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Inngangur 

Verkefnið Umhyggja var unnið í samstarfi við TM Software sem lokaverkefni við 

tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík haustið 2015. Um er að ræða tvískipt kerfi, annars 

vegar veflausn sem er viðbót við www.heilsuvera.is og hins vegar smáforrit sem keyrir á 

Windows 10 stýrikerfi. Kerfinu er ætlað að bjóða upp á heildarlausn fyrir einstaklinga sem 

þarfnast daglegrar aðstoðar og umönnunaraðila þeirra. Hér á eftir verður framgangi 

verkefnisins lýst nánar og úrvinnslu þess gerð skil. 

1. Verkefnalýsing 

Þegar teymið tók við verkefninu frá TM Software var til staðar verkefnalýsing þar sem 

yfirlýst markmið verkefnisins var skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Markmið verkefnisins er að koma á fót kerfi sem auðveldar umönnunaraðilum að sjá um og 

aðstoða Alzheimersjúklinga við daglegt líf.“ 

Ljóst var frá byrjun að kerfið myndi henta breiðari hóp og ætti í raun að geta nýst öllum þeim 

sem þurfa aðstoð við daglegt líf. Hér eftir verður talað um þá einstaklinga sem 

umhyggjuaðila.  

Umhyggja tengist við vef TM Software, heilsuvera.is, sem þegar hefur verið gangsettur. Þar 

getur almenningur komist í sínar eigin heilbrigðisupplýsingar hjá heilbrigðisstofnunum 

landsins en nú eru sex heilsugæslustöðvar að nota vefinn. Viðbótin Umhyggja er hugsuð til 

að auðvelda aðstandendum að annast umhyggjuaðila og halda utan um það sem þarf til að 

sinna þeim. Oft eru fleiri en einn að annast umhyggjuaðilana og því mikilvægt að halda utan 

um verkaskiptingu, til dæmis hver mun fylgja viðkomandi til læknis eða fara með honum í 

búðina.  

Eins og áður sagði skiptist kerfið í tvo hluta. Annars vegar smáforrit sem hugsað er sem 

hjálpartæki fyrir umhyggjuaðila. Á forsíðu smáforritsins er að finna lýsandi mynd með 

upplýsingum um hvaða tími dags er, dagsetningu og tímasetningu. Einnig er að finna 

upplýsingar um næsta viðburð og skilaboð frá umönnunaraðilum. Í smáforritinu er hægt að 

http://www.heilsuvera.is/


 

3 

sjá lista yfir umönnunaraðila þar sem gefinn er kostur á að hringja eða senda skilaboð með 

forritinu Skype, þá er einnig hægt að sjá yfirlit yfir vikuna. 

Hinn hluti kerfisins er aðgangur gegnum Heilsuveru. Umhyggjuaðili þarf að hafa aðgang að 

www.heilsuvera.is en þar getur hann veitt umönnunaraðilum aðgang að 

heilbrigðisupplýsingum sínum, það er þeim upplýsingum sem hann getur séð á vefnum sem 

þegar er kominn upp.  

Þá þarf umönnunaraðili einnig að hafa aðgang að www.heilsuvera.is en þegar 

umönnunaraðili hefur fengið aðgang frá umhyggjuaðila kemst hann inn á síðu viðkomandi 

umhyggjuaðila. Þar getur umönnunaraðili séð dagskrá viðkomandi umhyggjuaðila, skráð 

viðburði í dagatal, tekið þátt í umræðum og séð alla þá sem umhyggjuaðilinn hefur veitt 

umboð. 

1.2 Þróunarumhverfi 

Við framkvæmd verkefnisins var þróunarumhverfið Visual Studio notað. Vefhluti var 

skrifaður í 𝐴𝑆𝑃. 𝑁𝐸𝑇 umhverfi á C# forritunarmáli ásamt Javascript og JQuery. Í byrjun var 

smáforritið útfært í Windows Universal en síðar var tekin ákvörðum um að nota WPF. 

Smáforrit var einnig skrifað í C# forritunarmáli. Útgáfustjórnun fór fram í gegnum Git og 

verkefnið í heild var vistað á Stash. Vefhluti var gefinn út á www.umhyggja.origo.is og var 

tenging við FTP þjón kerfisins í gegnum Filezilla. 

1.3 Yfirlitsmynd kerfis 
Á mynd 1 hér að neðan má sjá yfirlitsmynd af kerfinu og hvernig Umhyggja kerfið tengist inn 

í Veru kerfið. Nánari lýsingu á kerfinu má finna í rekstrarhandbók í viðhengi. 

http://www.heilsuvera.is/
http://www.heilsuvera.is/
http://www.umhyggja.origo.is/
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Mynd 1 – Mynd sem sýnir uppbyggingu kerfisins 
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2. Verklag 

Við úrvinnslu verkefnisins var notast við Scrum hugmyndafræðina. Í upphafi hvers dags voru 

haldnir 15 mínútna stöðufundir þar sem staðan var tekin á verkefninu og dagsáætlun rædd. 

Þá voru haldnir vikulegir fundir með eiganda verkefnisins. Fram til 11. september vann 

teymið frá Háskólanum í Reykjavík, eða þar til aðstöðu var komið upp í TM Software. Þar 

sem einn meðlimur teymisins er fjarnemi voru haldnir reglulegir Skype fundir en 

teymismeðlimurinn kom einnig nokkrum sinnum til Reykjavikur til að vinna með teyminu 

og dvaldi alfarið í Reykjavík frá 30. nóvember og fram að verklokum. Vinnutíma 

teymismeðlima var nokkuð misskipt fram til 25. nóvember en eftir þann tíma höfðu allir 

meðlimir lokið öðrum skyldum og einungis var unnið í lokaverkefninu.   

2.1 Scrum hlutverk 

Eigandi verkefnisins (e. Product Owner) er Atli Már Gunnarsson hjá TM software. 

Verkefnastjóri (e. Scrum Master) er Heiðdís Rut Hreinsdóttir og þróunarteymið skipa Hildur 

Leonardsdóttir, Ingveldur Dís Heiðarsdóttir, Kristín Laufey Hjaltadóttir og Sigríður 

Hrafnsdóttir. 

2.2 Verkáætlun 

Teymið fékk úthlutað verkáætlun við upphaf verkefnisins sem spannaði samtals 27 

notendasögur í þremur mismunandi forgangsflokkum. Alls voru 10 sögur í fyrsta forgangi, 7 

í öðrum forgangi og 10 í lægsta forgangi. Smávægilegar breytingar voru gerðar á forgangi og 

einhverjar sögur færðar til eftir notendaviðtöl og viðræður við eiganda verkefnisins. Tveir 

notendahópar eru að kerfinu líkt og áður hefur verið tekið fram; umönnunaraðilar (U) og 

umhyggjuaðilar (UMH).  Notast var við skipulagspóker (e. Planning Poker) til þess að áætla 

umfang hverrar notendasögu fyrir sig og var heildarumfang verkefnisins áætlað sem 374 

sögupunktar. Þá var áætlað að hver sögupunktur myndi taka 5 klukkustundir og verkefnið í 

heild því áætlað sem 1870 klukkustundir. 
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Nr. Notandi Notendasaga Forgangur Sögupunktar Staða 

1 U Getur skráð viðburð í dagatal UMH. 1 40 Lokið 

2 U 
Viðburður þarf að innihalda a.m.k. titil, 
útskýringartexta, dagsetningu, upphaf, 

endi og staðsetningu 
1 5 Lokið 

3 U 
Getur breytt viðburði, breyttar 

upplýsingar berast viðeigandi aðilum. 
1 8 Lokið 

4 U Getur hætt við viðburð. 1 3 Lokið 
5 U Getur sett inn tilkynningu til UMH 3 20 Lokið 

6 U 
Getur séð hvaða aðrir umönnunaraðilar 

sjá um UMH 
1 3 Lokið 

7 UMH Getur séð dagskrá 1 8 Lokið 
8 UMH Getur séð tilkynningar 3 13 Lokið 
9 UMH Getur séð hvað klukkan er 1 3 Lokið 

10 UMH Getur séð hvort er dagur eða nótt 1 5 Lokið 
11 UMH Getur veitt umönnunaraðilum umboð 1 20 Lokið 

12 U 
Getur skráð fleiri en einn 

umönnunaraðila á viðburð 
2 13 Lokið 

13 U 
Getur skilgreint hlutverk 

umönnunaraðila á viðburði, hvort þurfi 
fylgdarmann/menn 

2 8 Lokið 

14 U Getur séð sögu viðburða aftur í tímann 2 5 Lokið 

15 U 
Getur stofnað og tekið þátt í umræðu 
sem eingöngu umönnunaraðilar sjá. 

2 20 Lokið 

16 U 
Getur skráð viðburð út frá tímabókun í 

Veru 
2 13 Lokið 

17 U 
Sjálfvirk tilkynning send á 

umönnunaraðila ef viðburður hefur ekki 
skráðan á sig fylgdarmann 

2 20 Lokið 

18 U 
Geta skráð umræðu á hvaða 
viðburð/tilkynningu sem er 

2 20 Lokið 

19 UMH Getur séð komandi viðburði í dagatali 1 13 Lokið 
20 UMH Getur veit mismundi umboð 3 40 Lokið 

21 U 
Fær skilaboð um skráningu á 

viðburð/umboð fyrir nýjum UMH 
3 20 Ólokið 

22 U 
Getur sent SMS/tilkynningu á aðra 

umönnunaraðila v/viðburðar 
3 13 Ólokið 

23 UMH Getur hringt í umönnunaraðila 3 20 Lokið 
24 UMH Getur sent umönnunaraðila skilaboð 3 20 Lokið 
25 UMH Getur stillt liti/útlit á tilkynningaskjá 3 8 Ólokið 
26 UMH Getur stillt hvað sést á tilkynningaskjá 3 13 Ólokið 

27 K 
Kerfisstjóri þarf að geta séð notkun á 

Google analytics 
3 0 Ólokið 

Samtals sögupunktar: 374  
Tafla 1 – Verkáætlun fyrir Veru Umhyggju 
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2.3 Framvinda 

Í fyrstu hafði teymið áætlað að vinna verkefnið í átta tveggja vikna löngum sprettum og klára 

um það bil 50 sögupunkta í hverjum spretti. Þann 3. nóvember var hins vegar tekin ákvörðun 

í samráði við eiganda verkefnisins og leiðbeinanda að hafa lengd spretta eina viku. Verkefnið 

var því í heildina 11 sprettir og eyddu teymismeðlimir samtals 2719 klukkustundum í 

verkefnið. Brunahraði verkefnisins var rúmlega 30 sögupunktar á sprett. Á mynd 2 hér að 

neðan má sjá brunarit fyrir verkefnið í heild.  

 

Mynd 2 – Mynd sem sýnir brunarit verkefnisin 

Í framvinduskýrslu í viðhengi er greint nánar frá framvindu verkefnisins og tímaskráningu 

teymismeðlima. Að auki er ítarlegt niðurbrot á hverjum spretti fyrir sig ásamt brunariti fyrir 

hvern sprett. 
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3. Greining og hönnun 

3.1 Gagnagrunnur 

Á mynd 3 hér að neðan má sjá töfluuppbyggingu fyrir bakenda Umhyggju. 

𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑇𝑜𝐶𝑎𝑟𝑒𝑡𝑎𝑘𝑒𝑟 taflan tengir saman umönnunaraðila og umhyggjuaðila og geymir 

kennitölur beggja. Taflan inniheldur einnig alla hluta Heilsuveru sem umönnunaraðili hefur 

aðgang að þegar hann skráir sig inn á kennitölu umhyggjuaðila síns.  Þá eru geymdar ýmsar 

stillingar til dæmis hvort umönnunaraðili hafi valið að fá tilkynningar á formi tölvupósts eða 

með smáskilaboðum í farsíma.  

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 taflan geymir viðburði sem skráðir hafa verið í dagatal umhyggjuaðila og inniheldur 

meðal annars titil, skilaboð, dagsetningu og fylgdarmann/menn. 

 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑦 taflan geymir umræður milli umönnunaraðila um ákveðinn umhyggjuaðila. Hefja má 

umræðu um  viðburð með því að skrá inn auðkenni viðburðar í 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝐼𝑑 röðina, einnig er í 

boði að sleppa því að skrá auðkenni viðburðar ef umræða er óháð viðburði. 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 taflan geymir athugasemdir við ákveðna umræðu með því að halda utan um 

auðkenni þeirrar umræðu sem athugasemdin tilheyrir. Að auki inniheldur taflan skilaboð, 

dagsetningu og kennitölu þess sem skrifar athugasemdina.  

𝑁𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 taflan heldur utan um skilaboð sem umönnunaraðili getur sent beint á skjá 

umhyggjuaðila síns og inniheldur skilaboð og dagsetningu. 
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Mynd 3 – Mynd sem sýnir töfluskipan bakenda verkefnisins 

3.2 Áhættugreining 

Við upphaf verkefnisins var gerð greining á helstu áhættuþáttum sem gætu komið upp á 

meðan á verkefninu stóð. Að auki var ábyrgðarmaður settur fyrir hverja mögulega áhættu og 

mögulegar lausnir skilgreindar. Sú áhætta sem helst raungerðist á tímabilinu var að 

reynsluleysi teymis myndi hægja á framvindu verkefnisins. Áhættan sýndi sig helst í að 

útfærsla smáforrits var upphaflega áætluð í Windows Universal en skipt var yfir í WPF og 

hefði sú ákvörðun þurft að vera tekin fyrr í ferlinu. Þá skein reynsluleysið einnig í gegn í 

Scrum skipulagningu en fæstar notendasögur kláruðust til fulls á þeim spretti sem þær voru 

settar fyrir. Áhættugreininguna í heild má sjá í áhættugreiningarskjali í viðhengi.  
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3.3 Viðtalsgreining 

Í ferlinu voru gerðar tvær viðtalsgreiningar. Sú fyrri við hugsanlega notendur kerfisins og 

hin síðari við forstöðumann Maríuhúss sem býður upp á dagþjálfun fyrir Alzheimer 

sjúklinga. Forgangi á notendasögum var breytt eftir viðtöl við hugsanlega notendur og 

hönnun á útliti smáforrits var breytt efir viðtal við forstöðumann Maríuhúss. Nánari 

útskýringar á viðtölunum má finna í viðtalsgreiningarskjali í viðhengi. 

Eftir viðtölin var komin mun betri sýn á uppbyggingu vefsins og hvaða kröfur skiptu mestu 

máli. Einnig hjálpuðu viðtölin við að koma verkefninu vel af stað. 

3.5 Viðmótshönnun 
Þegar teymið tók við verkefninu voru hugmyndir að útliti smáforrits teiknaðar upp á blað og 

seinna í forritinu Balsamiq þar sem einnig var gerð grein fyrir flæði forritsins. Undir verklok 

fékk teymið í hendurnar teikningar frá hönnuði innan TM Software. Nánari útlistun á hönnun 

auk skjáskota af útliti kerfisins má finna í hönnunarskýrslu í viðhengi. 

4. Prófanir 

Prófanir voru framkvæmdar sem formsatriði og þyrfti að gera ítarlegri prófanir á kerfinu á 

stærri hópi notenda. Gerðar voru kerfisprófanir og notendaprófanir. 

4.1 Kerfisprófanir 

Kerfisprófanir voru gerðar á vefhluta þann 11. desember 2015 og kerfisprófun var gerð á 

smáforritshluta þann 12. desember 2015. Helst var notast við tímamælingar. Nánar má lesa 

um prófanir í samnefndu fylgiskjali í viðhengi. 

4.2 Notendaprófanir 

Notendaprófanir voru gerðar á átta notendum og gengu almennt vel. Notendur voru á 

aldrinum 18-65 ára og voru þeir með misjafna tæknikunnáttu. Tvær breytingar voru gerðar 

eftir notendaprófanirnar. Önnur breytingin var í vefhluta verkefnisins og sneri að því hvernig 

umönnunaraðili ætti að bæta viðburði í dagatal umhyggjuaðala. Áður var einungis hægt að 

bæta viðburði í dagatal með því að smella á „Bæta við viðburði“ fyrir ofan dagatalið. Flestir 

þeir sem tóku þátt í að prófa kerfið smelltu á dagsetningu viðburðar til að reyna að skrá hann 

inn og var þessari virkni bætt við. Í smáforritshluta verkefnisins áttu nokkrir í erfiðleikum 
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með að átta sig á nafni og mynd af umönnunaraðila hægra megin á skjánum. Ákveðið var að 

bæta við nánari lýsingu svo ekki færi á milli mála að viðkomandi umönnunaraðili tengdist 

næsta viðburði. 

5. Afurðir 

5.1 Vefhluti 

Í vefhluta verkefnisins er eftirfarandi virkni til staðar: 

 Sem umhyggjuaðili get ég veitt umönnunaraðilum mínum aðgang að mínum 

heilbrigðisupplýsingum og takmarkað þann aðgang eins og mér hentar. 

 Sem umönnunaraðili hef ég aðgang að upplýsingum um mína umhyggjuaðila, get séð 

dagskrá þeirra, stofnað viðburði, stofnað og tekið þátt í umræðum og sent 

tilkynningar sem birtast á skjá í smáforriti hjá umhyggjuaðila. 

Vefsíðan keyrir á www.umhyggja.origo.is. 

5.2 Smáforrit 

Smáforritið býr yfir eftirfarandi virkni: 

 Notandi getur séð á skjá snjalltækis dagsetningu, tíma og upplýsingar um hvort það 

er dagur eða nótt. 

 Notandi getur séð á skjá snjalltækis næsta viðburð og hver það er sem fylgir honum. 

Einnig getur hann séð tilkynningar frá umönnunaraðilum. 

 Notandi getur séð nöfn og myndir af öllum sínum umönnunaraðilum sem og 

upplýsingar um hvernig hver og einn tengist honum. Einnig hefur notandi kost á að 

hringja í umönnunaraðila sína eða senda þeim skilaboð. 

 Notandi getur séð dagatal með öllum viðburðum. 

Nánari upplýsingar um notkun smáforritsins má finna í notendaleiðbeiningum í viðhengi. 

  

file:///C:/Users/lb/Downloads/www.umhyggja.origo.is
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6. Framtíðarsýn 

Kerfi eins og Vera Umhyggja getur sannarlega gagnast mörgum og á vel við í nútíma 

samfélagi. Viðbætur við kerfið í núverandi mynd gætu aukið mjög á skemmtanagildi 

kerfisins. Má þar nefna að bæta við tengingu við Instagram samfélagsmiðilinn þannig að hver 

og einn notandi smáforritsins ætti sitt eigið myllumerki og gæti þá séð myndir frá 

aðstandendum sínum sem merktar væru með viðeigandi myllumerki. Þetta myndi gera 

smáforritið persónulegra fyrir notendur og líklega auka notkun þess.  

Með því að bæta við ýmsum stillingaratriðum má sníða kerfið betur að þörfum hvers og eins 

og mæta þannig þörfum breiðari hóps notenda. Kerfið gæti vel nýst einstaklingum með 

ýmsar takmarkanir aðrar en Alzheimer. Í viðtölum kom til að mynda fram áhugi á því að nota 

kerfið fyrir einhverf börn og sem kennslutæki fyrir börn með sérþarfir. Auk þess kom fram 

áhugi á því að heilbrigðisstarfsfólk tæki þátt í að skrá upplýsingar inn í Umhyggju. Þá þyrfti 

að gera sér viðmót fyrir heilbrigðisstarfsfólk þar sem þeim yrði gert kleift að skrá inn gögn á 

einfaldan og fljótlegan hátt. Víðtækar prófanir þyrfti að gera sem og að þarfagreina ef fara 

ætti út í slíkar viðbætur. 

7. Umsögn  

Umsögn frá Atla Mar Gunnarssyni, eiganda verkefnisins: 

„Hópurinn hefur verið samstilltur og samviskusamur frá upphafi. Mæting hefur verið mjög 

góð og hópurinn hefur sýnt frumkvæði í vinnunni allri. Hópurinn hefur sýnt skynsemi í 

skiptingu verkefna og upplýsingaflæði hefur verið gott. Þegar á heildina litið hafa þær skilað 

af sér mjög góðri vinnu.“ 
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8. Niðurlag 

Á heildina litið gekk úrvinnsla verkefnisins vel eftir. Teymið vann nokkuð jafnt og þétt yfir 

tímabilið og var vinnuandi, samstarf og samskipti milli teymismeðlima til fyrirmyndar. 

Kláraðar voru allar notendasögur í verkáætlun að undanskildum fimm. Þrjár þeirra tilheyra 

lægsta forgangi og snúa að útlitsstillingum smáforrits. Seinni tvær sögurnar snúa að 

tilkynningum til umönnunaraðila í gegnum smáskilaboð og tölvupóst þegar breytingar verða 

á viðburðum. Verkið sem teymið skilar af sér er engu að síður ekki teljanlega frábrugðið því 

sem lagt var af stað með í upphafi. 

Nokkuð þarf að vinna áfram  með smáforritshluta og ollu breytingar á útfærslu úr Windows 

Universal yfir í WPF á seinnihluta tímabilsins miklum töfum á þróun þess. Á vinnuferlinu 

komu í ljós breytingar sem eru í vændum hjá Skype. Þær breytingar munu valda því að ekki 

verður lengur boðið upp á spjall í gegnum þjónustur Skype fyrir þriðja aðila. Að auki komu 

kerfisprófanir á hringingum í gegnum Skype ekki nægilega vel út. Leggur teymið því til að 

leitað verði annarra lausna til að gera notendum kleift að senda skilaboð og hringja sín á 

milli.  

Ekki tókst að útfæra vefhluta þannig að hægt væri að fá skilaboð um viðburði beint í 

snjalltæki viðtakanda en viðkomandi getur fengið sendan tölvupóst ef hann kýs svo. Teymið 

sá til þess að öll útfærsla vefhluta keyri þægilega á snjalltækjum (e. Responsive). Þá gaf 

teymið sér ekki nægilegan tíma til þess að einingaprófa kerfið og leggur til að slíkt verði gert 

áður en kerfið verður aðgengilegt almenningi. 

Verkefnið var virkilega lærdómsríkt og veitti teyminu raunhæfa mynd og góða reynslu af 

úrvinnslu verkefnis á atvinnumarkaði. Viljum við færa TM Software þakkir fyrir aðstöðuna 

og tækifærið. Sérstakar þakkir fær Pavel Chen hugbúnaðarsérfræðingur. Þakkir fá aðrir 

starfsmenn innan TM Software sem veittu aðstoð sína: Kristmundur Jón Hjaltason fyrir 

aðstoð með smáforrit, Guðbjörg Ólafsdóttir fyrir hönnun vörumerkis, Atli Mar Gunnarsson 

eigandi verkefnisins, Ingvar Sigurðsson og Friðrik Magnússon fyrir aðstoð með bakenda. 

Þakkir fær einnig Ólína Kristín Jónsdóttir forstöðumaður í Maríuhúsi fyrir góðar 

ráðleggingar og innsýn inn í líf einstaklinga sem þurfa á aðstoð að halda. Þakkir fær einnig 

leiðbeinandinn okkar Birgir Kristmannsson fyrir góðar ráðleggingar og aðstoð.  
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Viðauki 

Eftirfarandi skrár er að finna í viðhengi: 

1. Áhættugreining 

2. Framvinduskýrsla 

3. Hönnunarskýrsla 

4. Notendahandbók 

5. Prófanir 

6. Rekastrarhandbók 

7. Viðtalsgreining 

 


