intimare kommunikation. Chat skulle även vara 
användbart för patienter som ej känner sig bekväma med ljud- 
och videokommunikation. 

• Kommunikation ska bara kunna etableras på patientens begäran, 
inte tvärt om. 
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• Möjligheten att kunna co-browsa kan komma att upplevas som 
främmande för vissa patienter.  

 
En av intervjupersonerna beskrev diskussionen runt konceptprototypen 
med följande mening: ”Samtalen är en kärna i det arbete som utförs. 
Det här verktyget skulle kunna förbättra den kommunikationen. Det har 
ett stort värde tycker jag.” 
 
Intervjupersonerna gav även följande förslag till förbättringar: 

• Funktionen att co-browsa byggs ut för att kunna markera text 
och eventuellt kunna se den andra partens pekare för att 
snabbare kunna peka ut och diskutera information på 
Onkonnect. 

• Identifiering av parterna i kommunikationen ändras så att de 
förslagsvis bara går att identifieras via förnamn. 

 
Användartestet genomfördes med den slutgiltiga prototypen som grund 
och rutinen beskriven under punkt 3.3.3. 
 
Viktiga punkter som framkom under användartestet: 

• Intervjupersonerna beskrev användartestet på den slutgiltiga 
prototypen som kul och oväntat intimt. 

• Prototypen upplevdes som enkel och lättförstådd. 
• Information som diskuteras både i tal och visas i text troligtvis 

tas emot på ett effektivare sätt av patienterna, då fler sinnen 
används vid kommunikationen. 

• Kvalitén och helhetsintrycket av rådgivningen ökar via denna 
typ av kommunikation men att möte öga mot öga med patienter 
alltid kommer vara den föredragna rådgivningen. 

• Patientens upplevda känsla av att vårdgivaren ser dem, lyssnar 
och ägnar mer tid åt dem har stor inverkan. 

 
Medverkande i användartestet gav även följande förslag till 
förbättringar: 

• Mer exakt co-browsing; i prototypen kan parterna se på vilken 
sida den andra befinner sig men inte exakt var på sidan den 
andra befinner sig. 

• Kommunikationen skulle fungera på andra sidor än just 
Onkonnect exempelvis 1177 för att kunna diskutera information 
som kanske inte finns på Onkonnect idag. 

• Patienten och vårdgivaren borde kunna markera text för att 
lättare kunna hänvisa till vissa stycken. 

 
4.2 Konceptuell prototyp 
Baserat på resultatet av första intervjun (Se punkt 4.1) skapades den 
konceptuella prototypen. Två olika vyer skapades, en för vårdgivaren 
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och en för patienten. Patientens vy skapades för att få vårdgivarnas 
perspektiv på patienternas åsikter om prototypen. Figur 6 nedan visar 
patientens tänkta perspektiv, figur 7 nedan visar vårdgivarens 
perspektiv. Båda vyerna ämnade samla in åsikter och feedback för 
utvecklingen av den slutgiltiga prototypen. Den tänkta funktionaliteten i 
den konceptuella prototypen var som följer: 

1. En patient söker kontakt med vårdgivare, patienten går in på 
Okonnect webbsidan. 

2. Patienten klickar på ”Kontakta Sjuksköterska” knappen (Se fig 
6) uppe till höger. 

3. Vårdgivaren befinner sig på Onkonnect och får notifiering om 
inkommande kommunikation uppe till höger (Se fig 7). 

4. Vårdgivaren beviljar kommunikationen utifrån en kölista om 
fler patienter söker kontakt samtidigt. 

5. Kommunikationen är nu etablerad, patienter och vårdgivare 
använder co-browsing, ljud- och videokommunikation som 
hjälpmedel i rådgivningen. 

6. Kommunikationen kan avslutas från båda parter med knappen 
”Avsluta kontakt” (Se fig 6) uppe till höger. 

 

 
Fig. 6 Konceptprototyp patient 
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Fig. 7 Konceptprototyp vårdgivare 
 
 
4.3 Slutgiltig prototyp 
Den slutgiltiga prototypen resulterade i en webbsida med Onkonnect 
som grund visat via en iframe med en överliggande möjlighet att skapa 
en anslutning till vårdgivare som följer användaren på alla sidor i 
Onkonnect. Prototypen har samma utseende både för patient och 
vårdgivare, och anslutningen kan etableras av både vårdgivare och 
patient. 
 
Då program som exempelvis Skype nämnts under intervjuerna valde jag 
att placera fönster visande parternas webbkameror på varandra med den 
egna bilden lite mindre än mottagarens fönster. Den slutgiltiga 
prototypen kom att se ut som visat i figur 8 och 9 nedan, den övre raden 
med knappen ”kontakta sjuksköterska” följer användarna genom 
navigeringen på Onkonnect och om kommunikation upprättats följer 
även webbkameravisningen användarna i nedre högra hörnet. 
 
Den slutgiltiga prototypen kräver att både patienten och vårdgivaren 
befinner sig i den slutgiltiga prototypen. Kommunikationen etableras 
via att patienten klickar på knappen ”Kontakta sjuksköterska”. 
Information om patientens anslutning, vilket beskrevs under punkt 2.1, 
skickas till en socket.io server vilket förmedlar den informationen till 
mottagaren. Mottagaren, i detta fall vårdgivaren, besvarar då 
kommunikationen genom att skicka tillbaka samma information om sig 
själv till sändaren alltså patienten. Båda parterna får i detta skede svara 
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på en fråga från webbläsaren om webbsidan ska få tillgång till 
webbkameran och mikrofonen i datorn, ett positivt svar krävs för att 
etablera kommunikationen. Lyckas utbytet av den informationen är 
peer-to-peer kommunikationen etablerad. För mer ingående teknisk 
beskrivning av den slutgiltiga prototypen se bilaga 3. 

 
Fig. 8 Slutgiltig prototyp användartest 1 
 

 
Fig. 9 Slutgiltig prototyp användartest 2 
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5. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras de slutsatser och resultat uppsatsen har lett 
fram till. 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Uppsatsens syfte var att studera nyttan med ljud- och 
videokommunikation kombinerat med co-browsing där WebRTC agerar 
möjliggörande teknik i rådgivningssituationer. Vårdgivarnas och 
försökspersonernas synpunkter var överlag positiva till att använda sig 
av denna typ av kommunikation i denna situation, med Onkonnect som 
underlag. 
 
WebRTC bidrar med flera viktiga tekniska funktioner och möjligheter 
för rådgivningen mellan patienter och vårdgivare: 
 
Öppenhet och utvecklarvänlighet 
Då WebRTC fortfarande är i utvecklingsstadiet är det svårt att säga vad 
det kommer resultera i men resultaten av uppsatsens användartest och 
undersökning pekar på att WebRTC kan komma att spela stor roll, inte 
bara för ljud- och videokommunikation direkt i webbläsare utan även 
för andra typer av kommunikation. För kommunikationen mellan 
patienter och vårdgivare resulterar detta i att sjukhuset själva kan 
tillhandahålla och underhålla denna kommunikation då tekniken bakom 
förhoppningsvis blir standardiserad och är lätt att hantera. 
 
Plattformsoberoende 
Arbetet med att standardisera WebRTC tyder på att WebRTC i 
framtiden kommer stödjas av flera, om inte alla, större webbläsare vilket 
gör att parter kan delta i kommunikation oavsett vilken plattform de 
använder. För användning i Onkonnect-projektet innebär det att 
patienterna kan få fortsatt tillgång till tjänsten efter att de lämnat tillbaka 
sin iPad.  
 
Peer-to-peer kommunikation 
Kommunikationen mellan parterna sker direkt via webbläsaren och inte 
via en server som tar emot data och skickar det vidare till mottagaren. 
Detta resulterar i att kommunikationen blir snabbare än om den vore 
serverbaserad och kräver lägre bandbredd. För kommunikationen 
mellan patient och vårdgivare resulterar detta i att svarstiderna blir korta 
och kommunikationen resurssnål. 
 
 
Lyckas inte signaleringen uppstår problem som är svåra att avhjälpa. Ett 
sådant problem uppstod under en av de fyra tänkta användartesten, då 
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anslutningen inte kunde etableras med användaren. På grund av 
tidspressen under användartestet kunde ingen längre tid spenderas på att 
felsöka problemet och det användartestet behövde strykas. Ett liknande 
problem uppstod i början av användartesterna när anslutningen till 
server och testkommunikation skulle genomföras. Det visade sig att 
anslutningen inte alls kunde etableras via sjukhusets WLAN. Ingen 
längre tid kunde läggas på felsökning här på grund av tidspress det 
berodde sannolikt på sjukhusets brandväggar och säkerhetskrav. Dock 
ledde det till en oväntad men positiv lösning: anslutningen kunde 
etableras genom en mobiltelefon som WLAN hotspot via operatören 
Tre:s 3G-nät. Det visade sig överraskande nog vara en tillräckligt stabil 
och snabb anslutning för att överföra ljud, video och co-browsingdata 
med förvånansvärt bra kvalité. Problemet som uppstod lede till en 
lösning vilket pekar på en styrka i WebRTC alltså att det är resurssnålt 
när det gäller banbandbredd. 
 
Enligt frågeställningen är uppsatsens uppgift att studera vilka 
möjligheter och nytta ljud- och videokommunikation i kombination med 
co-browsing kan erbjuda i samband med rådgivning för cancerpatienter. 
Där WebRTC används som möjliggörande teknik. Resultatet tyder på 
att ljud- och videokommunikation i kombination med co-browsing kan 
erbjuda ett lättare sätt att skapa en djupare kommunikation patienter och 
vårdgivare emellan. Det slutgiltiga användartestet visade att ljud- och 
videokommunikation är ett möjligt tillägg i kommunikationen mellan 
patienter och vårdgivare. Det framgick även, av intervjuerna med 
sjuksköterskorna, att patienterna är intresserade av att testa olika och för 
dem eventuellt oprövade kommunikationsformer. WebRTC kan erbjuda 
patienter ett lättare sätt att ingå i djupare och intimare samtal med 
vårdgivare, dock behöver flera aspekter utredas närmare så som etik och 
säkerhet för att kommunikationen ska kunna användas i vården samt 
testas med faktiska patienter. Kombinationen av ljud-, 
videokommunikation och co-browsing visade sig framgångsrik under 
användartestet men utförliga instruktioner behövs för att 
kommunikationen inte ska verka allt för främmande för användarna. 
 
Studien i arbetet är begränsad och riktad till vårdgivare och patienter, 
men studien visade att tekniken även kan tillämpas på fler områden där 
intimare och djupare samtal önskas, exempelvis terapi relaterat till 
psykologi. Kommunikationen kan även exempelvis användas inom 
äldrevården för att ge vårdtagarna möjlighet till närmare och intimare 
kommunikation exempelvis med släkt som bor långt ifrån äldreboendet 
eller vårdgivare. Under användartestet framkom även att denna typ av 
kommunikation inte lämpar sig för vissa områden där djupet i samtalet 
inte är relevant, exempelvis support på teknik, köpråd eller liknande 
enklare ämnen där främst videokommunikationen kan upplevas 
överflödig. Eventuellt skulle co-browsingdelen av kommunikationen 
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kunna vara användbar för sådana ämnen. Själva kommunikationen med 
ljud- och videokommunikation är inget nytt. Skype och flera andra 
program erbjuder redan denna typ av kommunikation men 
kombinationen av ljud- och videokommunikation med co-browsing 
direkt i webbläsaren har ett bredare användningsområde. Jag tror att just 
WebRTC kommer få stor inverkan på hur internet används i framtiden, 
möjligheterna med peer-to-peer kommunikation direkt i en webbläsare 
vilket stöds av flera, om inte alla, webbläsare ger webbutvecklare stora 
möjligheter inom i princip alla områden. 
 
5.2 Metoddiskussion 
Då endast två vårdgivare och inga verkliga cancerpatienter medverkade 
i studien lämnar resultatet utrymme för vidare forskning. Användartest 
med verkliga patienter skulle vara att föredra för att få ett mer exakt 
resultat. Undersökningen resulterade ändå i vad vårdgivarna anser om 
tjänsten och en tolkning av patienternas åsikter, vilket är en värdefull 
del i att utveckla en tjänst av detta slag. Förutom att försök med faktiska 
patienter skulle behövas så skulle även fler tester med vårdgivare 
behövas då de är experter i kommunikationen och skulle då använda 
tjänsten ofta i vardagsarbetet, men på grund av tid och logistiska 
utmaningar var det inte möjligt med fler tester.  
 
För användartestet implementerades en enkel version av co-browsing 
där all kod från Onkonnect sparades undan i en separat mapp 
tillsammans med prototypen. Huvudlänkarna ändrades i Onkonnect så 
att de kallar på en JavaScript-funktion när de klickas för att skicka den 
klickade länken till den andra parten, på så sätt befinner sig båda 
användarna på samma sida. Detta gjordes för att lösa problemet med att 
klick på länkar i en iframe inte kan fångas upp i prototypen. Detta skulle 
behöva en bättre lösning om tjänsten skulle användas i ett skarpt läge. 
Men för användartestet gav denna lösning tillräcklig funktionalitet. 
 
5.3 Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning kring användandet av ljud- och videokommunikation i 
rådgivningssituationer med WebRTC skulle behövas, med fokus på 
faktiska patienter. En intressant studie hade varit att fokusera på om 
patienters återhämtning/läkande under behandlingen påverkas nämnvärt 
av användandet av denna typ av djupare och intimare kommunikation 
med vårdgivarna. Inom sjukvård kan denna typ av kommunikation ha 
stor inverkan men som jag nämnt tidigare behövs mer forskning inom 
säkerheten i kommunikationen, hur kommunikationen passar in i etik 
inom sjukvård samt mer exakta studier om hur det skulle påverka 
patienterna. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Checklista: 
Patient/personal perspektiv eller åsikter 
kommunikationskraft 
Tidsfaktorer 
  
Typer av frågor: 
När: Innan, Under, Efter behandling, Väntetider 
Fördelar/nackdelar: Kommunikationskraft, Uttryckskraft, Komplexitet, 
Anonymitet 
Syfte: Information, Instruktion, Känslomässigt stöd, (praktiskt vs tröst), 
vill de ha ren information eller mer emotionellt stöd. Användningen av 
systemet, hur man utnyttjar det utifrån patient/vårdgivare. 
  
Allmänt: 
Hur upplever du arbetet (tjänsten) med plattorna? 
Tidstjuvar i det vardagliga arbetet? 
Finns det moment som gärna skjuts upp eller hamnar i andra hand? 
Hur upplever du arbetsmiljön? (Stress? Tid över?) 
  
Behandlingsprocessen: 
Hur går ett besök för strålbehandling till? 
Har patienterna många frågor under behandling? I så fall vad tex? 
Frågorna som patienterna har är de relaterade till före, innan eller under 
behandlingen? 
Hur upplever du att plattorna skulle kunna användas bättre under 
behandlingen? Innan, under och efter behandling? 
  
“Tjänsten i dagsläget”: 
Hur upplever du användningen av plattorna? Hur ofta (tror du) används 
den? (av patient/vårdgivare) 
Skulle syftet med plattorna kunna förbättras? (Info, stöd, kunskap) 
Skulle instruktioner/informationen på plattan kunna förbättras? Vilka 
luckor finns? 
Hur tror du att kommunikationskraften skulle kunna ökas i tjänsten? 
(Forum, chat etc?) Behöver den ökas? Vad saknas? 
  
Teknik: 
Vad använder ni för verktyg i dagligt arbete (Datorer, plattor i 
kommunikationen med patienter?) Upplever/Finns det några problem 
med dessa? Hantering av problem? 
Hur ofta och när kan tjänsten/plattorna användas? (Vårdgivare) 
Hur upplever du forumet i tjänsten? Förbättring? 
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Egen användning av teknik: 
Använder du själv någon platta? (Hemma eller på jobbet) 
Använder du skype eller annan videokommunikation (hemma/jobbet)? 
Om ja, hur upplever du det? 
Allmänna synpunkter? 
  
“Tjänsten i framtiden” (Ev. lösningsförslag): 
Hur skulle du vilja att patienternas sätt att hitta korrekt information på 
egen hand utvecklas? 
Dina tankar runt ev. videokommunikation mellan vårdgivare/patient i 
tjänsten? Problem? Möjligheter? Utveckling? Andra 
användningsområden? 
  
Video / Face-2-face kommunikation hur du ställer sig till det? 
Möjligheterna med det? Asykront och live? 
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Bilaga 2 
Bakgrunden till testpersonernas historia och relation till den fiktiva 
patienten baserades på en scenariobeskrivning av Martin Östlund från 
2006 vilket användes i användartesterna av AssiststansPlus. 
 
Bakgrund testpersoner: 
Läs igenom detta informationsmaterial och börja fundera på vilka frågor 
som du vill ställa givet den roll som står beskriven nedan. 
Din uppgift är att spela rollen som anhörig till Eva, 65 år gammal. Du 
väljer själv vilken relation Eva har till dig – mamma, farmor, moster 
eller annan. 
 
Eva är en glad och positiv dam som tycker om korsord, hundar och 
katter. Eva har nyligen fått diagnosen bröstcancer. Du känner dig osäker 
på hur du ska göra för att hjälpa Eva med hanteringen av 
läkemedel/behandlingar och har därför satt dig hemma framför datorn 
och gått in på onkologens webbsida onkonnect.se för att se om du kan 
hitta mer information där. Du har hittat en sida som innehåller ett 
textutdrag från Onkonnect som beskriver hur behandlingen går till, men 
du är tveksam till om den kommer räcka till för att besvara alla frågor 
som du har. Du väljer därför att aktivera livehjälp funktionen på sidan. 
 
Övriga förslag på frågeområden: 
Frågor om vad som händer efter behandlingen är över. Kan man 
fortsätta kontakta onkologen? Återbesök? Vart hittar jag mer 
information om det? 
Frågor om tatueringarna som Eva får, Gör det ont? Går dem bort? 
Varför får man dem? 
Frågor om bieffekter. Vad kan Eva vänta sig? Sår? Blir det värre mot 
slutet av behandlingen? Kan jag göra nått för att hjälpa? 
Frågor om vart man hittar information om simulering av 
strålbehandling. Varför gör man den? Fungerar behandlingen alltid på 
samma sätt efter det? 
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Bilaga 3 
Teknisk beskrivning av slutgiltig prototyp. 
 
Nedan följer en komprimerad förklaring av koden i den slutgiltiga 
prototypen. 
 
Socket.io servern tillhandahålls av en laptop i mitt hem med Ubuntu 
som operativsystem, ansluten till en router via WLAN med en ADSL 
anslutning ut till internet. Viss konfigurering av både router och Ubuntu 
krävdes för att ge laptopen möjlighet att användas som socket.io server. 
Konfigureringen av Ubuntu var relativt simpel, via kommandot: sudo 
apt-get install lamp-server installerades allt som behövdes samt en guide 
för att konfigurerar inställningar hjälpte mig igenom konfigurationen. 
Konfigurationen av routern innebar att öppna porten som 
kommunikationen skulle ske på, i mitt fall 1337, samt portforwarding 
och statisk IP-adress till laptopen som servern drivs på.  
 
Det första som händer när en part besöker den slutgiltiga prototypen är 
att anslutningen till socket.io servern etableras via JavaScript på 
webbsidan. Anslutningen sker via följande kod i filen webrtc.js: 
var socket = io.connect('http://xx.xxx.xxx.xx:1337/'); 
X:en representerar IP-adressen till socket.io servern och 1337 
representerar porten anslutningen ska ske på. Via variabeln socket 
skickas sedan information nödvändig för kommunikationen. 
 
När parterna sedan klickar på starta webbkamera körs funktionen 
startvideo vilket ser till att besökarens egna ljud och 
videokommunikation startas, detta genomförs med följande kod: 
navigator.getUserMedia = navigator.getUserMedia || 
navigator.webkitGetUserMedia || window.navigator.mozGetUserMedia 
|| navigator.msGetUserMedia; 
I denna rad finns även stöd för att använda flera olika webbläsare, stöds 
inte navigator.getUserMedia, navigator.webkitGetUserMedia eller 
något av de andra alternativen av partens webbläsare misslyckas 
kommunikationen. 
 
När kommunikationen skall etableras, via att patienten klickar på 
”kontakta sjuksköterska”, körs funktionen för att skicka session 
description via koden: 
socket.json.send(sessionDescription);. 
Session description beskrivs under punkt 2.1, session description måste 
skickas från båda parterna för att kommunikationen skall kunna 
etableras. Socket.io servern tar emot sessionDescription datan och 
skickar ut det till alla som har etablerat en anslutning till socket.io 
servern via koden: 
socket.broadcast.emit('message', message); 
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Partens webbläsare tar sedan emot data via funktionen onMessage i 
filen webrtc.js, data kan i detta fall innehålla antingen 
sessionDescription eller information om att en av användarna har bytt 
webbsida. Innehåller sessionDescription information om att en 
användare har bytt webbsida sätts mottagarens iframe till den mottagna 
adressen med koden: document.getElementById('frame').src = evt.text;. 
Informationen från Onkonnect visas i en iframe i den slutgiltiga 
prototypen, vilket inte är en optimal lösning enligt Wallin (2012). 
iframes gör att webbsidor visas med förbestämda stilinställningar vilket 
leder till att en responsiv design av sidan inte är möjlig och visning på 
enheter med olika displayupplösningar kommer att visas på felaktigt 
sätt. Wallin förklarar att information i iframes måste formateras efter att 
innehållet har lästs in i webbläsaren. Jag valde att använda iframe för att 
visa innehållet från Onkonnect för att inte behöva ta all kod från 
originalsidan Onkonnect. Det visade sig dock vara problematiskt när co-
browsing-funktionen implementerades eftersom onclick inte kan 
registreras från webbsidor på andra domäner. Detta resulterade i att all 
kod från Onkonnect fick hämtas till min server och modifieras för att på 
rätt sätt kunna förmedla sidbyten mellan parterna i kommunikationen. 
Modifieringen av länkar på den hämtade versionen av Onkonnect 
bestod av att alla länkar kör funktionen handlePageChange(url) i 
webrtc.js där url innehåller adressen till den länk som just klickades. 
HandlePageChange funktionen skickar url informationen via koden: 
socket.json.send({type: 'urlchange', text: url}); till socket.io servern som 
sedan sänder ut det via koden socket.broadcast.emit('message', 
message);. Givet mer tid hade denna form av co-browsing kunnat 
inkluderas i peer-to-peer kommunikationen via WebRTC istället för att 
skickas via socket.io servern. 
 
Kommunikationen avslutas på samma sätt som den startades, i filen 
webrtc.js körs funktionen onMessage med parametern bye vilket kör 
funktionen stop. Stop sätter peer-to-peer kommunikationen till null och 
på så sätt avslutas kommunikationen. 
 
 
 


