
Hönnunarferli 1

Arndís Erna Björnsdóttir

Ársæll Einar Ársælsson

Valgerður Rós Morthens

December 15, 2016

Leiðbeinandi: Marta Kristín

Lárusdóttir

Prófdómari: Hannes Pétursson

T-404-LOKA

Tölvunarfræðideild





Hönnunarferli 1

Efnisyfirlit

1 Kynning 3

2 Hönnun 4

3 Viðauki 29

3.1 Nytsemisvandamál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2



Hönnunarferli 1

1 Kynning

Í skýrslunni verður farið yfir hönnunarferli 1. Farið verður yfir hönnunina og hvaða nyt-

semisvandamál myndirnar leysa.

Öll nytsemisvandamálin má sjá í Verkefnisskýrslu undir Hönnunarferli 1 í Viðauka 3.1.

Nytsemis vandamál.

Við endurhönnun var tekið tillit til þess að vefsvæðið á að styðjast við hönnun landspitali.is

enda er það hluti af þeim vef. Notast var við töflusniðsmát sem notað er á öllum síðum

Landspítala. Landspítalinn á einnig gott myndasafn og fræðsluefni í formi bæklinga sem

gert er ráð fyrir að verði notað á vefsvæðinu.

Ef við á er myndin vinstra megin að sýna skjámynd af upprunalegu vefsíðu Geðsviðs og

myndin hægra megin að sýna skjámynd af hugmynd af úrbótum. Ef um einn ramma er

að ræða er það vegna þess að enginn rammi á vefsíðunni eins og hún var upphaflega hefur

verið til viðmiðunar.
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2 Hönnun

Mynd 1: Upphafssíða

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

Borðinn á upphaflegu síðunni sýndi yfirflokkun deilda. Þessum borða var skipt út fyrir

annan borða með valmöguleikunum Hvert get ég leitað, Fræðslu og Spurt & Svarað.

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.

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

á nýju skipuriti geðsviðs á flokkun deilda, viðtölum við Sylvíu Ingibergsdóttur, sérfræðing í

geðhjúkrun og hugmyndum um hvað væri skiljanlegast fyrir hinn almenna notanda. Þegar
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smellt er á yfirflokkana er farið á aðra síðu þar sem hægt er að sjá undirflokka og frekari

upplýsingar.

Geðsvið er dálkur með ýmsum almennum upplýsingum fyrir notendur eins og gjaldskrá,

félög sem veita stuðning við geðrænum vanda, hvernig sé hægt að styrkja starfsemina og

fleira.

Sett voru inn fræðslumyndbönd þar sem fræðsluefni var ábótavant og margir sem 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 stofnunar-

innar sem eigendum verkefnisins finnst mikilvægt.

Búinn var til borði með valmöguleikunum staðsetning, upplýsingar deilda og net.

Búið var til 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 innan

vefsvæðisins.

Leysir nytsemisvandamál númer 3, 5, 6, 7, 9 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 2: Fræðsla

Hér er að finna fræðsluefni um átröskun. 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.

Fræðsluefni um geðraskanir var flokkaða í sjö flokka, átröskun, geðhvörf, geðklofa, kvíða,

ADHD, persónuleikaörskun og þunglyndi. Fyrirmynd af flokkun var fengin hjá www.gedhjalp.is

Leysir nytsemisvandamál númer 1 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 3: Spurt & svarað - Leita í safni

Hér gætu notendur leitað í safni. Áður var ekki var hægt að sjá aðrar fyrirspurnir eða svör

við algengum spurningum.

Leysir nytsemisvandamál númer 1, 7, 8 og 9 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 4: Spurt & svarað - Senda fyrirspurn

Hér gætu notendur sent inn fyrirspurnir sem yrði svarað af viðeigandi starfsfólki á Geðsviði.

Það kom fram í óformlegum viðtölum að erfitt væri fyrir notendur að hafa samband við

viðeigandi starfsfólk Geðsviðs í gegnum vefsvæðið. Einungis var í boði að senda fyrirspurn

til Landspítala en ekki Geðsvið sérstaklega.

Leysir nytsemisvandamál númer 1, 8 og 9 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 5: Öryggisgeðdeild

Hér má sjá síðu Öryggisgeðdeildar. Símatímar, heimsóknartímar og staðsetning hefur verið

gerð augljós með því að bæta við myndtákni. Nákvæm staðsetning hefur verið sett með

Google Maps og merkt hvar deildin sé staðsett.

Leysir nytsemisvandamál númer 6 og 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 6: Réttargeðdeild

Hér má sjá síðu Réttargeðdeildar. Allar helstu upplýsingar voru teknar saman eins og

símanúmer, heimsóknartímar og staðsetning ásamt smá lýsingu á starfsemi deildarinnar.

Þessar upplýsingar var ekki að finna á upprunalegu síðunni en þar er aðeins sýnt símanúmer

og lýsingu á deildinni.

Símatímar, heimsóknartímar og staðsetning hefur verið gerð augljós með því að bæta við

myndtákni. Nákvæm staðsetning hefur verið sett með Google Maps og merkt hvar deildin

sé staðsett. Önnur símanúmer og um almennt deildina kemur fyrir svo fyrir neðan.

Leysir nytsemisvandamál númer 6 og 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 7: Göngudeild

Hér má sjá yfirlit yfir göngudeildir. Á hægri myndinni má sjá að síðan er þannig sett fram

að þegar deild er valin heldur deildaryfirlitið sínum stað til að auðvelda notendum að flakka

á milli deilda.

Leysir nytsemisvandamál númer 5 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 8: Bráðageðþjónusta

Hér má sjá síðu Bráðageðþjónustu sem áður hét Ferli- og bráðageðþjónusta. Deildirnar

hafa verið flokkaðar í Bráðamóttöku Geðsviðs og Bráðainnlögn.

Leysir nytsemisvandamál númer 5 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 9: Bráðamóttaka Geðsviðs

Hér má sjá síðu Bráðamóttöku Geðsviðs. Símatímar, heimsóknartímar og staðsetning he-

fur verið gerð augljós með því að bæta við myndtákni. Nákvæm staðsetning hefur verið

sett með Google Maps og merkt hvar bráðamóttakan sé staðsett.

Leysir nytsemisvandamál númer 6 og 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 10: Bráðageðdeild 32C

Hér má sjá síðu Bráðageðdeildar 32C. Símatímar, heimsóknartímar og staðsetning hefur

verið gerð augljós með því að bæta við myndtákni. Nákvæm staðsetning hefur verið sett

með Google Maps og merkt hvar deildin sé staðsett.

Leysir nytsemisvandamál númer 6 og 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 11: Fíknigeðdeild

Hér má sjá yfirdeildina Fíknigeðdeild. Undirdeildirnar haldast þær sömu.

Tekið hefur verið út möguleikann að senda beiðni enda á hann ekki við fyrir hinn almenna

notenda heldur einungis starfsmenn.

Leysir nytsemisvandamál númer 5 (sjá Viðauka 3.1).

15



Hönnunarferli 1

Mynd 12: Móttökudeild 32A

Hér má sjá Móttökugeðdeild 32A. Símatímar, heimsóknartímar og staðsetning hefur verið

gerð augljós með því að bæta við myndtákni. Nákvæm staðsetning hefur verið sett með

Google Maps og merkt hvar deildin sé staðsett.

Leysir nytsemisvandamál númer 6 og 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 13: Dagdeild fíknimeðferðar

Hér má sjá dagdeild fíknimeðferðar sem áður var einungis kallað Teigur - dagdeild.

Leysir nytsemisvandamál númer 6 og 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 14: Endurhæfing

Hér má sjá deildarsíðu geðendurhæfingar. Texta með upplýsingum var skipt upp svo

auðveldara sé fyrir notendur að finna það sem þau vilja vita. Skiptingin vinstra megin

heldur sér alltaf svo auðvelt sé fyrir notendur að flakka á milli deilda.

Leysir nytsemisvandamál númer 5 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 15: FMB teymið

Hér má sjá að FMB teymið hefur verið fært frá Ferli- og bráðaþjónusta og komið undir

Göngudeild. Nafninu á deildinni var breytt í Foreldrar, meðganga, barn (FMB teymi)

í staðin fyrir FMB sem er ekki mjög lýsandi fyrir notendur sem hafa ekki þekkingu á

starfsemi Geðsviðs.

Leysir nytsemisvandamál númer 2 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 16: 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. Kom það fram í óformlegum viðtölum að það þyrfti að taka álagið af

bráðamóttökunni og var því settar fleiri upplýsingar til þess að notandi gæti frekar beint

sér sjálfur á réttan stað heldur en að þurfa að fara á bráðamóttökuna fyrst.
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Mynd 17: Netið

Til að gera netið augljósara var það sett á borða fyrir miðju á forsíðu og þegar það er opnað

koma allar upplýsingar sem þarf á næstu síðu í stað þess að þurfa að ná í PDF skjal með

upplýsingum. Til að finna þessar upplýsingar á núverandi síðu þurftu notendur að opna

„Á leið á sjúkrahúsið" og þar undir var netið.

Leysir nytsemisvandamál númer 3 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 18: Staðsetning

Hægt er að sjá staðsetningu allra deilda geðsviðs með mynd og korti.

Leysir nytsemisvandamál númer 6 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 19: Gjaldskrá

Hér má sjá síðu gjaldskrár Geðsviðs. Úreltar upplýsingar voru teknar út og upplýsingar

fyrir neðan töfluna uppfærðar. Gjaldskrá var flokkuð undir „Geðsvið”.
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Mynd 20: Þjónusta utan LSH

Hér má sjá þær þjónustur sem bjóða upp á geðþjónustu fyrir utan LSH. Allar þjónustur

innan sem og utan heilbrigðisstofnana gerðar sýnilegar.
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Mynd 21: 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.

Leysir nytsemisvandamál númer 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 22: Upplýsingar deilda - Endurhæfingargeðdeild 7 & 5 daga

Hér má sjá upplýsingar fyrir Endurhæfingargeðdeild 7 og 5 daga, heimsóknartímar, símatí-

mar og símanúmer hafa verið sett á sama stað svo auðvelt sé fyrir notendur að nálgast

upplýsingar. Hægt er að velja aðrar deildir Geðendurhæfingar ásamt því að velja nýja

yfirdeild er hægt að velja allar deildir sem falla þar undir.

Leysir nytsemisvandamál númer 7 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 23: Upplýsingar deilda - Móttökugeðdeild 33A

Hér má sjá upplýsingar fyrir Móttökugeðdeild 33A. Allar helstu upplýsingar eins og heim-

sóknartímar, reglur og símanúmer hafa verið sett saman á einn stað til að notendur þurfi

ekki að leita á mörgum stöðum.

Leysir nytsemisvandamál númer 5 (sjá Viðauka 3.1).
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Mynd 24: Upplýsingar deilda - Bráðageðdeild 32C

Hér má sjá allar helstu upplýsingar fyrir Bráðageðdeild 32C, upplýsingar eins og heimsóka-

nartímar, reglur og símanumer eru komin saman á einn. Allar deildir Geðsviðs eru undir

upplýsingar deilda og þurfa notendur því ekki að fara inn síðu hverrar deildar til að finna

upplýsingar.
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3 Viðauki

3.1 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 nægi-
lega sýnilegt á forsíðu.

2

5 Ekki skýrt skipulag á skiptingu deilda. 3

6 Erfitt að finna staðsetningar ákveðinna
deilda.

3

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

2

8 Erfitt að finna heimsóknartíma. 1

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

2

10 Leitarhnappur ekki nægilega sýnilegur. 1
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