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Endurhönnun á vefsvæði Geðsviðs

Ágrip

Í þessari skýrslu er fjallað um B.Sc. verkefnið Endurhönnun á vefsvæði Geðsviðs. Markmið

verkefnisins var að endurhanna vefsvæði Geðsviðs Landspítala þar sem efni vefsvæðisins var

úrelt, mikið umfangi og skipulagi var ábótavant. Fyrst var vefsvæðið metið og síðan teknar

þrjár ítranir þar sem framkvæmd var notendaprófun og endurhönnun í kjölfarið. Í hverri

ítrun var nytsemi vefsvæðisins metin út frá árangri, skilvirkni og ánægju. Niðurstöðurnar

benda til þess að endurhönnunin hafi skilað árangri þar sem árangur, skilvirkni og ánægja

hafði aukist töluvert milli fyrstu og síðustu notendaprófunar.
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1 Kynning

Árið 2016 óskaði Landspítalinn eftir því að vefsvæði Geðsviðs yrði endurhannað. Efni

vefsvæðisins var úrelt, mikið umfangi og skipulagi var ábótavant. Auk þess var fræðsluefni

af skornum skammti og efni var ekki sett fram með þarfir notenda að leiðarljósi.

Fyrst var vefsvæðið metið eins og það var upphaflega. Eftir það voru teknar þrjár ítranir þar

sem vefsvæðið var prófað og endurhannað út frá niðurstöðum prófunarinnar og viðtölum

við eigendur verkefnisins, Guðný Helgu Herbertsdóttur deildarstjóra Samskiptardeildar

og M. Möndu Jónsdóttur hjúkrunardeildarstjóra á Sérhæfðri Endurhæfingardeild. Notast

var við ISO-skilgreininguna (ISO standard 9241-210, 2010) á nytsemi til að meta nytsemi

vefsvæðisins í upphafi og eftir hverja endurhönnun. Samkvæmt ISO-skilgreiningunni er

nytsemi kerfis mæld út frá þremur þáttum:

Árangri: Hversu vel notendur ná markmiðum sínum með því að nota kerfið.

Skilvirkni: Árangur í sambandi við notkun aðfanga, það er hversu vel notendur ná

markmiðum sínum með því að nota kerfið miðað við tíma og/eða smelli.

Ánægju: Jákvætt viðhorf varðandi notkun kerfisins.

Í hverri ítrun var nytsemi vefsvæðisins mæld með notendaprófun og spurningum sem no-

tendur svöruðu eftir notendaprófunina. Í notendaprófununum var notast við svokallaða

hugsa upphátt aðferð. Aðferðin felst í því að þátttakendur segja allt sem þeir eru að hugsa

á meðan þeir leysa verkefni á vefsvæðinu. Þetta er gert til þess að sá sem framkvæmir pró-

funina fái betri skilning á aðgerðum þátttakanda á meðan prófun stendur (Preece, Rogers

og Sharp, 2011). Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var í Svíþjóð af Gulliksen og fleirum

(Gulliksen, Boivie, Persson, Hektor, and Herulf, 2004) var þessi aðferð metin besta aðferðin

sem sérfræðingar notuðu eða höfðu notað við prófanir á notendum.

Í þessari skýrslu verður farið yfir greiningu notendahópa vefsvæðis Geðsviðs, val á verkefnum

fyrir notendaprófanirnar, spurningar eftir notendaprófun, mælitæki og tækjabúnað. Einnig
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verður fjallað um hverja ítrun fyrir sig, notendaprófanir, niðurstöður og endurhönnun. Að

lokum verða niðurstöður prófananna teknar saman og fjallað um þær í heild.
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2 Aðferð

Í fyrstu var vefsvæðið metið eins og það var upphaflega. Farið var í gegnum þrjár ítranir

þar sem vefsvæðið var prófað og endurhannað í kjölfarið út frá niðurstöðum prófunarinnar

og viðtölum við eigendur verkefnisins. Ferlið má sjá á mynd 1.

Mynd 1: Ítrunarferli.

2.1 Greining notendahópa

Notendahópar vefsvæðisins voru greindir út frá því sem kom fram í tillögu Landspítalans

að endurhönnun vefsvæðisins, en þar komu fram notendahóparnir starfsfólk, almennir no-

tendur og aðrir hagaðilar. Einnig voru tekin óformleg viðtöl við eigendur verkefnisins og

starfsfólk Landspítala og heilsugæslu. Í viðtölunum kom fram að vefsvæðið eins og það var

upphaflega var frekar miðað að starfsfólki Landspítalans og heilsugæslu heldur en almen-

num notendum. Eigendur verkefnisins vildu heldur að vefsvæðið beindist að almennum

notendum, það er sjúklingum og aðstandendum þar sem vefsvæðið er hugsað fyrir þá. Út

frá þessum upplýsingum var ákveðið að leggja mesta áherslu á notendahópinn almenna

notendur. Notendahópur starfsfólks var felldur út þar sem einnig kom fram í viðtölum að

það notar ekki þetta vefsvæði heldur er með sinn eigin innri vef. Ákveðið var að halda

notendahópnum aðrir hagaðilar eins og heilsugæslu þar sem fram kom í viðtali við starf-

smann heilsugæslu að þessi notendahópur þurfi að leita upplýsinga á vefsvæðinu eins og

símanúmer og fræðsluefni. Í töflu 1 má sjá skiptingu notendahópanna ásamt upplýsingum

um hvern notendahóp fyrir sig.
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Tafla 1: Notendahópar.

Notendahópur Bakgrunnur Notkun kerfis Umhverfi Markmið

Notendur
þjónustunnar.
Mikilvægi:
Mikilvægasti
hópurinn

Aldur: Hugsan-
lega 13+. Kyn:
Bæði kynin.
Hæfni/vanhæfni:
Engin sérstök.
Tölvufærni:
Mismunandi.

Notkun: Allt
árið á öllum tí-
mum. Þjálfun:
Engin sérstök.
Viðhorf: Óvi-
tað. Fjöldi
notenda: Óvi-
tað.

Tæknilegt
umhverfi:
Tölva eða sími
í misgóðri in-
ternet tengingu.
Raunverulegt
umhverfi:
Hvar sem er á
Íslandi. An-
nað umhverfi:
Ekkert sérstakt.

Finna up-
plýsingar (t.d.
símatíma lækna,
heimsóknartíma,
fræðslu).

Aðrir hagaðilar.
Mikilvægi:
Næst mikilvæ-
gasti hópurinn

Aldur: Yfir
tvítugt. Kyn:
Bæði kynin.
Hæfni/vanhæfni:
Engin sérstök.
Tölvufærni:
Mismunandi

Notkun: Allt
árið. Þjálfun:
Reynsla frá
vinnu. Viðhorf:
Neikvætt.
Fjöldi no-
tenda: Óvitað

Tæknilegt
umhverfi:
Tölva eða sími
í misgóðri in-
ternet tengingu.
Raunverulegt
umhverfi: Vin-
nustaður. An-
nað umhverfi:
Hvar sem er á
Íslandi

Finna upplýsin-
gar (t.d. sí-
matíma lækna).

2.2 Verkefni í notendaprófunum

Búin voru til verkefni fyrir notendaprófanirnar út frá niðurstöðum Google Analytics, sem

er vefgreinandi þjónusta sem sýnir vefsíðuumferð, á tímabilinu 1. janúar 2016 - 12. október

2016, sem Brynhildur Pétursdóttir vefstjóri Samskiptadeildar Landspítalans veitti aðgang

að. Einnig voru nýttar upplýsingar sem fengust úr óformlegum viðtölum við Lindu Dögg

Hólm ráðgjafa hjá Geðhjálp, Hugrúnu Jónu Hilmarsdóttur hjúkrunarfræðing á Heilsugæslu

Suðurlands og eigendur verkefnisins.
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Niðurstöður Google Analytics sýndu að tíu mest heimsóttu síður innan Geðsviðs voru

bráðamóttaka, FMB teymið (þjónusta fyrir foreldra sem eiga von á barni, eða eru með

barn á fyrsta ári sem eru með alvarlegan geðrænan vanda og/eða áhyggjur af tengslamyn-

dun við barnið), og einstaka deildir innan Geðsviðs. Einnig kom fram að þau orð sem var

mest leitað að og tengdust Geðsviði voru orðin ADHD, geðdeild, kort, símanúmer, gjald-

skrá, Kleppur, Laugarás, heimsóknartími, félagsráðgjafi, myndbönd, deildir, FMB, geðsvið

og göngudeild. Það helsta sem kom fram í viðtölunum var að það væri mikilvægt fyrir

notendur að neyðarnúmerin væru auðsjáanleg, notendur ættu að hafa greiðan aðgang að

fræðsluefni, notendur ættu að geta séð hvaða þjónusta væri í boði, hvert væri hægt að leita

með geðrænan vanda og að það ætti að vera auðvelt fyrir notendur að finna nytsamlegar

upplýsingar eins og heimsóknartíma, staðsetningu, gjaldskrá og fleira.

Út frá þessum upplýsingum var búinn til verkefnalisti með 11 verkefnum (sjá Viðauka

7.1) sem notaður var í notendaprófun 1. Notendaprófun 2 var nokkuð frábrugðin hinum

notendaprófununum þar sem fjöldi notenda var mun meiri og prófunin framkvæmd af

nemendum Háskólans í Reykjavík. Valin voru fimm verkefni sem voru svipuð verkefnunum

í notendaprófun 1 og eitt nýtt verkefni sem sneri að því að finna hvernig hægt væri að fá

aðgang að þráðlausu neti á Landspítalanum, en það eru upplýsingar sem margir gætu þurft

að nýta sér en voru ekki vel sjáanlegar á vefsvæðinu (sjá Viðauka 7.2). Í notendaprófun 3 var

að mestu leyti notast við sömu verkefni og í notendaprófun 1 nema tveimur verkefnum var

hent út og verkefninu um hvernig hægt sé að fá aðgang að þráðlausu neti úr notendaprófun

2 bætt við (sjá Viðauka 7.3). Í frekari viðtölum við eigendur verkefnisins kom í ljós að

verkefnin tvö sem var hent út áttu ekki við þar sem þjónustan sem spurt var um í öðru

verkefninu var einungis fyrir þá sem voru þegar lagðir inn á geðdeild og því ekki aðgengileg

fyrir alla. Hitt verkefnið snerist um deild sem hafði skipt um nafn og yfirdeild því þurfti

að fara nánast sömu leið við að finna deildina og í öðru verkefni. Í notendaprófun 4 var

notast við sama verkefnalista og í notendaprófun 3.
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2.3 Spurningalisti eftir notendaprófun

Eftir hverja notendaprófun voru þátttakendur beðnir um að svara nokkrum spurningum

varðandi ánægju þeirra með vefsvæðið (sjá Viðauka 7.4). Notast var við Likert kvarða, sem

er algengt flokkunarsnið fyrir kannanir (Allen og Seaman, 2007) til að meta hversu einfalt,

nytsamlegt og aðlaðandi notendum fannst vefsvæðið ásamt opnum spurningum.

2.4 Mælitæki/Tækjabúnaður

Forrit sem notuð voru við gerð wireframes voru Balsamiq Mockup 3 og Photoshop CS6.

Notast var við vefinn www.InVision.com til að gera wireframe-in smellanleg fyrir noten-

daprófun. Þátttakendur leystu verkefnin á eigin fartölvum og skeiðklukka var notuð við

tímamælingar.

2.5 Framkvæmd

Farið var í gegnum þrjár ítranir með fjórum notendaprófunum. Í hverri ítrun verður farið

yfir þátttakendur sem tóku þátt í prófuninni, niðurstöður eftir árangri, skilvirkni og ánægju

og umræðu um niðurstöðurnar. Í fyrstu tveimur ítrununum verður farið yfir hönnunarferli

sem átti sér stað eftir notendaprófun og í þriðju ítrun verða settar fram hugmyndir af

endurhönnun.
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2.5.1 Ítrun 1

Í ítrun eitt var vefsvæðið metið og prófað eins og það var upphaflega til að greina nytsemis-

vandamál.

Mat á vefsvæði

Við mat á vefsvæðinu fóru hópmeðlimir yfir vefsvæðið í sitthvoru lagi út frá tíu viðmiðu-

narreglum fyrir nytsemi vefsíðna (Nielsen, 2003).

Hópmeðlimir leystu einnig verkefni og flokkuðu þau eftir erfiðleika. Verkefnin sem sjá má

í töflu 2 eru verkefni sem hópmeðlimir töldu að notendur þyrftu oft að leysa á vefsvæðinu.

Eins og sjá má í fyrrnefndri töflu var metið hvaða notendahópur þyrfti að geta leyst tiltekið

verkefni.

Tafla 2: Verkefni flokkuð eftir notendahópum.

Notendur þjónustunnar Aðrir hagaðilar

Finna átröskunar dag- og
göngudeild.

x

Upplýsingar um sjúkdóma. x x

Heimsóknartímar geðdeil-
dar.

x x

Kostnað við fyrsta viðtal
barnageðlæknis.

x

Upplýsingar um aðstöðu. x

Símatími hjá öryggis-
geðdeild.

x

Félög (Notenda- og hagsmu-
nasamtök).

x x

Í töflu 3 má sjá að það reyndist mjög erfitt eða erfitt að leysa meirihluta verkefnanna eða

fimm af sjö verkefnum. Aðeins þótti auðvelt að finna upplýsingar um heimsóknartíma og

kostnað.
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Tafla 3: Verkefni flokkuð eftir erfiðleika.

Mjög erfitt Erfitt Hvorki né Auðvelt Mjög auðvelt

Finna átröskunar dag-
og göngudeild.

x

Upplýsingar um
sjúkdóma.

x

Heimsóknartímar
geðdeildar.

x

Kostnað við fyrsta
viðtal barnageðlæknis.

x

Upplýsingar um
aðstöðu.

x

Símatími hjá öryggis-
geðdeild.

x

Félög (Notenda- og
hagsmunasamtök).

x

Í töflu 4 má sjá vandamálin sem fundust út frá verkefnunum.

Tafla 4: Vandamál út frá verkefnum í mati á upphaflegu vefsvæði.
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Vandamál Lýsing

1 Erfitt að átta sig á hver yfirdeild átröskunar- dag
og göngudeild er.

2 Undir Fræðsla fyrir notendur kemur ekkert upp
um fræðslu, einungis er bent á aðrar vefsíður með
fræðsluefni (meirihlutinn erlent).

3 Fyrir sumar deildir er auðvelt að finna heimsók-
nartíma, en fellur mikið inn í langann texta.

4 Fyrir deildir sem ekki eru með heimsóknartíma er
ekkert tilgreint að það sé ekki heimsóknartími.

5 Létt að fara línuvilt við leit á einhverju ákveðnu í
verðskrá.

6 Erfitt að lesa úr miklum texta inn á deil-
darsíðunum hvað sé sagt um aðstöðu.

7 Yfirdeild Öryggisgeðdeildar er Réttargeðdeild,
hinn almenni notandi áttar sig ekki endilega á því.

8 Ekkert undir Geðheilbrigðisþjónusta utan LSH í
veftré sem gerir það minna áberandi.

Út frá þessari athugun var metið að vefsvæðið væri óþarflega flókið fyrir hinn almenna

notanda, skipting deilda væri óskýr og mikilvægar upplýsingar oft of djúpt í veftré.

Samanburðarvefir

Aðallega var litið til eftirfarandi vefja varðandi skipulag, virkni og hönnun:

http://www.gedhjalp.is, vefur Geðhjálpar

http://www.karolinska.se, sænska háskólasjúkrahúsið

http://www.helse-stavanger.no, norska háskólasjúkrahúsið

Á síðu Geðhjálpar sem sjá má á mynd 2 er borði (merktur með tölustafnum 1) sem heldur

sér allan tímann þótt farið sé á undirsíður sem myndar stöðugleika á vefsíðunni.
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Mynd 2: Vefsíða Geðhjálpar.

Vefsíða sænska háskólasjúkrahússins sem sjá má á mynd 3 er skýr og með góða framsetningu

á gögnum. Vefsíðan býður upp á stórt leitarbox (merkt með tölustafnum 1) og sett er fram

skýrt og áberandi staðsetningarkort (merkt með tölustafnum 2).

14



Endurhönnun á vefsvæði Geðsviðs

Mynd 3: Vefsíða sænska háskólasjúkrahússins.

Vefsíða norska háskólasjúkrahússins sem sjá má á mynd 4 er með einfalda hönnun og skýrar

upplýsingar. Vefsíðan býður upp á stórt leitarbox (merkt með tölustafnum 1) og myndtákn

þar sem aðal atriðin eru dregin fram.
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Mynd 4: Vefsíða norska háskólasjúkrahússins.

2.5.1.1 Notendaprófun 1

Þátttakendur

Tafla 5 sýnir upplýsingar um þátttakendur prófunarinnar sem voru sex, fimm konur og

einn karl á aldrinum 24 til 73 ára.

Tafla 5: Upplýsingar um þátttakendur.

Þátttakandi Kyn Aldur Tölvunotkun

1 KVK 24 Dagleg

2 KVK 65 Dagleg

3 KVK 25 Dagleg

4 KVK 20 Dagleg

5 KVK 73 Dagleg

6 KK 51 Dagleg
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Framkvæmd

Notendur leystu 11 verkefni (sjá Viðauka 7.1) á vefsvæðinu. Athugað var hversu langan

tíma það tók hvern notanda að leysa hvert verkefni og hversu oft viðkomandi þurfti að

smella á músina. Einnig var lagður fyrir spurningalisti í lok prófunarinnar til að meta

ánægju notanda með vefsvæðið (sjá 7.4).

Niðurstöður

Árangur

Eins og sjá má í töflu 6 þá voru sjö verkefni af 11 sem ekki allir gátu klárað. Þar af var eitt

verkefni sem enginn þátttakandi gat klárað, en verkefnið fólst í því að finna hvaða þjónusta

væri í boði á Geðsviði fyrir þá sem þjást af fæðingarþunglyndi. Einnig gat aðeins einn

þátttakandi klárað verkefni tíu sem var að finna upplýsingar um einkenni þunglyndis

Tafla 6: Hlutfall þátttakenda sem ljúka verkefni.
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Verkefni Hlutfall Prósenta

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvarlegu geðrænu
ástandi og þarf á hjálp að halda. Finndu sí-
manúmerið hjá bráðamóttöku geðsviðs til að fá
aðstoð.

6/6 100%

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamóttöku
geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

4/6 66%

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða þjónusta
hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

0/6 0%

4. Þú stendur í hjónabandserfiðleikum. Hvernig
kemst þú í para- og fjölskyldumeðferð?

4/6 66%

5. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyl-
dumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

6/6 100%

6. Bróðir þinn er í langtímameðferð á öryggis-
geðdeild. Hvenær eru símatímar hjá deildinni?

6/6 100%

7. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar stuðn-
ing við geðrænan vanda. Hvaða félög veita aðstoð
fyrir utan LSH?

6/6 100%

8. Fyrrverandi vinnufélagi þinn er á dagdeild
Hvítabandi. Fyrir hverja er deildin?

4/6 66%

9. Þú ert að fara í meðferð við átröskun dag- og
göngudeild. Hver er þjónustutíminn á deildinni?

4/6 66%

10. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur. Finndu
upplýsingar um einkenni þunglyndis.

5/6 83%

11. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild. Hvað
áttu að hafa með þér við innlögn á sjúkrahús?

3/5 50%

Heildar árangursstigið var 67% eins og sést í töflu 7 þar sem í heildina var 44 af 66 verkefnum

lokið með réttum upplýsingum.

Tafla 7: Hlutfall lokinna verkefna.
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Notendaprófun Hlutfall Prósenta

1 44/66 67%

Skilvirkni

Í töflu 8 má sjá meðaltímann sem það tók þátttakendur að ljúka verkefnum ásamt meðalfjölda

smella sem þurfti til að finna umbeðnar upplýsingar. Misjafnt var á milli verkefna hversu

marga smelli þurfti til að leysa verkefni en minnst þurfti enga smelli og mest sjö smelli.

Þau verkefni sem tók notendur lengstan tíma og flesta smelli að klára voru verkefni 4, 10

og 11 (sjá Viðauka 7.1). Þessi verkefni fólust í því að finna hvernig hægt væri að komast í

ákveðna meðferð, finna fræðsluefni um þunglyndi og komast að því hvað skyldi hafa með

sér við innlögn á sjúkrahús.

Tafla 8: Meðaltími- og smellir lokinna verkefna.
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Verkefni Meðaltími í sekúndum Meðalfjöldi smella

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvar-
legu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að
halda. Finndu símanúmerið hjá bráðamót-
töku geðsviðs til að fá aðstoð.

42,18 s 2

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamót-
töku geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

29,25 s 2

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða
þjónusta hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

- -

4. Þú stendur í hjónabandserfiðleikum.
Hvernig kemst þú í para- og fjölskyl-
dumeðferð?

123,25 s 6

5. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyl-
dumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

52 s 2

6. Bróðir þinn er í langtímameðferð á
öryggisgeðdeild. Hvenær eru símatímar hjá
deildinni?

53,33 s 3

7. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar
stuðning við geðrænan vanda. Hvaða félög
veita aðstoð fyrir utan LSH?

29,83 s 1

8. Fyrrverandi vinnufélagi þinn er á dagdeild
Hvítabandi. Fyrir hverja er deildin?

54,25 s 4

9. Þú ert að fara í meðferð við átröskun
dag- og göngudeild. Hver er þjónustutíminn
á deildinni?

68,5 s 5

10. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur.
Finndu upplýsingar um einkenni þunglyndis.

155 s 7

11. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild.
Hvað áttu að hafa með þér við innlögn á
sjúkrahús?

84 s 6

Í töflu 8 táknar bandstrikið að engum tókst að klára verkefnið.
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Ánægja

Sjá má á mynd 5 að notendum fannst vefsvæðið ekki einfalt né aðlaðandi en skiptar skoðanir

voru á því hvort það hafi verið nytsamlegt eða ekki.

Mynd 5: Mat þátttakenda á hversu einfalt, nytsamlegt og aðlaðandi þeim þótti vefsvæðið.

Það helsta sem kom fram þegar notendur voru spurðir um ánægju þeirra varðandi vefsvæðið

var að of mikið af efni væri á forsíðu, vefsvæðið væri ekki nógu hnitmiðað og erfitt væri að

finna einstaka deildir. Einnig kom fram að of mikið væri um fagorð sem almennir notendur

skilja ekki, fræðsluefni væri ábótavant og erfitt væri að finna ákveðnar upplýsingar.

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir myndu nota síðuna ef þeir þyrftu á þjónustu

Geðsviðs að halda. Helmingur þátttakenda svaraði þeirri spurningu neitandi eins og sést í

töflu 9.

Tafla 9: Myndu þátttakendur nota síðuna ef þeir þyrftu á þjónustu Geðsviðs að halda.

Já Hugsanlega Nei

Notendaprófun 1 33,3% 16,7% 50%
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Umræða

Niðurstöðurnar benda til þess að erfitt sé fyrir þátttakendur að finna hvaða þjónusta væri

í boði fyrir þá sem eru með fæðingarþunglyndi. FMB teymið veitir þessa þjónustu en

notendur gera sér ekki grein fyrir því, enda ekki skýrt hvað FMB stendur fyrir. Einnig

sýna niðurstöðurnar að erfitt er að finna fræðsluefni á síðunni þar sem aðeins einn notandi

gat fundið upplýsingar um þunglyndi en fannst þær þó ekki fullnægjandi. Upplýsingar

um staðsetningu er einnig ábótavant en ekki náðu allir þátttakendur að finna staðsetningu

bráðamóttöku Geðsviðs á vefsvæðinu. Einnig fannst þátttakendum óljóst hvar einstaka

deildir væri að finna inni á síðunni þar sem yfirflokkarnir á forsíðu eru ekki skýrir og ekki

allar deildir sem falla undir þá flokka. Þátttakendur virtust almennt óánægðir með síðuna

þar sem flestum fannst hún flókin og óaðlaðandi og helmingur þátttakenda sagði að þeir

myndu ekki nota síðuna ef þeir þyrftu á þjónustu Geðsviðs að halda. Hægt er að sjá frekari

umfjöllun um notendaprófunina í skýrslunni Notendaprófun 1.

2.5.1.2 Notendaprófun 2

Þáttakendur

Þátttakendur prófunarinnar voru 62 nemendur í áfanganum Verkefnalausnir sem kenndur

var við Háskólann í Reykjavík Haustönn 2016. Þátttakendur voru á aldrinum 20-50 ára.

Framkvæmd

Prófunin var framkvæmd í kennslustund í Verkefnalausnum þar sem nemendur fengu að

æfa sig að framkvæma notendaprófun. Einn nemandi leysti sex verkefni meðan annar

nemandinn fylgdist með og skráði niður tímann sem það tók hinn nemandann að leysa

hvert verkefni. Að lokinni prófun svaraði nemandinn sem leysti verkefnin spurningalista

sem var notaður til að meta ánægju notanda með vefsvæðið (sjá Viðauka 7.5).

Niðurstöður

Árangur

Eins og sést í töflu 11 voru þrjú verkefni sem ekki allir þátttakendur gátu klárað. Verkefnin
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fólust í að finna einkenni átröskunar, hvaða þjónusta væri í boði fyrir fólk sem á von á

barni og er með geðrænan vanda og heimsóknartíma á móttökugeðdeild 33A.

Tafla 10: Hlutfall þátttakenda sem ljúka verkefni.

Verkefni Hlutfall Prósenta

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvar-
legu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að
halda. Finndu símanúmerið hjá bráðamót-
töku geðsviðs til að fá aðstoð.

60/60 100%

2. Vinur þinn er byrjandi með geðrof-
ssjúkdóm og er að fara í meðferð á Lau-
garásinn – meðferðardeild. Finndu hvar er
deildin staðsett.

60/60 100%

3. Þig langar að kynna þér einkenni átrösku-
nar. Finndu fræðsluefni um átröskun.

59/60 98%

4. Þú ert með geðrænan vanda og átt von á
barni. Hvaða þjónusta er í boði fyrir þig?

54/60 90%

5. Frændi þinn er á móttökudeild 33A. Þú
vilt vita hvenær heimsóknartíminn þar er.

58/60 97%

6. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum
og vilt fá aðgang að þráðlausu netsambandi.
Hvernig ferðu að því að fá aðgang?

60/60 100%

Heildar árangursstigið var 97% eins og sést í töflu 11 þar sem í heildina var 351 verkefni af

360 verkefnum lokið með réttum upplýsingum.

Tafla 11: Hlutfall lokinna verkefna.

Notendaprófun Hlutfall Prósenta

2 351/360 97%

Skilvirkni

Í töflu 12 má sjá meðaltímann sem það tók þátttakendur að ljúka verkefnunum. Meðaltími

sem eytt var í hvert verkefni var nokkuð hærri en í prófun 1 sem bendir til þess að þátttak-

23



Endurhönnun á vefsvæði Geðsviðs

endur hafi tekið sér góðan tíma til að leysa hvert verkefni. Það sést einnig á árangrinum

en eins og áður var nefnt náðist að ljúka 97% verkefnanna. Þau verkefni sem lengstan tíma

tók að ljúka voru verkefni 3, 4 og 6 (sjá Viðauka 7.2) en verkefnin voru að finna einkenni

átröskunar, upplýsingar um þjónustu fyrir verðandi foreldra með geðröskun og að finna

hvernig hægt væri að fá aðgang að þráðlausu neti. Í þessari prófun voru smellir sem þurfti

til að ljúka hverju verkefni ekki taldir.

Tafla 12: Meðaltími lokinna verkefna.

Verkefni Meðaltími í sekúndum

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvarlegu geðrænu
ástandi og þarf á hjálp að halda. Finndu sí-
manúmerið hjá bráðamóttöku geðsviðs til að fá
aðstoð.

45,94 s

2. Vinur þinn er byrjandi með geðrofssjúkdóm
og er að fara í meðferð á Laugarásinn – meðfer-
ðardeild. Finndu hvar er deildin staðsett.

94,45 s

3. Þig langar að kynna þér einkenni átröskunar.
Finndu fræðsluefni um átröskun.

175,84 s

4. Þú ert með geðrænan vanda og átt von á barni.
Hvaða þjónusta er í boði fyrir þig?

193,34 s

5. Frændi þinn er á móttökudeild 33A. Þú vilt vita
hvenær heimsóknartíminn þar er.

105,74 s

6. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum og vilt fá
aðgang að þráðlausu netsambandi. Hvernig ferðu
að því að fá aðgang?

147,69 s

Ánægja

Eftir að notendur höfðu lokið prófuninni svöruðu þeir nokkrum spurningum varðandi

ánægju þeirra með vefsvæðið (sjá Viðauka 7.5). Það helsta sem þátttakendum fannst

jákvætt var að þeim fannst leitarvélin góð en ekki nægilega sýnileg, það væri mikið af

áreiðanlegum upplýsingum á síðunni og að auðvelt væri að finna símanúmer. Það sem
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þátttakendum fannst neikvætt var að fræðsluefni væri ábótavant, uppsetning síðunnar væri

flókin og erfitt að finna einstaka deildir. Einnig kom fram að of mikið væri af fagorðum

sem erfitt er fyrir almennan notanda að skilja.

Viðhorf þátttakenda gagnvart vefsvæðinu var nokkuð dreift eins og sést í töflu 13. Flestir

voru með neikvætt viðhorf eða 45% þátttakenda.

Tafla 13: Hvernig er viðhorf þátttakenda gagnvart síðunni.

Jákvætt Hlutlaust Neikvætt

Notendaprófun 2 34% 21% 45%

Umræða

Þátttakendur náðu ekki allir að finna hvaða þjónusta væri í boði fyrir verðandi foreldra

með geðrænan vanda. FMB teymið veitir þessa þjónustu en ekki er augljóst hvað FMB

stendur fyrir. Einnig náðu ekki allir þátttakendur að finna fræðsluefni um átröskun en

meðaltíminn við að ljúka verkefninu að finna einkenni átröskunar var einn af þeim hæstu.

Það tók þátttakendur einnig langan tíma að finna hvernig hægt væri að tengjast þráðlausu

neti. Þátttakendur töluðu um að erfitt væri að finna einstaka deildir en tveir þátttakendur

náðu ekki að finna heimsóknartíma á móttökudeild 33A. Þátttakendur náðu þó að ljúka

mun fleiri verkefnum en þátttakendur í notendaprófun 1. Ástæðan gæti verið sú að þeir

litu á þetta sem skólaverkefni þar sem frammistaða er venjulega metin og því lagt mikla

áherslu á að það þyrfti að klára hvert verkefni. Einnig eyddu þeir meiri tíma í að leysa

hvert verkefni, verkefnin voru færri og ekki þau sömu.

45% þátttakenda voru óánægðir með vefsvæðið meðan 21% var hlutlaus og 34% voru

ánægðir. Þess má geta að ánægða hópnum hafði í flestum tilfellum tekist að finna leitina

á síðunni og notað hana til þess að leysa verkefnin. Notendur voru almennt ánægðir með

útlit vefsvæðisins en töluðu um að efni væri ekki nægilega vel fram sett, fræðsluefni og

upplýsingum um staðsetningu væri ábótavant og erfitt væri að finna almennar upplýsingar

eins og heimsóknartíma, deildir og þráðlaust net.
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2.5.1.3 Hönnunarferli 1

Eftir notendaprófun 1 og 2 voru helstu nytsemisvandamálin greind en þau má sjá í töflu

14.

Tafla 14: Nytsemisvandamál.

Nytsemis
vandamál

Lýsing á vandamálinu Alvarleiki.
3=Meiriháttar,
2=Miðlungs,
1=Minniháttar

1 Fræðsluefni ábótavant og illa
flokkað.

3

2 Ekki skýr heiti á teymum (til
dæmis FMB).

3

3 Erfitt að finna upplýsingar um
þráðlaust net.

2

4 Símanúmer bráðamóttöku ekki
nægilega sýnilegt á forsíðu.

2

5 Ekki skýrt skipulag á skiptingu
deilda.

2

6 Erfitt að finna staðsetningar
ákveðinna deilda.

2

7 Erfitt að finna heimsóknartíma. 3

8 Erfitt að finna meðferðir sem
tilheyra félagsráðgjöf og hvernig á
að komast í þær.

1

9 Erfitt að finna upplýsingar um
hvað þarf að hafa með við innlögn
á sjúkrahús.

2

10 Leitarhnappur ekki nægilega
sýnilegur.

1

Einnig var búinn til forgangsraðaður listi af breytingum (sjá töflu 15) sem hægt væri að

gera á vefsvæðinu til að leysa nytsemisvandamálin.
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Tafla 15: Forgangsraðaður listi af breytingum.

Tillaga
breytinga

Lýsing tillögunnar Leysir
vandamál
númer:

Forgangsröðun.
1=Mikilvægast,
2=Frekar mik-
ilvægt, 3=Væri
gaman að hafa

1 Setja fræðslumyndbönd á forsíðu
og undir fræðsla fyrir notendur.

1 1

2 Hafa staðsetningar hnapp á
forsíðu sem sýnir kort af byg-
gingum geðsviðs.

6 1

3 Hafa hnapp á forsíðu sem sendir
þig á síðu með yfirliti yfir allar
deildir á geðsviði.

2, 5, 7 1

4 Gera símanúmer bráðamóttöku
Geðsviðs meira áberandi á forsíðu

4 1

5 Setja fræðsluefni frá spítalanum
undir fræðsla fyrir notendur 1

2

6 Ekki hafa einungis skammstöfun
á heiti teymis

2 2

7 Setja inn áberandi leitarbox 10 2

8 Setja inn hnapp á forsíðu með up-
plýsingum fyrir þráðlaust net.

3 2

9 Hafa spurt og svarað eingöngu
ætlað geðsviði.

1, 7, 8, 9 2

10 Bæta upplýsingum um hvað þarf
að hafa með sér við innlögn á
sjúkrahús inn á síðu geðsviðs.

9 3

Mynd 6 sýnir þær breytingar sem gerðar voru á upphafssíðu vefsvæðisins eftir fyrstu tvær

prófanirnar. Til vinstri má sjá vefsvæðið eins og það var upphaflega og til hægri má sjá

vefsvæðið eftir að breytingar voru gerðar.
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Mynd 6: Upphafssíða fyrir og eftir endurhönnun.

Breytingar hafa verið merktar með tölustöfum frá einn til átta og verður farið stuttlega

yfir hverja breytingu.

1. Við fyrstu prófanir kom í ljós að notendur tóku ekki nægilega vel eftir leitar möguleikanum

á síðunni sem var lítið stækkunargler efst í hægra horni. Leitarglugga var því bætt

við ofarlega á síðuna til þess að gera leitar möguleikann augljósari.

2. Borðinn á upphaflegu síðunni sýndi yfirflokkun deilda, en í prófununum kom í ljós að

þessi skipting var ekki nægilega skýr fyrir hinn almenna notanda. Þessum borða var

skipt út fyrir annan borða með valmöguleikunum:

(a) Hvert get ég leitað: Hér er hægt að sjá ýmsar leiðir sem hægt er að fara til

að nálgast aðstoð eða svör varðandi geðrænann vanda. Eigendur verkefnisins

töluðu sérstaklega um að þessar upplýsingar vantaði á vefsvæðið til að beina

fólki á viðeigandi staði sem fyrst til að taka álag af bráðamóttöku.
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(b) Fræðsla: Hér er að finna fræðsluefni um ýmsa geðræna sjúkdóma. Bæði kom

fram í prófununum og í viðtölum við eigendur verkefnisins að fræðsluefni væri

mjög ábótavant á vefsvæðinu. Gott aðgengi að fræðsluefni er mjög mikilvægt þar

sem notendur gætu þurft að kynna sér einkenni hinna ýmsu sjúkdóma og gæti

einnig skipt sköpum varðandi ímynd stofnunarinnar sem eigendur verkefnisins

lögðu mikla áherslu á.

(c) Spurt og svarað: Hér gætu notendur sent inn fyrirspurnir sem yrði svarað af

viðeigandi starfsfólki á Geðsviði. Eigendur verkefnisins töluðu um að erfitt

væri fyrir notendur að hafa samband við viðeigandi starfsfólk Geðsviðs í geg-

num vefsvæðið. Einungis var í boði að senda fyrirspurn til Landspítala en ekki

Geðsvið sérstaklega. Ekki var hægt að sjá aðrar fyrirspurnir eða svör við al-

gengum spurningum sem gæti minnkað fyrirspurnir til muna.

3. Helstu símanúmer Geðsviðs og neyðarnúmer voru gerð hnitmiðaðri og meira áberandi

þar sem það er mikilvægt að notendur í bráðum vanda sjái símanúmerin fljótt og

örugglega. Einnig tóku ekki allir þátttakendur í prófununum eftir símanúmerunum

á forsíðu.

4. Þjónustan er dálkur þar sem notuð er ný skiptingu á deildum Geðsviðs. Skiptingin

byggðist á nýju skipuriti Geðsviðs á flokkun deilda, viðtölum við Sylvíu Ingibergs-

dóttur, sérfræðing í geðhjúkrun og hugmyndum um hvað væri skiljanlegast fyrir hinn

almenna notanda. Þegar smellt er á yfirflokkana er farið á aðra síðu þar sem hægt er

að sjá undirflokka og frekari upplýsingar.

5. Geðsvið er dálkur með ýmsum almennum upplýsingum fyrir notendur eins og gjald-

skrá, félög sem veita stuðning við geðrænum vanda, hvernig sé hægt að styrkja starf-

semina og fleira.

6. Sett voru inn fræðslumyndbönd þar sem fræðsluefni var ábótavant og margir sem
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vilja frekar nýta sér myndbönd heldur en texta. Myndböndin lífga upp á forsíðuna

auk þess sem þau eru mjög upplýsandi og aðgengileg og spila hlutverk í að bæta

ímynd stofnunarinnar sem eigendum verkefnisins finnst mikilvægt.

7. Búinn var til borði með valmöguleikunum:

(a) Staðsetning: Í prófununum kom fram að upplýsingar um staðsetningu bygginga

Geðsviðs voru ekki nógu skýrar. Með því að smella á þennan hnapp er hægt að

sjá staðsetningu allra deilda Geðsviðs. Þegar smellt er á staðsetningu er farið á

aðra síðu þar sem sjást yfirflokkar deilda. Þegar yfirflokkur er valinn er hægt að

velja deild og sjá staðsetningu á korti auk myndar af bygginu.

(b) Upplýsingar deilda: Hér er hægt að sjá ýmsar upplýsingar um hverja deild fyrir

sig eins og heimsóknartíma, símanúmer, símatíma og fleira. Þessi hnappur er til

þess að auðvelda leit á upplýsingum sem tengjast einstökum deildum og gæti

hentað öðrum hagaðilum eins og heilsugæslu vel auk þess að vera nytsamlegt

fyrir almenna notendur. Þegar smellt er á upplýsingar deilda er farið á aðra

síðu þar sem yfirflokkar deilda sjást. Þegar yfirflokkur er valinn er hægt að velja

deild og sjá ýmsar upplýsingar um hana.

(c) Net: Í prófun 2 kom í ljós að þátttakendum reyndist erfitt að finna hvernig

hægt væri að tengjast netinu á spítalanum. Þessar upplýsingar var að finna

í borða efst sem helst fyrir allar síður Landspítalans og var merkt Á leið á

sjúkrahúsið. Einnig voru upplýsingarnar einungis í pdf formi. Til að gera þennan

valmöguleika augljósari var þessi hnappur búinn til og ef á hann er smellt koma

upplýsingarnar strax fram svo ekki þurfi að opna auka pdf skjal.

8. Nýtt veftré þar sem hægt er að sjá alla yfirflokka og deildirnar sem tilheyra þeim.

Þetta veftré ætti að vera gagnlegt fyrir almenna notendur sem eru að leita að ákveðinni

deild en vita ekki hvaða yfirflokki hún tilheyrir. Veftréð heldur sér hvert sem farið er

30



Endurhönnun á vefsvæði Geðsviðs

innan vefsvæðisins.

Mynd 7: Síða Bráðageðþjónustu fyrir og eftir endurhönnun.

Á mynd 7 má sjá dæmi þegar yfirflokkur deilda er valinn.

1. Þegar bráðageðþjónusta er valin má sjá helstu upplýsingar um þá þjónustu sem

Bráðageðþjónusta veitir.

2. Undir bráðageðþjónustu er að finna bráðamóttöku Geðsviðs þar sem hægt er að sjá

helstu upplýsingar um bráðamóttökuna og kort af staðsetningu.

3. Undir bráðageðþjónustu er einnig að finna Bráðainnlögn, en þar er að finna deildir þar

sem fólk leggst inn til styttri tíma. Þegar deild er valin birtast viðeigandi upplýsingar

um deildina í boxunum til hægri.

Í skýrslunni Hönnunarferli 1 má sjá öll wireframe sem búin voru til.
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2.5.2 Ítrun 2

Í ítrun tvö var vefsvæðið prófað eftir að það hafði verið endurhannað út frá niðurstöðum

úr prófunum 1 og 2.

2.5.2.1 Notendaprófun 3

Þátttakendur

Þátttakendur prófunarinnar voru sjö eins og sjá má í töflu 16, fimm konur og tveir karlar

á aldrinum 22 til 73 ára. Fjórir af þátttakendunum tóku einnig þátt í prófun 1.

Tafla 16: Upplýsingar um þátttakendur.

Þátttakandi Kyn Aldur Tölvunotkun

1 KVK 24 Dagleg

2 KK 24 Dagleg

3 KVK 65 Dagleg

4 KVK 45 Dagleg

5 KVK 73 Dagleg

6 KVK 22 Dagleg

7 KK 26 Dagleg

Framkvæmd

Þátttakendur leystu tíu verkefni (sjá Viðauka 7.3) á smellanlegum wireframes af vefsvæðinu.

Athugað var hversu langan tíma það tók hvern þátttakanda að leysa hvert verkefni og

hversu oft viðkomandi þurfti að smella á músina. Einnig var lagður fyrir spurningalisti í

lok prófunarinnar til að meta ánægju þátttakenda með vefsvæðið (sjá Viðauka 7.4)

Niðurstöður

Árangur

Það voru þrjú verkefni af tíu sem ekki allir þátttakendur gátu klárað eins og sést í töflu
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17. Einn þátttakandi lenti í vandræðum með að finna staðsetningu bráðamóttöku, tveir

fundu ekki hvaða félög veita geðstuðning utan LSH og þrír gátu ekki fundið fræðsluefni um

þunglyndi.

Tafla 17: Hlutfall þátttakenda sem ljúka verkefni.

Verkefni Hlutfall Prósenta

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvarlegu geðrænu
ástandi og þarf á hjálp að halda. Finndu sí-
manúmerið hjá bráðamóttöku geðsviðs til að fá
aðstoð.

7/7 100%

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamóttöku
geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

6/7 85%

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða þjónusta
hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

7/7 100%

4. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyl-
dumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

7/7 100%

5. Bróðir þinn er í langtímameðferð á öryggis-
geðdeild. Hvenær eru símatímar hjá deildinni?

7/7 100%

6. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar stuðn-
ing við geðrænan vanda. Hvaða félög veita aðstoð
fyrir utan LSH?

5/7 71%

7. Þú ert að fara í meðferð hjá Átröskunarteymi.
Hver er þjónustutíminn á deildinni?

7/7 100%

8. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur. Finndu
upplýsingar um einkenni þunglyndis.

4/7 57%

9. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild. Hvað
áttu að hafa með þér við innlögn á sjúkrahús?

7/7 100%

10. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum og vilt
fá aðgang að þráðlausu neti. Hvernig ferðu að því
að fá aðgang?

7/7 100%

64 af 70 verkefnum voru kláruð með réttum upplýsingum eins og sést í töflu 18, heildar

árangursstigið var því 91%.
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Tafla 18: Hlutfall lokinna verkefna.

Notendaprófun Hlutfall Prósenta

3 64/70 91%

Heildar árangursstigið jókst um 24% milli notendaprófana 1 og 3. Fleiri náðu að klára

sambærileg verkefni sem ekki öllum tókst að klára í notendaprófun 1 fyrir utan eitt verkefni,

en það fólst í því að finna félög sem veita geðstuðning utan LSH. Mestar framfarir voru í

verkefninu að finna hvaða þjónusta væri í boði fyrir þá sem þjást af fæðingarþunglyndi en

enginn gat klárað þetta verkefni í prófun 1 meðan allir gátu klárað það í prófun 3.

Skilvirkni

Í töflu 19 má sjá meðaltíma- og smelli sem tók að klára hvert verkefni. Minnst þurfti enga

smelli og mest fimm smelli til að klára verkefni. Þau verkefni sem tók lengstan tíma og flesta

smelli að klára voru verkefni 3, 5 og 8 (sjá Viðauka 7.3) en verkefnin voru að finna hvaða

þjónusta væri í boði fyrir þá sem eru með fæðingarþunglyndi, símatíma á öryggisgeðdeild

og að finna upplýsingar um einkenni þunglyndis.

Tafla 19: Meðaltími- og smellir lokinna verkefna.
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Verkefni Meðaltími í sekúndum Meðalfjöldi smella

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvar-
legu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að
halda. Finndu símanúmerið hjá bráðamót-
töku geðsviðs til að fá aðstoð.

4,86 s 0

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamót-
töku geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

29,17 s 2

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða
þjónusta hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

69,29 s 5

4. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyl-
dumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

36 s 3

5. Bróðir þinn er í langtímameðferð á
öryggisgeðdeild. Hvenær eru símatímar hjá
deildinni?

43,43 s 3

6. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar
stuðning við geðrænan vanda. Hvaða félög
veita aðstoð fyrir utan LSH?

24 s 2

7. Þú ert að fara í meðferð hjá Átrösku-
narteymi. Hver er þjónustutíminn á
deildinni?

36,71 s 3

8. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur.
Finndu upplýsingar um einkenni þunglyndis.

47,25 s 4

9. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild.
Hvað áttu að hafa með þér við innlögn á
sjúkrahús?

20,71 s 3

10. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum
og vilt fá aðgang að þráðlausu neti. Hvernig
ferðu að því að fá aðgang?

21,71 s 2

Meðaltíminn lækkaði fyrir fyrir öll sambærileg verkefni milli notendaprófunar 1 og 3. Mes-

tar framfarir voru á meðaltíma fyrir verkefni 8, að finna upplýsingar um einkenni þunglyndis

en minnstar framfarir voru á meðaltíma fyrir verkefni 2, að finna staðsetningu bráðamót-

töku Geðdeildar. Meðalfjöldi smella lækkaði eða stóð í stað fyrir öll sambærileg verkefni
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fyrir utan verkefni 6, að finna hvaða félög veita geðstuðning fyrir utan LSH.

Ánægja

Þátttakendur voru sammála um að vefsvæðið væri einfalt og nytsamlegt eins og sést á

mynd 8. Flestir voru sammála því að vefsvæðið væri aðlaðandi en einn þátttakandi var

ósammála.

Mynd 8: Mat þátttakenda á hversu einfalt, nytsamlegt og aðlaðandi þeim þótti vefsvæðið.

Mikil breyting var á þessum niðurstöðum milli notendaprófunar 1 og 3. Í notendaprófun 1

fannst öllum þátttakendum vefsvæðið flókið, helming þátttakenda fannst það nytsamlegt

og aðeins einum fannst það vera aðlaðandi.

Þátttakendur svöruðu einnig nokkrum spurningum í lok prófunarinnar varðandi ánægju

þeirra með vefsvæðið. Það sem þátttakendum fannst jákvætt við vefsvæðið var hversu

auðvelt væri að finna upplýsingar og ekki þyrfti að kafa djúpt í vefinn til að leita að þeim.

Þátttakendum fannst einnig borðinn fyrir miðju með staðsetningu, upplýsingum og netinu

góð leið til að gera þessar upplýsingar aðgengilegri. Þátttakendur töluðu einnig um að leitin

væri á áberandi stað. Það sem þátttakendum fannst neikvætt var að textinn væri of lítill,
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teymin væru ekki skýrð nógu lýsandi nöfnum og að borðarnir efst og fyrir miðju mættu

vera meira áberandi. Einnig kom fram að þátttakendum þótti orðið sjónvarp ekki lýsandi

fyrir myndböndin sem voru til staðar á síðunni og þar ætti heldur að standa myndbönd.

Allir þátttakendurnir svöruðu spurningunni hvort þeir myndu nota síðuna ef þeir þyrftu á

þjónustu Geðsviðs að halda játandi eins og sést í töflu 20. Helmingur þátttakenda svaraði

spurningunni neitandi í notendaprófun 1 og eru þetta því miklar framfarir.

Tafla 20: Myndu þátttakendur nota síðuna ef þeir þyrftu á þjónustu Geðsviðs að halda.

Já Hugsanlega Nei

Notendaprófun 3 100% 0% 0%
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Umræða

Helstu vandamálin í þessari notendaprófun voru að ekki allir þátttakendur gátu klárað

verkefnin að finna staðsetningu bráðamóttöku, að finna félög sem veita þjónustu við geðræ-

nan vanda utan LSH og að finna upplýsingar um einkenni þunglyndis. Einnig tók það

þátttakendur lengri tíma að finna símatíma hjá öryggisgeðdeild og hvaða þjónusta væri í

boði fyrir þá sem eru með fæðingarþunglyndi heldur en að leysa önnur verkefni. Meðaltími

og meðlfjöldi smella hafði lækkað frá notendaprófun 1 fyrir öll sambærileg verkefni nema

meðalfjöldi smella hafði hækkað um einn fyrir verkefnið að finna félög sem veita stuðning

fyrir utan LSH.

Notendur voru almennt ánægðir með síðuna þar sem allir voru sammála því að vefsvæðið

væri einfalt og nytsamlegt og aðeins einn var ósammála því að vefsvæðið væri aðlaðandi.

Einnig svöruðu allir játandi þegar þeir voru spurðir hvort þeir myndu nota síðuna ef þeir

þyrftu á þjónustu Geðsviðs að halda.

2.5.2.2 Hönnunarferli 2

Í töflu 21 má sjá nytsemisvandamál sem komu upp í notendaprófun 3 raðað eftir alvarleika.

Tafla 21: Nytsemisvandamál.
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Nytsemis
vandamál

Lýsing vandamálsins Hversu
margir
þátttak-
endur
lentu
í van-
dræðum?

Alvarleiki.
3=Meiriháttar,
2=Miðlungs,
1=Minniháttar.

1 Þátttakendur eiga erfitt
með að finna fræðsluefni.

47,6% 2

2 Þátttakendur taka ekki eftir
valmöguleikanum Þjónusta
utan LSH á forsíðu.

28,6% 2

3 Þátttakendur sjá ekki
staðsetningu.

28,6% 2

4 Þátttakendur nýta sér ekki
upplýsingar deilda.

85,7% 1

Búinn var til forgangsraðaður listi af breytingum (sjá töflu 22) sem átti að leysa nytsemis-

vandamálin sem komu upp í prófun 3.

Tafla 22: Forgangsraðaður listi af breytingum.
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Tillaga
breytinga

Lýsing tillögunnar Leysir
vandamál
númer:

Forgangsröðun.
1=Mikilvægast,
2=Frekar mik-
ilvægt, 3=Væri
gaman að hafa.

1 Gera borða efst á síðu
hvítan til að hann falli
ekki inn í gráa bak-
grunninn.

1 1

2 Undirstrika allt sem á
að vera smellanlegt til
að gera það sýnilegra.

2 1

3 Setja borðann með
staðsetningu, up-
plýsingum um deildir
og netinu þar sem
myndböndin eru og
öfugt.

3, 4 1

4 Gera „hover“ fyrir
valmöguleika á
borðunum efst og
fyrir miðju.

1,3, 4 1

Breytingar sem voru gerðar á vefsvæðinu eftir prófun 3 fólust í því að gera borðana efst og

fyrir miðju á forsíðu meira áberandi fyrir notendur. Einnig voru valmöguleikar á forsíðu

undirstrikaðir til að vekja betur athygli á því að þeir væru smellanlegir. Einhverjir þátt-

takendur áttu í erfiðleikum með að finna fræðsluefni sem er staðsett í borðanum efst og

staðsetningu sem er í borðanum fyrir miðju. Einnig voru einhverjir í vandræðum að finna

þjónustu utan LSH og deildir í veftré.

Á mynd 9 til vinstri má sjá vefsvæðið eins og það var fyrir breytingar og til hægri eftir að

breytingar voru gerðar.
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Mynd 9: Dæmi um hover í borða efst.

Breytingar hafa verið merktar með tölustöfunum einn og tveir og verður farið stuttlega yfir

hverja breytingu:

1. Bakgrunnurinn á borðanum var gerður hvítur svo hann myndi ekki falla eins mikið

saman við bakgrunn vefsvæðisins. Valmöguleikar á borðanum voru einnig látnir skyg-

gjast þegar sveimað var yfir þá með músinni til að gera þá meira áberandi.

2. Valmöguleikar voru undirstrikaðir til að gera það augljósara að hægt sé að smella á

þá með músinni.

41



Endurhönnun á vefsvæði Geðsviðs

Mynd 10: Dæmi um hover í borða með myndtáknum.

Breytingar hafa verið merktar með tölustöfunum þrír og fjórir og verður farið stuttlega

yfir hverja breytingu:

3. Valmöguleikar á borðanum voru látnir skyggjast þegar sveimað var yfir þá með

músinni til að gera þá áberandi.

4. Valmöguleikar í veftré voru undirstrikaðir til þess að gera það augljósara að hægt sé

að smella á þá.
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2.5.3 Ítrun 3

2.5.3.1 Notendaprófun 4

Þátttakendur

Eins og sjá má í töflu 26 voru þátttakendur prófunarinnar sex, fimm konur og einn karl á

aldrinum 28 til 56 ára.

Tafla 23: Upplýsingar um þátttakendur.

Þátttakandi Kyn Aldur Tölvunotkun

1 KVK 56 Dagleg

2 KVK 49 Dagleg

3 KVK 40 Dagleg

4 KVK 33 Dagleg

5 KVK 54 Dagleg

6 KK 28 Dagleg

Framkvæmd

Þátttakendur leystu tíu verkefni (sjá Viðauka 7.3) á smellanlegum wireframes af vefsvæðinu.

Athugað var hversu langan tíma það tók hvern þátttakanda að leysa hvert verkefni og

hversu oft viðkomandi þurfti að smella á músina. Einnig var lagður fyrir spurningalisti í

lok prófunarinnar til að meta ánægju þátttakenda með vefsvæðið.

Niðurstöður

Árangur

Eins og sjá má í töflu 24 náðu allir þátttakendur að ljúka öllum verkefnunum.

Tafla 24: Hlutfall þátttakenda sem ljúka verkefni.
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Verkefni Hlutfall Prósenta

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvarlegu geðrænu
ástandi og þarf á hjálp að halda. Finndu sí-
manúmerið hjá bráðamóttöku geðsviðs til að fá
aðstoð.

7/7 100%

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamóttöku
geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

7/7 100%

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða þjónusta
hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

7/7 100%

4. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyl-
dumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

7/7 100%

5. Bróðir þinn er í langtímameðferð á öryggis-
geðdeild. Hvenær eru símatímar hjá deildinni?

7/7 100%

6. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar stuðn-
ing við geðrænan vanda. Hvaða félög veita aðstoð
fyrir utan LSH?

7/7 100%

7. Þú ert að fara í meðferð hjá Átröskunarteymi.
Hver er þjónustutíminn á deildinni?

7/7 100%

8. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur. Finndu
upplýsingar um einkenni þunglyndis.

7/7 100%

9. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild. Hvað
áttu að hafa með þér við innlögn á sjúkrahús?

7/7 100%

10. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum og vilt
fá aðgang að þráðlausu neti. Hvernig ferðu að því
að fá aðgang?

7/7 100%

Þar sem allir þátttakendur náðu að klára öll verkefnin var heildar árangursstigið 100% eins

og sjá má í töflu 25.

Tafla 25: Hlutfall verkefna lokið með réttum upplýsingum.

Notendaprófun Hlutfall Prósenta

4 70/70 100%
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Heildar árangursstigið jókst um 9% milli notendaprófana 3 og 4. Framfarir áttu sér stað í

öllum þeim verkefnum sem ekki öllum tókst að klára í notendaprófun 3.

Skilvirkni

Í töflu 26 má sjá meðaltíma- og smelli sem notendur þurftu til að ljúka hverju verkefni.

Það tók minnst enga smelli og mest þrjá smelli til að klára verkefni. Þau verkefni sem tók

þátttakendur lengstan tíma að klára og þurfti flesta smelli voru verkefni 3, 5 og 8 (sjá 7.3).

Verkefnin voru að finna hvaða þjónusta væri í boði fyrir þá sem eru með fæðingarþunglyndi,

finna símatíma á öryggisgeðdeild og að finna upplýsingar um einkenni þunglyndis.

Tafla 26: Meðaltími- og smellir lokinna verkefna.
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Verkefni Meðaltími í sekúndum Meðalfjöldi smella

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvar-
legu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að
halda. Finndu símanúmerið hjá bráðamót-
töku geðsviðs til að fá aðstoð.

2,5 s 0

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamót-
töku geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

18,50 s 2

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða
þjónusta hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

39,50 s 1

4. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyl-
dumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

15,17 s 1

5. Bróðir þinn er í langtímameðferð á
öryggisgeðdeild. Hvenær eru símatímar hjá
deildinni?

27,67 s 2

6. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar
stuðning við geðrænan vanda. Hvaða félög
veita aðstoð fyrir utan LSH?

13,50 s 1

7. Þú ert að fara í meðferð hjá Átrösku-
narteymi. Hver er þjónustutíminn á
deildinni?

14,50 s 1

8. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur.
Finndu upplýsingar um einkenni þunglyndis.

49,67 s 3

9. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild.
Hvað áttu að hafa með þér við innlögn á
sjúkrahús?

10,67 s 2

10. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum
og vilt fá aðgang að þráðlausu neti. Hvernig
ferðu að því að fá aðgang?

9,86 s 1

Það tók styttri tíma fyrir þátttakendur að leysa öll verkefnin í notendaprófun 4 heldur en

í notendaprófun 3 fyrir utan verkefni 8 sem fólst í því að finna fræðsluefni um þunglyndi.

Meðalfjöldi smella lækkaði eða stóð í stað fyrir öll verkefni.

Ánægja
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Allir þátttakendur prófunarinnar voru sammála því að vefsvæðið væri einfalt, nytsamlegt

og aðlaðandi eins og sjá má á mynd 11.

Mynd 11: Mat þátttakenda á hversu einfalt, nytsamlegt og/eða aðlaðandi þeim þótti
vefsvæðið.

Niðurstöðurnar voru svipaðar og í notendaprófun 3, en í notendaprófun 3 fannst einum

þátttakanda vefsvæðið óaðlaðandi meðan öllum fannst það aðlaðandi í notendaprófun 4.

Í lok prófunarinnar svöruðu þátttakendur spurningum um hversu ánægðir þeir væru með

vefsvæðið. Þátttakendum fannst jákvætt að hagnýtar upplýsingar kæmu strax fram á

forsíðu, þeim fannst uppsetningin á síðunni góð og að símanúmer væru vel sýnileg. Þátt-

takendur töluðu einnig um að þeir væru ánægðir með myndböndin á forsíðu og að flýtileiðir

í veftré væru góður kostur fyrir þá sem ekki þekkja deildaskipulag Geðdeildar. Einnig

kom fram að þátttakendum fannst gott að ekki væri of mikið af texta á forsíðu og að

valmöguleikarnir í borðunum efst og fyrir miðju væru hjálplegir. Það sem þátttakendum

fannst neikvætt var að letur í veftré væri heldur smátt og að borðinn efst mætti vera í lit.

Eins og sjá má í töflu 27 sögðu allir þátttakendur að þeir myndu nota síðuna ef þeir þyrftu
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á þjónustu Geðsviðs að halda. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni einnig játandi í

notendaprófun 4.

Tafla 27: Myndu þátttakendur nota síðuna ef þeir þurfa á þjónustu geðsviðs að halda.

Já Hugsanlega Nei

Notendaprófun 4 100% 0% 0%

Umræða

Allir þátttakendur kláruðu öll verkefnin sem voru lögð fyrir í þessari notendaprófun. Það

tók þátttakendur lengstan tíma að leysa verkefnin að finna upplýsingar um einkenni þung-

lyndis, finna hvaða þjónusta væri í boði fyrir þá sem eru með fæðingarþunglyndi og finna

símatíma á Öryggisgeðdeild. Meðaltími og meðalfjöldi smella hafði minnkað milli noten-

daprófana 3 og 4 í flestum tilfellum en meðaltíminn hafði hækkað fyrir verkefnið að finna

einkenni þunglyndis. Hugsanlega gæti orðalag verkefnisins að finna einkenni þunglyndis

ekki verið heppilegt þar sem þátttakendur gera sér ekki strax grein fyrir því að þeir séu

að leita að fræðsluefni og leita heldur að orðinu þunglyndi á vefsvæðinu. Notendur voru

ánægðir með síðuna þar sem allir voru sammála því að vefsvæðið væri einfalt og nytsamlegt

og aðlaðandi. Einnig svöruðu allir játandi þegar þeir voru spurðir hvort þeir myndu nota

síðuna ef þeir þyrftu á þjónustu Geðsviðs að halda.

2.5.3.2 Hugmyndir af endurhönnun

Niðurstöðurnar úr notendaprófun 4 sýndu að þátttakendur voru almennt ánægðir með

vefsvæðið. Það helsta sem kom fram að mætti bæta var leturstærðin í veftrénu og að

borðinn efst mætti vera í lit til að gera hann meira áberandi. Leturstærðin á veftrénu yrði

stærri á raunverulegri síðu og myndi það hugsanlega auðvelda notendum að finna hvaða

þjónusta væri í boði fyrir þá sem væru með fæðingarþunglyndi og að finna símatíma á

Öryggisgeðdeild, en það voru tvö af þeim verkefnum sem tók þátttakendur lengstan tíma

að leysa. Það gæti einnig verið gott að prófa að hafa borðann efst í lit til þess að athuga
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hvort notendur tækju betur eftir fræðsluefninu, en það tók þátttakendur lengstan tíma að

finna upplýsingar um einkenni þunglyndis í prófuninni.
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3 Niðurstöður

Árangur

Í töflu 28 má sjá hversu mörgum verkefnum var lokið með réttum upplýsingum í hverri

notendaprófun. Eins og sjá má hækkar prósentan eða heildar árangursstigið á milli prófana

eftir að vefsvæðið hafði verið endurhannað og endar í 100% í prófun 4. Mikill munur er

þó á milli prófananna sem gerðar voru á vefsvæðinu eins og það var upphaflega, það er

prófun 1 og prófun 2. Fleiri verkefnum var lokið í prófun 2 heldur en prófun 1 og prófun 3

en þátttakendur gáfu sér mun meiri tíma við að leysa verkefnin í prófun 2, verkefnin voru

færri og aðeins öðruvísi en í hinum prófununum.

Tafla 28: Heildarhlutfall lokinna verkefna úr öllum notendaprófunum.

Notendaprófun Hlutfall Prósenta

1 48/66 72%

2 351/360 97%

3 64/70 91%

4 70/70 100%

Skilvirkni

Í töflu 29 má sjá meðaltíma allra leystra verkefna sem lögð voru fyrir í notendaprófunum.

Á tímunum sést að miklar framfarir hafa átt sér stað milli notendaprófunar 1 og 4 en

meðaltíminn hefur lækkað talsvert fyrir öll sambærileg verkefni. Athugavert er að bera

saman tímana í notendaprófun 1 og 2 en báðar voru þær framkvæmdar á vefsvæði Geðsviðs

eins og það var upphaflega. Þátttakendur gáfu sér mun lengri tíma við að leysa verkefnin

í notendaprófun 2 og gátu klárað fleiri verkefni, en enginn gat klárað verkefni 3 í noten-

daprófun 1 meðan flestir náðu að ljúka því í notendaprófun 2. Sjá má á milli prófana

hvernig meðaltími hvers verkefnis lækkar. Meðaltíminn hækkaði þó í einu verkefni milli

notendaprófunar 3 og 4 en það var í verkefni 8 sem fólst í því að finna upplýsingar um
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einkenni þunglyndis.

Tafla 29: Meðaltími lokinna verkefna úr öllum notendaprófunum.
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Verkefni Prófun 1 Prófun 2 Prófun 3 Prófun 4

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvar-
legu geðrænu ástandi og þarf á hjálp
að halda. Finndu símanúmerið hjá
bráðamóttöku geðsviðs til að fá aðstoð.

42,18 s 45,94 s 4,86 s 2,5 s

2. Þú þarft að fara með vin þinn á
bráðamóttöku geðsviðs. Finndu hvar
hún er staðsett.

29,25 s - 29,17 s 18,50 s

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi.
Hvaða þjónusta hjá geðsviði er í boði
fyrir þig?

x 193,34 s 69,29 s 39,50 s

4. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í
fjölskyldumeðferð. Finndu hvað hvert
skipti kostar.

52 s - 36 s 15,17 s

5. Bróðir þinn er í langtímameðferð á
öryggisgeðdeild. Hvenær eru símatímar
hjá deildinni?

53,33 s - 43,43 s 27,67 s

6. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem
vantar stuðning við geðrænan vanda.
Hvaða félög veita aðstoð fyrir utan
LSH?

29,83 s - 24 s 13,50 s

7. Þú ert að fara í meðferð hjá Átrösku-
narteymi. Hver er þjónustutíminn á
deildinni?

68,5 s 175,84 s 36,71 s 14,50 s

8. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur.
Finndu upplýsingar um einkenni þung-
lyndis.

155 s - 47,25 s 49,67 s

9. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild.
Hvað áttu að hafa með þér við innlögn
á sjúkrahús?

84 s - 20,71 s 10,67 s

10 Þú ert aðstandandi á Landspíta-
lanum og vilt fá aðgang að þráðlausu
neti. Hvernig ferðu að því að fá að-
gang?

- 147,69 s 21,71 s 9,86 s

„x“ þýðir að enginn þátttakandi hafi náð að klára verkefnið.
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„-“ þýðir að verkefnið eigi ekki við.

Tafla 30 sýnir hversu marga smelli þátttakendur þurftu að meðaltali til þess að ljúka hverju

verkefni. Meðalfjöldi smella lækkaði fyrir öll verkefni milli notendaprófana 1 og 4 fyrir utan

verkefni 2 þar sem þeir stóðu í stað en þar voru smellirnir aðeins tveir. Eina tilfellið þar sem

fjöldi smella hækkaði milli prófana var í verkefni 6 en þar hækkaði fjöldi smella úr einum í

prófun 1 í tvo í prófun 3. Ástæðan fyrir því gæti verið að á upphaflega vefsvæðinu lituðust

valmöguleikar þegar sveimað var með músinni yfir þá en það gerðist ekki á vefsvæðinu sem

prófað var í notendaprófun 3. Fjöldi smella lækkaði svo aftur niður í einn í notendaprófun

4 en þá var búið að útfæra þessa virkni á vefsvæðinu sem var prófað. Ekki var haldið utan

um fjölda smella í notendaprófun 2.

Tafla 30: Meðal fjöldi smella lokinna verkefna úr öllum notendaprófunum.
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Verkefni Prófun 1 Prófun 2 Prófun 3 Prófun 4

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvar-
legu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að
halda. Finndu símanúmerið hjá bráðamót-
töku geðsviðs til að fá aðstoð.

2 - 0 0

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamót-
töku geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett

2 - 2 2

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða
þjónusta hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

x - 5 1

4.Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyl-
dumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

6 - 3 1

5. Bróðir þinn er í langtímameðferð á
öryggisgeðdeild. Hvenær eru símatímar hjá
deildinni?

3 - 3 2

6. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar
stuðning við geðrænan vanda. Hvaða félög
veita aðstoð fyrir utan LSH?

1 - 2 1

7. Þú ert að fara í meðferð hjá Átrösku-
narteymi. Hver er þjónustutíminn á
deildinni?

5 - 3 1

8. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur.
Finndu upplýsingar um einkenni þunglyndis.

7 - 4 3

9. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild.
Hvað áttu að hafa með þér við innlögn á
sjúkrahús?

6 - 3 2

10. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum
og vilt fá aðgang að þráðlausu neti. Hvernig
ferðu að því að fá aðgang?

- - 2 1

„x“ þýðir að enginn þátttakandi hafi náð að klára verkefnið.

„-“ þýðir að verkefnið eigi ekki við.

Ánægja

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalista varðandi ánægju þeirra með vefsvæðið
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eftir hverja notendaprófun. Á mynd 12 má sjá muninn milli notendaprófana á því hvort

þátttakendum fannst vefsvæðið vera einfalt. Í fyrstu notendaprófuninni voru allir þátt-

takendur ósammála þessari staðhæfingu en í notendaprófun 3 og 4 voru allir þátttakendur

sammála.

Mynd 12: Mat þátttakenda á hversu einfalt vefsvæðið væri.

Á mynd 13 má sjá muninn á milli prófana hvort þátttakendum fannst vefsvæðið nytsamlegt

eða ekki. Skiptar skoðanir voru á því eftir notendaprófun 1 en eftir notendaprófun 3 og 4

voru allir þátttakendur sammála því að vefsvæðið væri nytsamlegt.
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Mynd 13: Mat þátttakenda á nytsemi vefsvæðisins.

Á mynd 14 má sjá muninn á því milli prófana hvort þátttakendum fannst vefsvæðið

aðlaðandi eða ekki. Eftir notendaprófun 1 voru flestir þátttakendur ósammála því að

vefsvæðið væri aðlaðandi en aðeins einn þátttakandi var sammála. Eftir notendaprófun

3 voru flestir þátttakendur sammála staðhæfingunni en aðeins einn ósammála og í noten-

daprófun 4 voru allir þátttakendur sammála því að vefsvæðið væri aðlaðandi.
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Mynd 14: Mat þátttakenda á hversu aðlaðandi vefsvæðið væri.

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvort þeir myndu nota síðuna ef þeir þyrftu á

þjónustu Geðsviðs að halda. Sjá má í töflu 31 að flestir eða helmingur þátttakenda sagði

að þeir myndu ekki nota síðuna eftir notendaprófun 1. Eftir notendaprófun 3 og 4 svöruðu

hinsvegar allir þátttakendur játandi.

Tafla 31: Myndu þátttakendur nota síðuna ef þeir þyrftu á þjónustu Geðsviðs að halda.

Já Hugsanlega Nei

Notendaprófun 1 33,3% 16,7% 50%

Notendaprófun 2 - - -

Notendaprófun 3 100% 0% 0%

Notendaprófun 4 100% 0% 0%

57



Endurhönnun á vefsvæði Geðsviðs

4 Umræða

Niðurstöðurnar benda til þess að endurhönnunin á vefsvæði Geðsviðs hafi skilað árangri þar

sem árangur, skilvirkni og ánægja jókst milli notendaprófana. Í fyrstu prófun voru færri

sem náðu að leysa öll verkefni, það tók lengri tíma og fleiri smelli að leysa hvert verkefni

og fleiri voru óánægðir með vefsvæðið. Notendaprófun 2 skar sig svolítið úr þar sem fleiri

verkefnum var lokið en í notendaprófun 1 og 3 en meðaltíminn var mun lengri. Þessi

prófun var þó nokkuð öðruvísi en hinar þar sem hún var framkvæmd af nemendum, með

færri verkefnum sem voru aðeins öðruvísi en í hinum prófununum. Í notendaprófun 3 náðu

notendur að ljúka fleiri verkefnum en í notendaprófun 1, meðaltími- og smellir lækkuðu í

flestum tilfellum og þátttakendur voru ánægðari með síðuna. Að lokum í notendaprófun 4

náðu allir þátttakendur að klára öll verkefni og tíminn og smellirnir höfðu lækkað umtalsvert

frá fyrstu prófun, auk þess sem allir voru mjög ánægðir með síðuna. Endurhönnunin ætti að

skila árangri fyrir önnur verkefni sem notendur þyrftu að leysa á vefsvæðinu þar sem allar

helstu upplýsingar eru aðgengilegar á forsíðu, deildaskipulag er orðið skýrara á vefsvæðinu

þar sem hægt er að sjá yfirlit yfir allar deildir neðst í veftré og upplýsingar um deildir eins

og heimsóknartímar og símanúmer eru allar á einum stað.

Vonandi getur Geðsvið Landspítala nýtt sér þessar tillögur að endurbótum á vefsvæði

Geðsviðs þar sem niðurstöðurnar benda til þess að hún sé þægilegri í notkun eftir en-

durhönnun heldur en hún var í upphafi.
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Við viljum þakka öllum á Landspítalanum sem komu að verkefninu fyrir samstarfið. Sérstakar

þakkir fara til Guðnýjar Helgu Herbertsdóttur og M. Möndu Jónsdóttur fyrir að gefa sér

tíma til leiðbeina okkur varðandi starfsemi Geðsviðs og gefa okkur samband við tengiliði,

Brynhildar Pétursdóttur vefstjóra fyrir að veita okkur aðgang að gögnum um notkun

vefsvæðisins og Sylvíu Ingibergsdóttur fyrir að útvega okkur nýtt skipurit Geðsviðs og

útskýra fyrir okkur deildaskipulag og starfsemi Geðsviðs.

Að lokum viljum við þakka Mörtu Kristínu Lárusdóttur, leiðbeinanda fyrir tímann, leiðsögn-

ina varðandi verkefnið og að útvega þátttakendur og hafa yfirumsjón með notendaprófun 2.

Einnig viljum við þakka Hannesi Péturssyni, prófdómara fyrir góðar ábendingar varðandi

verkefnið.
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7 Viðauki

7.1 Verkefni í notendaprófun 1

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvarlegu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að halda. Finndu

símanúmerið hjá bráðamóttöku geðsviðs til að fá aðstoð.

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamóttöku geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða þjónusta hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

4. Þú stendur í hjónabandserfiðleikum. Hvernig kemst þú í para- og fjölskyldumeðferð?

5. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyldumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

6. Bróðir þinn er í langtímameðferð á öryggisgeðdeild. Hvenær eru símatímar hjá

deildinni?

7. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar stuðning við geðrænan vanda. Hvaða félög

veita aðstoð fyrir utan LSH?

8. Fyrrverandi vinnufélagi þinn er á dagdeild Hvítabandi. Fyrir hverja er deildin?

9. Þú ert að fara í meðferð við átröskun dag- og göngudeild. Hver er þjónustutíminn á

deildinni?

10. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur. Finndu upplýsingar um einkenni þunglyndis.

11. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild. Hvað áttu að hafa með þér við innlögn á

sjúkrahús?
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7.2 Verkefni í notendaprófun 2

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvarlegu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að halda. Finndu

símanúmerið hjá bráðamóttöku geðsviðs til að fá aðstoð.

2. Vinur þinn er byrjandi með geðrofssjúkdóm og er að fara í meðferð á Laugarásinn –

meðferðardeild. Finndu hvar er deildin staðsett.

3. Þig langar að kynna þér einkenni átröskunar. Finndu fræðsluefni um átröskun.

4. Þú ert með geðrænan vanda og átt von á barni. Hvaða þjónusta er í boði fyrir þig?

5. Frændi þinn er á móttökudeild 33A. Þú vilt vita hvenær heimsóknartíminn þar er.

6. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum og vilt fá aðgang að þráðlausu netsambandi.

Hvernig ferðu að því að fá aðgang?
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7.3 Verkefni í notendaprófanir 3 og 4

1. Þú sérð að vinur þinn er í alvarlegu geðrænu ástandi og þarf á hjálp að halda. Finndu

símanúmerið hjá bráðamóttöku geðsviðs til að fá aðstoð.

2. Þú þarft að fara með vin þinn á bráðamóttöku geðsviðs. Finndu hvar hún er staðsett.

3. Þú þjáist af fæðingarþunglyndi. Hvaða þjónusta hjá geðsviði er í boði fyrir þig?

4. Þú og fjölskyldan þín eru að fara í fjölskyldumeðferð. Finndu hvað hvert skipti kostar.

5. Bróðir þinn er í langtímameðferð á öryggisgeðdeild. Hvenær eru símatímar hjá

deildinni?

6. Þú vilt hjálpa vinkonu þinni sem vantar stuðning við geðrænan vanda. Hvaða félög

veita aðstoð fyrir utan LSH?

7. Þú ert að fara í meðferð hjá Átröskunarteymi. Hver er þjónustutíminn á deildinni?

8. Þig grunar að þú sért þunglynd/ur. Finndu upplýsingar um einkenni þunglyndis.

9. Þú ert að fara leggjast inn á geðdeild. Hvað áttu að hafa með þér við innlögn á

sjúkrahús?

10. Þú ert aðstandandi á Landspítalanum og vilt fá aðgang að þráðlausu neti. Hvernig

ferðu að því að fá aðgang?
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7.4 Spurningarlisti eftir notendaprófanir

Vinsamlegast merktu við viðeigandi reit. Hafðu í huga að það eru engin rétt eða röng svör.

Vefsíðan var:

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög ósammála

Einföld

Nytsamleg

Aðlaðandi

1. Hvað fannst þér jákvætt/neikvætt við síðuna?

2. Hverju myndir þú vilja breyta á síðunni?

3. Myndir þú nýta síðuna ef þú þyrftir á þjónustu geðsviðs að halda?

4. Eitthvað annað sem þú vilt deila með okkur?
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7.5 Spurningarlisti eftir notendaprófun 2

1. Can you tell me about your attitude towards the system?

2. Can you tell me about the main strengths that you experienced while using the

system?

3. Is there anything you would like to add?

4. Where in the interface?

5. What was the problem for the user?

6. How much did it affect the user?
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