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Abstract 

This essay is about the use of Augmented Reality in healthcare, to highlight the challenges 

and the opportunities that generate from the subject. With the continual development of 

technology that is introduced to healthcare, it is important to understand the effects that 

Augmented Reality has on the workers that use it, and the people who are affected by it. This 

essay is based on a literature review to be able to examine the information that is best suited 

to contribute to the work. We created a table to present our findings by identifying two 

perspectives that are affected by the use of AR. The two perspectives are introduced as Care 

providers and Care recipients, which are the two main signifiers in hospitals and the 

healthcare environment. The conclusion of this essay will reveal the opportunities and the 

challenges of Augmented Reality in healthcare and may serve as a suggestion to what the 

future of Augmented Reality in healthcare can hold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jonny Holmström som har guidat oss genom det 

här arbetet. Vi vill även rikta vår tacksamhet till Sture Åström som har givit oss värdefulla 

synpunkter på arbetet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Innehållsförteckning 

ABSTRACT .............................................................................................. I 

FÖRORD ................................................................................................ II 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................. III 

1 INTRODUKTION ................................................................................... 1 

2 BAKGRUND TILL AUGMENTED REALITY ........................................... 2 

2.1 VAD ÄR AUGMENTED REALITY .................................................................................. 2 
2.2 HUR FUNGERAR AUGMENTED REALITY ..................................................................... 2 
2.3 AUGMENTED REALITY INOM SJUKVÅRDEN ................................................................ 5 

3 METOD ................................................................................................. 7 

3.1 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE .................................................................................... 7 
3.2 INKLUSION- OCH EXKLUSIONSKRITERIER .................................................................. 8 
3.3 DATAINSAMLING OCH SÖKSTRATEGI ......................................................................... 9 

3.3.1 Sökning i databas ........................................................................................... 9 
3.3.2 Gallringsprocessen ....................................................................................... 11 

3.4 DATABEARBETNING ................................................................................................ 11 

4 RESULTAT ......................................................................................... 12 

4.1 UTMANINGAR ........................................................................................................ 12 
4.1.1 Begränsning i komponenter......................................................................... 12 
4.1.2 Begränsningar hos användaren ................................................................. 13 
4.1.3 Brister i inledande data och kalibreringshårdvara ................................... 13 
4.1.4 Förkunskaper kan krävas ............................................................................ 14 
4.1.5 Inte utan sidoeffekter ................................................................................... 14 

4.2 MÖJLIGHETER ....................................................................................................... 14 
4.2.1 Utbildnings- och perspektivvidgande möjligheter ...................................... 15 
4.2.2 Förbättrar behandlingsupplevelsen ............................................................ 15 
4.2.3 Augmented Reality vid operation ................................................................ 15 
4.2.4 Hjälpmedel för patienter under återhämtning .......................................... 16 

5 DISKUSSION ...................................................................................... 16 

5.1 METODDISKUSSION ................................................................................................. 17 
5.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................... 18 

6 SLUTSATS .......................................................................................... 20 

6.1 UTMANINGAR ........................................................................................................ 20 
6.2 MÖJLIGHETER ....................................................................................................... 21 
6.3 OBALANSERAD FORSKNING ..................................................................................... 21 
6.4 AVSLUTANDE MENING ............................................................................................ 21 

REFERENSER ....................................................................................... 23 

BILAGOR .............................................................................................. 27 

BILAGA A...................................................................................................................... 27 

BILAGA B ...................................................................................................................... 29 

BILAGA C ...................................................................................................................... 29 

BILAGA D ..................................................................................................................... 30



 

1 
 

1 Introduktion 

Tänk dig en framtid där sjukvårdens system och tillvägagångssätt har förbättrats, där patienter 

får effektivare vård utan att personalen offrar noggrannheten som till exempel en operation 

kräver. I olika situationer kan effektivare vård lätta bördan och den dagliga stressen kan 

därmed minskas för både läkare och personal. Detta tack vare effektivare åtkomst till 

patientdata och verktyg i vården. Många har säkert gjort antagandet att teknologi som används 

nu kommer att utvecklas vidare och tids nog komma till ännu större användning. 

Denna framtid kan idag allt mer skymtas med hjälp av en teknologi som benämns 

”Augmented Reality” (förstärkt verklighet) och som utvecklats kraftigt och snabbt det senaste 

decenniet. Augmented Reality eller förkortat AR, är ett virtuellt system där brukaren använder 

sig av den riktiga världen som bas och implementerar digitala objekt som anpassar sig till 

omgivningen och agerar som ett verkligt objekt. Man kan säga att det virtuella och det verkliga 

möts (Azuma, 2001). Det engelska ordet Augment betyder att öka värdet av någonting genom 

att förstärka vår Reality dvs. vår verklighetsuppfattning. 

Men vad exakt kan vi vänta oss av AR i framtiden? Kan vi tro att våra barndomsfantasier 

kommer till uppfyllelse, som möjligheten att projicera en bild av sig själv som ett hologram till 

en plats som är långt ifrån den man befinner sig på? Eller kan vi tro att vårt vardagliga 

användande av mobiler och datorer kan anta nya skepnader och utvecklas genom 

introduktionen av holografiska gränssnitt – endast tiden och utvecklingen kan avgöra detta. I 

dagsläget kan det dock konstateras att AR implementeras i våra liv i exempelvis 

mobilapplikationer som Pokemon GO, Snapchat, Instagram, med flera. Utvecklingen av AR 

går väldigt fort och med mer resurser och många företag som investerar i detta, som till 

exempel Facebook, är det både möjligt och troligt att befintlig industri på området kommer att 

växa och bli nästa stora fenomen inom teknikvärlden (Medium, 2018). Det finns därmed 

forskning som tyder på att AR i framtiden kan komma att erbjuda mer fantastiska och tekniska 

användningar för AR. 

Användningen av Augmented Reality inom sjukvården har genomgått särskilt stora 

förändringar sedan den först introducerades (Rosenberg, L. B. 1992). Användningen är trots 

det i uppstarten av något otroligt spännande för sjukvården och för framtidens medicin. Det 

är möjligt att forskningen och framstegen kring AR kommer att betyda att kraven på många 

olika arbetsgrupper kommer att förändras. Nya tekniker kommer att implementeras på 

arbetsplatser och utbildning på användande av AR måste till för att påverka de behov som 

uppkommer. Sjukvården är utan tvekan ett användningsområde för AR som kommer att ligga 

i fokus framöver. Här kommer till exempel standardiserade tillvägagångssätt och tekniker att 

förändras med hjälp av tekniken. Redan idag finns det användning av tekniker som AR, 

exempelvis för rehabilitering, psykiatri, behandling av demenssjukdom med mera (KTH, 

2018). Vi anser däremot att den information som finns om möjligheterna med AR i sjukvården 

är fragmenterad och utspridd och är därmed något som bör undersökas vidare. Ämnet anser 

vi är viktigt och tidsaktuellt och vi tror att det finns möjligheter till utveckling och forskning på 

området. Samtidigt är det ett antal potentiella utmaningar associerade med etableringen av 

AR i sjukvården. Det kan vara potentiella utmaningar som är kopplad till den kompetensprofil 

som finns bland personal. Mottagande och förmågor bland patienter och det finns juridiska 

https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Recent+Advances+in+Augmented+Reality+R+Azuma%2C+Y+Baillot%2C+R+Behringer%2C+S+Feiner%2C+S+Julier%2C+B+MacIntyre&btnG=
https://medium.com/predict/the-future-of-augmented-reality-90143b98f7a3
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Rosenberg%2C+L.B.+%281992%29.+%22The+Use+of+Virtual+Fixtures+As+Perceptual+Overlays+to+Enhance+Operator+Performance+in+Remote+Environments%22.+Technical+Report+AL-TR-0089%2C+USAF+Armstrong+Laboratory%2C+Wright-Patterson+AFB+OH%2C+1992.&btnG=
https://www.kth.se/innovation/nyheter/deras-teknik-hjalper-nar-minnet-sviker-1.810457
https://www.kth.se/innovation/nyheter/deras-teknik-hjalper-nar-minnet-sviker-1.810457
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aspekter associerade med hur man hanterar journaler som måste bemötas. Trots detta är 

utmaningar för AR inte en tydlig aspekt i den forskning som vår litteraturstudie bygger på. 

2 Bakgrund till Augmented Reality 

Följande kapitel beskriver bakgrunden till Augmented Reality. 

2.1 Vad är Augmented Reality 

Augmented Reality, AR, är en teknik som ofta får jämförelser till syskonet Virtual Reality1, 

“VR”, man kan säga att de båda teknikerna kommer från samma gren av digital underhållning. 

AR är en teknik som ger användaren möjligheten att manipulera datorgenererade “virtuella” 

holografiska objekt i samspel med den verkliga världen. Det är en teknologi som visualiserar 

digitala element, till exempel statiska eller rörliga former eller media, som överlagras på 

omgivningen för användaren av AR. Virtual Reality ger användaren istället möjligheten att 

totalt omsluta sig/kliva in i en virtuell “värld”. Tekniken här spelar upp löpande digitala bilder 

istället för virtuella objekt som framstår som hologram i AR som samspelar med vår verklighet 

(Shuhaiber, 2014). 

Augmented Reality kan ofta vara förknippad med en “Huvudmonterad skärm” (HMD) 

vilket kan definieras som en anordning som sitter på huvudet, till exempel glasögon. Men 

faktumet är att AR faktiskt fungerar i olika former av våra sinnen som exempelvis hörsel, lukt 

och beröring. Det är alltså inte bara begränsat till vår syn (Azuma, 2001). 

Kunskapen och konceptet av AR är relativt nytt men kan spåras långt tillbaka till andra 

världskriget. Detta skrev Berryman (2012) i hennes journal om Augmented Reality, när det 

brittiska flygvapnet utvecklade projektet; ”Mark VIII Airborne Interception Radar”2 som 

kunde projektera information av en radar inuti flygplanets vindruta. 

Under 1950-talet hade kinematografen Morton Heilig byggt en stor anordning som han 

kallade för “Sensorama”3. Han ville med hjälp av denna prototyp att tittaren skulle bli 

“absorberad” i filmen, genom att involvera alla sinnen i processen. På så sätt skulle tittaren 

känna sig försjunken i filmen, som att man i självaste verket var där (Carmigniani, 2011). 

Termen Augmented Reality blev inte fullbordad förrän år 1990 då Tom Caudell och David 

Mizell utvecklade en HMD som kunde projicera instruktioner på fabriksgolvet. På detta sätt 

kunde ingenjörerna effektivisera sitt arbete (Berryman, 2012). 

2.2 Hur fungerar Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) används i främst tre olika former: ”Huvudmonterade skärmar” 

(Head-Mounted Displays, HMD), ”Handhållen” (Handheld) som exempelvis en mobiltelefon, 

samt ”Rumslig förstärkt verklighet” (Spatial Augmented Reality, SAR) (Carmigniani et al., 

2011). 
 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/AI_Mk._VIII_radar 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama 

https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+in+Surgery+JH+Shuhaiber&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+in+Surgery+JH+Shuhaiber&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Recent+Advances+in+Augmented+Reality+R+Azuma%2C+Y+Baillot%2C+R+Behringer%2C+S+Feiner%2C+S+Julier%2C+B+MacIntyre&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+%3A+A+Review+DR+Berryman&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+%3A+A+Review+DR+Berryman&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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Huvudmonterade skärmar (HMD) är en skärm som bärs på huvudet eller som en del av 

en hjälm. I skärmen på anordningen visas och överlagras digitala bilder på verkligheten och 

kombinerar dem i skärmen i användarens synfält, vilket framkallar illusionen av att något som 

är overkligt verkligen är där och visas i 3D (Vávra, et al., 2017) (Fig. 1). En HMD kan antingen 

vara “video-genomskärning” (video see-through) eller “optisk-genomskärning” (optical see-

through), samt kan ha monokulära eller binokulära skärmoptiska egenskaper. Video-

genomskärningssystem kan vara mer krävande än optisk-genomskärningssystem av den 

anledningen att användaren måste bära två kameror på huvudet som förser skärmen den 

“verkliga delen” samt den “virtuella delen” i syfte att uppnå AR vid video-genomskärning. 

(Azuma, 1997). En anordning som använder sig av ett optisk-genomskärningssystem har 

“envägsspegelteknik” (half-silver mirror). Denna teknik innebär att den verkliga världen kan 

genomtränga linsen, vilket sedan överlagras med virtuell information som slutligen speglas i 

användarens ögon. Fördelen med denna teknik är att den verkliga världen känns mer naturlig, 

till skillnad från video-genomskärningssystem som alltid begränsas av kamerans upplösning 

och bildbearbetnings-frekvensen och utgående bildrutefrekvens, som inte tillåter samma 

upplevelse av omgivningen. Fördelen med video-genomskärning är att den förstärkta delen av 

bildflödet som visas på skärmen i användarens synfält redan är sammansatt av en dator, vilket 

även innebär att data, och således även resultatet av upplevelsen lättare kan kontrolleras och 

förändras om det behövs (Azuma, 1997). Exempelvis kan kontroll över timingen av den 

förstärkta scenen göras genom att synkronisera den virtuella bilden med scenen innan den 

visas i skärmen. Detta gör det möjligt att undvika fördröjningar och lagg av den virtuella 

återskapelsen som skulle uppstå med systemet på grund av grafiken och bilderna som alla 

måste processas. Detta kan leda till att det förstärkta 

virtuella objektet uppvisar oönskat beteende, såsom att 

det inte verkar ha någon förankring i den verkliga 

världen, att det förflyttar sig omkring när det skulle vara 

stilla (Carmigniani et al., 2011). 

 

Fig 1. HMD från [Augmented reality technologies, 

systems and applications] 

 

Handhållen skärm är likt HMDs en anordning som 

använder en skärm av något slag för att överlappa 

datorgjorda bilder och grafik på den verkliga världen 

(Fig. 2). Handhållna skärmar använder video-genomskärningsteknik och kan även utnyttja 

sensorer som digitala kompasser, GPS, referens-markeringssystem som ARToolKit, och/eller 

datorseendemetoder som SLAM, som finns inbyggt i enheten. Det finns tre distinkta klasser 

av kommersiella handhållna skärmar som används för förstärkta verklighetssystem. Dessa är 

smartphones, PDAs och Tablet PCs. Smartphones är den mest portabla och spridda enheten. 

Den visar stor potential som plattform för AR då den kan kombinera och utnyttja hårdvaran 

av kraftfulla CPUer (datorns hjärna)4, kameror, accelerometer, GPS och ”solid state compass” 

 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit 

 

https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Recent+Development+of+Augmented+Reality+in+Surgery%3A+A+Review&btnG=
https://scholar.google.com/scholar_lookup?oi=gsb80&title=A%20Survey%20of%20Augmented%20Reality&author=Ronald%20T.%20%20Azuma&publisher=%20MIT%20Press%20%20238%20Main%20St.%2C%20Suite%20500%2C%20Cambridge%2C%20MA%2002142-1046%20USA%20journals-info%40mit.edu%20%20&year=2006-03-13&type=research-article&format=text%2FHTML&identifier=pres.1997.6.4.355&identifier=10.1162%2Fpres.1997.6.4.355&source=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1162%2Fpres.1997.6.4.355&language=en&coverage=%20238%20Main%20St.%2C%20Suite%20500%2C%20Cambridge%2C%20MA%2002142-1046%20USA%20journals-info%40mit.edu%20&rights=%C2%A9%201997%20by%20the%20Massachusetts%20Institute%20of%20Technology&lookup=0&hl=sv
https://scholar.google.com/scholar_lookup?oi=gsb80&title=A%20Survey%20of%20Augmented%20Reality&author=Ronald%20T.%20%20Azuma&publisher=%20MIT%20Press%20%20238%20Main%20St.%2C%20Suite%20500%2C%20Cambridge%2C%20MA%2002142-1046%20USA%20journals-info%40mit.edu%20%20&year=2006-03-13&type=research-article&format=text%2FHTML&identifier=pres.1997.6.4.355&identifier=10.1162%2Fpres.1997.6.4.355&source=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1162%2Fpres.1997.6.4.355&language=en&coverage=%20238%20Main%20St.%2C%20Suite%20500%2C%20Cambridge%2C%20MA%2002142-1046%20USA%20journals-info%40mit.edu%20&rights=%C2%A9%201997%20by%20the%20Massachusetts%20Institute%20of%20Technology&lookup=0&hl=sv
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=


 

 
4 
 

(elektronisk kompass-sensor)5. En smartphones skärmstorlek är dock vad som håller den 

tillbaka och en “Personal Digital Assistant”6 (PDA) skulle därmed kunna komplettera för detta. 

PDAs har liknande fördelar och nackdelar som 

smartphones. Den största skillnaden dem emellan 

är att PDAs är mycket mer kraftfullare. PDAs är 

således även dyrare och väger mer. 

 

Fig 2. “handhållen skärm”-enhet från [A review 

on augmented reality technologies, systems and 

applications] 

 

Rumslig förstärkt verklighet (SAR) använder 

sig av videoprojektorer, optiska element, hologram 

och radiofrekvenstaggning som tillsammans med 

andra spårningsteknologier visar grafisk 

information på fysiska objekt. SAR kan beskrivas som kravlös i den meningen att användaren 

inte behöver bära ett speciellt headset eller 

bära på någon form av skärm för att se i AR 

(Fig. 3). 

 

Fig 3. Rumslig förstärkt verklighet-enhet 

från [Augmented reality technologies, 

systems and applications] 

 

SAR tillhandahåller den nödvändiga 

teknologin som gör det möjligt för 

användaren att uppleva AR. SAR gör det 

även möjligt för gruppupplevelser och 

samarbete att skapas då det med enkelhet kan appliceras och anpassas i situationer för flera 

användare. Detta gör SAR och liknande system för AR alltmer intressant för universitet, labb, 

museum och konstvärlden. Totalt finns det tre olika tekniker av SAR-system: “video-

genomskärning”, “optisk-genomskärning” och “direkt förstärkning” (direct augmentation). 

Det främsta som skiljer dessa tre från varandra är hur de förstärker omgivningen. AR genom 

video-genomskärningsskärmar är vanligtvis tekniken man ser används för stationära 

ändamål. Således utformas dessa SAR-system som stora stationära skärmar som kan tillverkas 

kostnadseffektivt med “direkt-från-hyllan”-hårdvarukomponenter och standard PC-

utrustning. SAR-system som använder optisk-genomskärning genererar de holografiska eller 

virtuellt förstärkta bilderna genom användandet av smarta optiska tekniker, såsom plana eller 

böjda spegelstrålledare, transparenta skärmar eller optiska hologram (Carmigniani et al., 

2011). Dessa bilder är även justerade i enlighet med den fysiska omgivningen. Ett optisk-

genomskärningsbaserat SAR-system kan dessvärre inte funktionera under andra 

 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Compass#Solid_state_compasses 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_digital_assistant 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=A+review+on+augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=A+review+on+augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=A+review+on+augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+technologies%2C+systems+and+applications&btnG=
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omständigheter än den stationära. Likt det SAR-system som använder video-

genomskärningsteknik, är det en nackdel för användning av tekniken. "Projector-based spatial 

displays”, eller som det också kallas, “direkt förstärkning” (direct-augmentation), är den tredje 

typen av SAR-system och även det som har minst komplicerad teknik. Direkt 

förstärkningstekniker projicerar nämligen bilderna direkt på ett fysiskt objekts yta – som 

därefter uppfattas som ett förstärkt objekt. 

 

Fig 4. Jämförelse av olika skärmtekniker för olika typer av skärmar från [Augmented 

Reality Technologies, Systems and Applications] 

2.3 Augmented Reality inom sjukvården 

I dagsläget kan Augmented Reality användas som ett verktyg för många olika yrken. Eftersom 

tekniken befinner sig i konstant utveckling så upptäcks också nya möjligheter. Exempelvis 

används produkter som Microsoft HoloLens – ett HMD-headset som kombinerar virtuella 

element med den verkliga omgivningen genom fristående bearbetning och rendering direkt i 

enheten7. Denna typ av AR-visualisering används bland annat inom sjukvården för att vägleda 

kirurger under komplicerade ingrepp eller som ett verktyg för att lära nya läkare hur ingrepp 

görs, genom simulationer. Cleveland kliniken har demonstrerat detta genom att visa hur de 

använder sig av AR (Cleveland Clinic, 2018). Artikeln förklarar att kirurgteamet skulle utföra 

en ansiktstransplantation och att de hade 24 timmar på sig att utföra uppgiften. Med hjälp av 

HoloLens kunde operationsteamet applicera ett holografiskt element för att representera 

ansiktet som mottagaren skulle ärva. En av ordförandena hos Clevelandkliniken förklarade att 

“det är som att man har röntgensyn”, eftersom man kan se patientens anatomi i en 

tredimensionell vy. Det ger brukaren en möjlighet att se perspektiv som vanligtvis hade varit 

väldigt svårt eller omöjligt att se utan hjälpen av AR. Det var första gången man använde sig 

av AR för en ansiktstransplantation. Därför var det en stor prioritet för teamet att lyckas med 

detta innovativa ingrepp. En stor anledning till att man fick möjligheten att utföra ett sådant 

försök var just tack vare hur kompatibel HoloLens var för operationen (Cleveland Clinic, 

2018). 

 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_HoloLens 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+Technologies%2C+Systems+and+Applications&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+Technologies%2C+Systems+and+Applications&btnG=
https://consultqd.clevelandclinic.org/how-augmented-reality-shaped-cleveland-clinics-total-face-transplant/
https://consultqd.clevelandclinic.org/how-augmented-reality-shaped-cleveland-clinics-total-face-transplant/
https://consultqd.clevelandclinic.org/how-augmented-reality-shaped-cleveland-clinics-total-face-transplant/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_HoloLens
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HoloLens är ett av de mest framstående exemplen idag på hur AR har utvecklats med åren 

och gått till att implementeras mer och mer i samhället. Det visas inte minst i sjukvården. 

HoloLens framgång beror inte bara på spjutspetstekniken som döljer sig bakom höljet, utan 

också på hur denna teknik är mindre och lättare än tidigare tekniker, vilket gör den mer 

mångsidig och eftertraktad. HoloLens är även särskilt efterfrågad för sitt intuitiva gränssnitt 

och sättet som interaktioner i form av gester med handen och fingrar, styr de virtuella 

elementen. Med HoloLens inom sjukvården är det mycket enklare att utföra komplicerade 

operationer. Operationer som med teknologin från tio år tillbaka hade varit nära omöjliga eller 

inte tillrådliga att utföra – baserat på bland annat problemet att AR inte fungerade i realtid 

(Azuma, 1997) – men med dagens teknologiska framsteg som utgör HoloLens är detta möjligt 

(Vávra et al., 2017). 

En produkt som använder sig av HoloLens är navigationsprogrammet Scopis, som bland 

annat används för invasiva operationer. Programmet gör det möjligt för kirurger att i en 

projektion se hur operationen behöver gå till. Detta ger en förbättrad noggrannhet och en 

bättre utgångspunkt för patienter som går igenom svåra operationer som exempelvis 

neurokirurgi. Kirurgerna använder sig av HoloLens som arbetar parallellt med 

Scopisprogrammet (Businesswire, 2017). 

Förutom Microsoft HoloLens så befann sig Google på marknaden några år tidigare med 

produkten Google Glass. Google Glass är en HMD som använder sig av AR. Apparaten är 

designad att se ut som vanliga glasögon med smala linser, men har en liten dator tillsammans 

med en kamera inbyggda i glasögonens ram. Google Glass styrs genom röstkommandon, 

huvudrörelser och en touchsensor vid sidan av linsen. Under maj 2013 så skickades 8000 

enheter runt om USA till tidiga brukare (early adaptors). 

Chris Madison, en tekniker hos Hartford Hospital i Connecticut var en av brukarna av 

Google Glass. I en studie som Madison deltog i undersöktes hur Google Glass kan användas 

mellan skötare och patient. Studien visade att man kunde använda sig av Google Glass för att 

exempelvis läsa patientens provresultat och till och med interagera med den medicinska 

utrustningen. Detta gjorde det möjligt att till exempel läsa av patientens vitalparametrar med 

hjälp av Google Glass (Glauser, 2013). 

Men hur bidrar detta till progressionen för AR inom sjukvården? En teori om progressionen 

för AR inom sjukvården är att läkare får en mer öppen inlärning av specifika mål. Exempelvis 

är det möjligt att läkarstudenter eller läkare kan lära sig av guidade ingrepp. Studenter måste 

gå in i operationssalen och kika över axeln hos kirurgen för att kunna se vad som händer, 

förklarar Dr. Rafael Grossman, som är en kirurg. Med Google Glass, så får studenterna se 

ingreppet från kirurgernas perspektiv (Glauser, 2013). AR tillhandahåller möjligheter till mer 

autentiskt lärande och vädjar till fler lärandestilar, vilket ger studenterna mer personliga och 

explorativa inlärningserfarenheter (J Frenk et al., 2010). 

Enligt tidigare forskning som presenteras i (Zhu, Hadadgar, Masiello, & Zary, 2014) råder 

stora utbildningsutmaningar i att skapa effektiv utveckling av sjukvårdskompetenser. Där 

skulle AR kunna vara ett potentiellt tillvägagångssätt för att förmedla lärdom inom sjukvård. 

AR visar sig på senare tid förekomma i en omfattande applicering av AR inom vårdutbildning, 

där även en högre acceptans av AR som läromedel och dess potential för att förbättra olika 

typer av kompetenser noteras (Zhu, Hadadgar, Masiello, & Zary, 2014). AR för användning 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?oi=gsb80&title=A%20Survey%20of%20Augmented%20Reality&author=Ronald%20T.%20%20Azuma&publisher=%20MIT%20Press%20%20238%20Main%20St.%2C%20Suite%20500%2C%20Cambridge%2C%20MA%2002142-1046%20USA%20journals-info%40mit.edu%20%20&year=2006-03-13&type=research-article&format=text%2FHTML&identifier=pres.1997.6.4.355&identifier=10.1162%2Fpres.1997.6.4.355&source=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1162%2Fpres.1997.6.4.355&language=en&coverage=%20238%20Main%20St.%2C%20Suite%20500%2C%20Cambridge%2C%20MA%2002142-1046%20USA%20journals-info%40mit.edu%20&rights=%C2%A9%201997%20by%20the%20Massachusetts%20Institute%20of%20Technology&lookup=0&hl=sv
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Recent+Development+of+Augmented+Reality+in+Surgery%3A+A+Review&btnG=
https://www.businesswire.com/news/home/20170505005037/en/Scopis-Introduces-Mixed-Reality-Surgical-Holographic-Navigation-Platform
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Doctors+among+early+adopters+of+Google+Glass%2C+Glauser%2C+W.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Doctors+among+early+adopters+of+Google+Glass%2C+Glauser%2C+W.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prof+Julio+Frenk%2C+MD++Dr+Lincoln+Chen%2C+MD++Prof+Zulfiqar+A+Bhutta%2C+PhD+Prof+Jordan+Cohen%2C+MD+Nigel+Crisp%2C+KCB+Prof+Timothy+Evans%2C+MD+et+al.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prof+Julio+Frenk%2C+MD++Dr+Lincoln+Chen%2C+MD++Prof+Zulfiqar+A+Bhutta%2C+PhD+Prof+Jordan+Cohen%2C+MD+Nigel+Crisp%2C+KCB+Prof+Timothy+Evans%2C+MD+et+al.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prof+Julio+Frenk%2C+MD++Dr+Lincoln+Chen%2C+MD++Prof+Zulfiqar+A+Bhutta%2C+PhD+Prof+Jordan+Cohen%2C+MD+Nigel+Crisp%2C+KCB+Prof+Timothy+Evans%2C+MD+et+al.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+healthcare+education%3A+an+integrative+review+Zhu%2C+E.%2C+Hadadgar%2C+A.%2C+Masiello%2C+I.%2C+%26+Zary%2C+N.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+healthcare+education%3A+an+integrative+review+Zhu%2C+E.%2C+Hadadgar%2C+A.%2C+Masiello%2C+I.%2C+%26+Zary%2C+N.&btnG=
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inom klinisk omvårdnad är även ett exempel på detta då det ger doktorer möjlighet att se 

patienten från ett internt perspektiv utan behovet av att utföra invasiva förfaranden. De 

senaste åren av forskning om applikationer för AR har gett nya insikter om vad AR tillför 

sjukvården. Till exempel att AR tillhandahåller rik kontextuell lärdom för medicinutövande 

studenter. Vidare för att hjälpa till att uppnå kärnkompetenser, som beslutstagande, effektivt 

lagarbete och kreativ tillämpning av globala resurser samt för att besluta om lokala 

prioriteringar (Zhu, Hadadgar, Masiello, & Zary, 2014). Dessutom kan AR innebära 

möjligheten att patienternas säkerhet ökas och att studenterna kan skyddas om misstag görs 

under kompetensutbildning med AR, detta då situationen automatiskt dokumenteras (Zhu, 

Hadadgar, Masiello, & Zary, 2014). 

En Augmented Reality baserad applikation som använder sig av exempelvis Google Glass 

är programmet Brainpower. Detta är en programvara som hjälper personer med bland annat 

Autismspektrumstörning, att anpassa och lära sig sociala signaler med hjälp av utmaningar i 

form av spel som visar sig på AR-artefaktens skärm. Resultatet efter en två veckor lång 

intervention där barn fick använda sig av Brainpower i skolan visade förbättringar i 

kommunikationen hos elever med Autistisk störning (Sahin et al., 2018). 

Det finns också teknik med Augmented Reality som används i praktiken idag av bland annat 

vårdare. Accuvein är en produkt som hjälper vårdare att hitta blodkärl på patienter, exempelvis 

när man tar blodprov. Den fungerar precis som andra AR baserade applikationer och 

projekterar digitala bilder på fysiska element. Denna teknik kombinerar både en laserbaserad 

skanner och en processor i en handhållen apparat. Apparaten kan projektera en infraröd bild 

över patientens hud som identifierar var blodkärlen finns (Accuvein, u. å). Företaget Accuvein 

förklarar också att med hjälp av denna teknik så minskar smärta med 39% när man tar 

blodprov (Guillon et al., 2014). Accuvein menar också att noggrannheten vid första 

sticktillfället ökar från 47,7% till 91,7% (Demir, 2017). 

Denna text har som uppgift att ge läsaren en bakgrund till AR- tekniken, från ett tekniskt 

perspektiv; vad AR är, hur det funkar, men också ur perspektivet hur tekniken används i 

sjukvården och i vilket format. Litteraturgenomgången visar att AR används inom flera 

områden tex. inom industrin och inom sjukvården. Utvecklingen av AR har som tidigare 

beskrivits skett snabbt och positiva framsteg i teknikutvecklingen har gjorts. Ännu återstår ett 

antal hinder för vidare utveckling och som forskare arbetar med för att kunna överbrygga dem. 

Litteraturen visar många positiva möjligheter med AR, men den beskriver inte utmaningarna 

med den. För att öka kunskap och förståelse för AR och utveckling av AR inom sjukvården är 

det viktigt att beskriva både positiva framsteg och möjligheter samt hinder för användning av 

AR i vården. 

3 Metod 

3.1 Frågeställning och syfte 

Med kunskap som bygger på föreliggande forskning om AR så ser vi ett behov av att närmare 

granska ARs praktiska användningar inom sjukvården. Givet den potential som finns i 

tekniken och den problematik som möjligtvis finns i dess användning så ställer vi oss frågan: 

Hur användbar är dagens AR i praktiken? En sådan fråga knyter an till den skandinaviska 

https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+healthcare+education%3A+an+integrative+review+Zhu%2C+E.%2C+Hadadgar%2C+A.%2C+Masiello%2C+I.%2C+%26+Zary%2C+N.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+healthcare+education%3A+an+integrative+review+Zhu%2C+E.%2C+Hadadgar%2C+A.%2C+Masiello%2C+I.%2C+%26+Zary%2C+N.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+healthcare+education%3A+an+integrative+review+Zhu%2C+E.%2C+Hadadgar%2C+A.%2C+Masiello%2C+I.%2C+%26+Zary%2C+N.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Case+Study+of+a+Digital+Augmented+Reality+Intervention+for+Autism+in+School+Classrooms%3A+Associated+With+Improved+Social+Communication%2C+Cognition%2C+and+Motivation+via+Educator+and+Parent+Assessment&btnG=
https://www.accuvein.com/why-accuvein/ar/
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prospective+evaluation+of+venous+access+difficulty+and+a+near-infrared+vein+visualizer+at+four+French+haemophilia+treatment+centres.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Does+the+Use+of+a+Vein+Visualization+Device+for+Peripheral+Venous+Catheter+Placement+Increase+Success+Rate+in+Pediatric+Patients%3F&btnG=
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traditionen av användarfokus (Bansler, J. 1989). Den skandinaviska traditionen av 

användarfokus i relation till teknikutveckling är viktigt då man bör söka förståelse för AR ur 

flera perspektiv. Det etablerade perspektivet på AR tycks i dagsläget vara ett “utopiskt” 

perspektiv där man ser fördelarna, och inte nackdelarna, med tekniken (jfr Howcroft och 

Fitzgerald, 1998). 

Fortsättningsvis leder frågeställningen till denna studies syfte att: identifiera och beskriva 

utmaningar och möjligheter för användningen av Augmented Reality i sjukvården. Här har 

tillämpningen av adekvata metoder för vetenskapligt förvärvande av kunskap möjliggjort 

sammanställningen av en förhållandevis överskådlig tolkning av forskningen kring området 

Augmented Reality i sjukvården. 

Metoden som användes för datainsamling till denna studie var en litteraturstudie. En 

litteraturstudie är en omfattande sammanställning av tidigare forskning. Litteraturstudien 

kartlägger vetenskapliga artiklar, böcker och andra källor som är relevant för ett visst 

forskningsområde. Håman, et al., (2015) beskriver en litteraturstudie som “en systematisk, 

metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte”, där den använda 

litteraturen består av vetenskapliga artiklar publicerade i internationella vetenskapliga 

tidskrifter samt publicerade avhandlingar och artiklar i vetenskapliga böcker. 

Vi bedömer att valet av denna metod gör att uppsatsen ligger i framkant i det att data som 

analyseras undergår en kvalitetsgranskning, vilket säkerställer att endast informationen med 

störst potential att bidra till att besvara studiens syfte presenteras. En litteraturstudie har som 

mål att sammanställa och analysera många resultat från olika studier och att utifrån ett 

systematiskt arbete hitta ”gemensamma nämnare” som formuleras till underkategorier och 

kategorier/teman. Denna kvalitativa ansats har varit en avgörande faktor för möjligheten att 

ackumulera betydelsefulla data till analys. 

Studien eftersträvar att förhålla sig till den vetenskapliga tematik som återfinns i Håman, 

et al., 2015. Insamlande av data skedde därmed efter representabla metoder för vetenskaplig 

forskning. Kodning och bearbetning av data som svarade mot studiens syfte utfördes 

systematiskt med stöd av kvalitativ forskningsmetod (Håman, et al., 2015). 

3.2 Inklusion- och exklusionskriterier 

De kriterier som denna studie har förhållit sig till i sökning av artiklar definierades utifrån 

Håman, et al., (2015). En modifierad modell framtogs för att överensstämma med vad som 

bedömts vara de viktigaste kriterierna för att ett översiktligt omfång av artiklar skulle 

identifieras. Det använda antalet kriterier för sökning av artiklar var 5. 

Genom dessa kriterier har en mångfald av artiklar sett möjligheten att godkännas eller 

“nekas” i ett av två alternativ, “Ja” eller “Nej”. I vilken kategori, “Ja”/”Nej”, som de prövade 

artiklarna föll, avgjordes efter varje artikels bedömda potential att dels motsvara de 5 kriterier 

som bestämts och dels besvara studiens syfte. 

Det första kriteriet som definierats i Inklusion- och exklusionskriteriemodellen 

möjliggjorde utsållning av artiklar där hypoteser, syfte och eventuella frågeställningar inte 

beskrivits tydligt. På så vis kunde orelevant forskning uteslutas. Det andra kriteriet var om 

forskningen tydligt hade beskrivit problemet som uppmärksammades och det logiska beslutet 

för att utföra studien. Där bedömdes även om väsentliga begrepp som används i forskningen 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Bansler%2C+J.+P.+(1989).+Systems+development+research+in+Scandinavia%3A+Three+theoretical+schools.+Scandinavian+J.+Inf.+Systems%2C+1(1)%2C+1.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Howcroft%2C+D.%2C+%26+Fitzgerald%2C+B.+%281998%29.+From+Utopia+to+Dystopia%3A+the+twin+faces+of+the+Internet.+In+Information+Systems%3A+Current+Issues+and+Future+Changes%2C+Proceedings+of+IFIP+WG8+%28Vol.+2%2C+pp.+49-70%29.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Howcroft%2C+D.%2C+%26+Fitzgerald%2C+B.+%281998%29.+From+Utopia+to+Dystopia%3A+the+twin+faces+of+the+Internet.+In+Information+Systems%3A+Current+Issues+and+Future+Changes%2C+Proceedings+of+IFIP+WG8+%28Vol.+2%2C+pp.+49-70%29.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
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var tydligt definierade enligt det tredje kriteriet. Detta för att underlätta förståelsen av 

forskningen. Det fjärde kriteriet i modellen handlade om att de viktigaste resultaten av studien 

var beskrivna på ett tydligt sätt. Med detta kriterium kunde vi hitta de viktigaste resultaten 

från studierna och få underlag för fortsatt analys. Dessa forskningsartiklar kunde ge oss 

konkreta, användbara exempel av data. Det femte och sista kriteriet var om studiernas 

genomförande resulterat i ett eftersträvat utfall – ett resultat som svarar mot studiens syfte. 

Dessa kriterier är överskådligt sammanställda i bilaga C. 

3.3 Datainsamling och sökstrategi 

Uppsatsens datainsamling har utförts enligt förordnad modell för kvantitativ8 

litteratursökning Håman, et al., (2015), där databaserna scholar.google.com, 

books.google.com och google.com användes för insamlande av relevant data. 

Sökstrategin var sådan att först genomfördes enskilda sökningar i vardera databas för var och 

en av sökordskombinationerna. Detta för att generera ett urval av relevant material för att 

besvara studiens syfte. Sökningarna utfördes på engelska under en period av en vecka och 

begränsades inte av filtreringar som specifikationer av använt språk eller tidsintervall för 

publicering. 

Sökordskombinationer baserade på relevanta termer för studien sammanställdes och två 

indelningar formulerades. Av detta formulerades den första indelningen *Augmented reality 

in healthcare* och omfattade sökordskombinationer med liknande innebörd såsom 

“Augmented reality in healthcare”, “Augmented reality applications in medicine” och 

“Augmented reality possibilities healthcare” med mera. Den andra indelningen var 

*Augmented reality in healthcare education* och omfattade sökordskombinationer med 

liknande innebörd såsom “Augmented reality in medical education”, “Augmented reality 

applications in medicine”, och “Augmented reality possibilities healthcare” med mera. 

Indelningen i sig visar främst den typen av artiklar som sökningen med dess 

sökordskombinationer genererade. Specifika varianter av kombinationer som “Augmented 

reality applications in medicine” och “Augmented reality possibilities healthcare” visade 

potential för att framkalla ett universellt urval av artiklar. Dessa blev fördelade utifrån aspekter 

som omfattades av syftet. 

Samtliga sökningar gjordes med termen “Augmented reality” eller likvärdiga synonymer för 

att säkerställa att resultaten som genererades skulle hålla sig inom ramen för studiens syfte. 

3.3.1 Sökning i databas 

Uppsatsens inledande sökning gjordes i databasen scholar.google.com. Med samtliga 

använda sökordskombinationer genererades ett antal sökträffar å 350 700 vid tid för 

utförandet (2019). Varvid 30 texters abstracts grundligt lästes igenom, och 24 av dessa 

sållades bort med avseende på vederbörande brist på relevans till uppsatsen (se bilaga B), 

vilket kvarlämnade 6 texter för inklusion i analysen. Då den första sökningen utfördes med 

scholar.google.com stod det klart att många av artiklarna som där skulle hittas, även skulle 

vara möjliga att hitta via de övriga använda databaserna books.google.com och google.com – 

för att dessa databaser är på olika sätt sammankopplade med varandra. 

 
8 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_forskning 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_forskning
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Processen av datainsamlingen inleddes med att söka efter “Augmented reality in healthcare” i 

databasen scholar.google.com. Därpå, redan vid de första 40 rubrikerna (två sidor av 

databasens sökresultat) av vad som var ett totalt sökresultat på ca 67 200 träffar vid sökningen, 

identifierades 2 potentiellt användbara artiklar och 1 bok. Fortsättningsvis användes 

sökordskombinationen “Augmented reality medical applications” i sökfältet, vilket gav ca 207 

000 träffar. På de två första sidorna av sökningsresultaten (ett antal på 40 rubriker) kunde 

ytterligare material identifieras, detta som 1 ny bok, samt två av de artiklar som identifierades 

genom tidigare sökordskombination. Efter analysering av ca 140 titlar, på sida sju i 

sökresultaten, identifierades ytterligare 1 artikel. Den tredje omgången av sökningen för 

artiklar med relevans till första indelningen, *Augmented reality in healthcare*, utfördes 

enligt föregående exempel men med dessa sökord “Augmented reality possibilities healthcare”. 

Denna sökning framkallade ca 26 100 träffar, varav tre artiklar med relevans för uppsatsen 

identifierades på de två första sidorna i sökresultatet. Två av dessa artiklar var redan funna 

sedan föregående omgång av medan 1 ny artikel identifierades av dessa. 

Sökning av texter för den andra indelningen utfördes med ett identiskt tillvägagångssätt 

som tidigare omgångar, utan filtreringar eller avancerade sökningskriterier. För den andra 

indelningen, *Augmented reality in healthcare education*, gjordes den första sökningen med 

sökordskombinationen “Augmented reality in medical education”. Detta resulterade i ca 146 

000 träffar, varav tre artiklar på första sidorna i sökresultatet matchade redan identifierade 

artiklar från första indelningen och en fjärde redan identifierad artikel på sida tio i 

sökresultatet – totalt 200 abstrakt analyserades i samband med denna sökning. Sökningen gav 

i slutändan inget nytt material. 

Då två specifika sökordskombinationer genererade artiklar som kunde fördelas på både den 

första och den andra indelningen, så gjordes enbart en sökning per kombination i databasen. 

Kombinationerna var “Augmented reality applications in medicine” och “Augmented reality 

possibilities healthcare”. 

Likvärdiga sökningar genomfördes på sidan books.google.com där flertalet tidigare 

identifierade artiklar och böcker kunde återfinnas. Sökningen i denna databas gav trots detta 

en intressant träff, särskilt genom användningen av sökordskombinationer “Augmented 

reality medical applications”, för vilket den första sidan av resultatet gav två träffar på böcker 

som identifierats sedan innan. Men efter analysering av ca 40 rubriker, på fjärde sidan i 

sökresultatet hittades en bok som bedömdes ha stor potential att kunna bidra till aktuell studie. 

Boken var dock inte så nypublicerad som vi velat ha den. Så av denna anledning genomfördes 

en sökning på artikelns titel i databasen där en nyare utgåva från 2016 i samma tidskrift 

identifierades. Denna bok, som var en sammansättning av 39 vetenskapliga artiklar, skulle 

sedan enskilt motsvara 10 av uppsatsens 18 artiklar, tidskrifter och böcker som analyseras 

(Zheng, Liao, Jannin, Cattin & Lee., (Eds.), 2016). I referenserna för en av dessa artiklar 

hittades ytterligare 1 intressant artikel som togs med. 

Den sista databasen, google.com, användes på samma sätt som föregående databaser. 

Genomförandet skedde på samma vis. Genom användningen av sökorden "Augmented reality 

possibilities healthcare" identifierades 1 relevant tidskrift på andra sidan av sökresultatet på 

google.com. 

https://scholar.google.se/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Medical+Imaging+and+Augmented+Reality+7th+International+Conference%2C+MIAR+2016%2C+Bern%2C+Switzerland%2C+August+24-26%2C+2016%2C+Proceedi&btnG=
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Sammantaget genererade denna process 350 700 sökträffar vid tid för utförandet (2019). 

Däremot skulle enbart ett få antal artiklar vid varje sökning till slut användas. Av de regleringar 

som bestämts för artiklar hittade genom både scholar.google.com, books.google.com och 

google.com, uteslöts många av de artiklar som sökningarna genererade. Anledningen var att 

sökningarna ledde till sidor där en avgift skulle avläggas för att få åtkomst till hela texten. 

Således valdes att basera studien på forskning som gjordes tillgänglig efter att våra akademiska 

skäl angetts och godkänts, då avgiften var minimal och betalades för tillgång till texten, eller 

då texten var gratis och tillgänglig för allmänheten. Samtliga inkluderade forskningsartiklar 

sammanställdes i en tabell (se bilaga A). 

3.3.2 Gallringsprocessen 

För att visa hur artiklarna avskildes från varandra skapades en tabell (se bilaga B) som visar 

processen kring de artiklar som exkluderades och de som inkluderades i studien. Den visar 

antalet databaser artiklarna kommer ifrån (3), artiklar som skulle bearbetas (50), exkluderade 

dubbletter (12), exkluderade artiklar som ej uppfyllde inklusionskriterierna (20) och antalet 

artiklar som uppfyllde kriterierna för att användas i litteraturstudien (18). 

3.4 Databearbetning 

Med syftet att identifiera och beskriva utmaningar och möjligheter för användning av 

Augmented Reality inom sjukvården, så skapades en större förståelse för vad forskningen 

förmedlar om Augmented Reality i sjukvården och hur den påverkar användaren och 

mottagaren. Utifrån analys av inkluderade artiklars information extraherades viktiga 

meningar (meningsbärande enheter), därvid ”Koder” – databearbetningens mest värdefulla 

satser – formulerades. Vid formuleringen av dessa koder indikerades med färgkoder, även till 

vilket ”Tema” av antingen Utmaningar eller Möjligheter dessa tillhörde. Efter ytterligare 

bearbetning av datan identifierades förekomsten av aspekter av gemensamma eller 

återkommande karaktär av utmaningar eller möjligheter för AR i sjukvården. Detta bedömdes 

vara en viktig upptäckt för uppsatsen. Grupperna av aspekter delades således in i bestämda 

kategorier, men som hädanefter i uppsatsen benämns ”Dimensioner”. 

Genom bearbetningen av datan i forskningen så identifierades hur utmaningarna och 

möjligheterna hade effekt på antingen de som arbetar med vården eller de patienter som tar 

emot vård. Utifrån detta gjordes bedömningen att dessa är de två främsta grupperna av 

människor som har störst sannolikhet att påverkas av AR inom vården. 

För att presentera denna upptäckt i uppsatsens resultat formulerades Perspektiv. Dessa 

perspektiv är ”vårdare” (personer som arbetar med omhändertagande av patienter, 

exempelvis läkare) och ”vårdtagare” (personer som tar emot vård, exempelvis patienter). 

Detta bestämdes för att visa resultatet på ett tydligare sätt, exempelvis, hur vårdare kan 

påverkas av en viss typ av utmaning. De två perspektiven presenteras tillsammans med 

identifierade Dimensioner (Kategorier) av AR i forskningen, samt de Koder (Meningsbärande 

enheter) och motsvarande referenser i en sammanfattande tabell (se bilaga D). Genom denna 

tabell kan data som påverkar perspektiven, antingen vårdare eller vårdtagare tydligare 

presenteras. 
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Databearbetningen genererade ca 220* meningsbärande enheter, för vilka 30 Koder med 

tema “Utmaningar” och 55 “Möjligheter” formulerades, sammanlagt 85* Koder. Av dessa 85 

Koder presenteras de 35 mest givande för sammanfattningen av AR i sjukvården som 

fördelades över de 5 Dimensioner som identifierades. Data där Utmaningar och Möjligheter 

från artiklar som beskriver snarlika situationer har setts som dubbletter eller noteringar av 

samma data – och således valts bort från sammanfattningen. Detta är ett designbeslut som 

togs för att minska risken att läsaren överöses av data. 

Utifrån den eftersökta datan i litteraturstudiens forskning har en tabell med all väsentliga 

data sammanställts (se bilaga D). 

4 Resultat 

Genom denna studie ville vi identifiera och beskriva utmaningar och möjligheter för 

Augmented Reality i sjukvården. Således har modellen för datainsamling från Håman, et al., 

(2015) applicerats i detta syfte och vi har genom insamlad data erhållit en klarare bild för vilka 

utmaningar och möjligheter det skrivs om i forskningen. Vi uppmärksammar även att 

bearbetningen av denna data indikerar till vilken del av populationen – som är i kontakt med 

tekniken i sjukvården – dessa utmaningar eller möjligheter tillhör. Dessa har vi beskrivit med 

två perspektiv, ”vårdare”, (V)” samt ”vårdtagare, (VT)”. Perspektiven indikerar 

databearbetningen som de främsta folkgrupper som påverkas av AR-teknik i sjukvården. 

Databearbetningen frambringade en omfattande tabell av data. Detta kapitel presenterar i 

klartext de identifierade utmaningar och möjligheter som sammanfattats och koncentrerats 

till en koncis tabell (se bilaga D) från den ursprungliga tabellen som beskrivs i 

Databearbetningen. 

4.1 Utmaningar 

Artiklarna förmedlade stor variation av utvecklingspotential för AR i sjukvården beroende på 

vilken form och vilket syfte tekniken hade för beskrivna användningsområden. Det 

konstaterades att utvecklingspotentialen hos AR-tekniken som var tillämpad i flera av 

artiklarna var kopplad till metoderna för hur AR uppnås och de tekniska begränsningar som 

fanns för dem. 

4.1.1 Begränsning i komponenter 

Van Krevelen, Poelman (2007), beskrev vissa begränsningar hos komponenter i AR-tekniken. 

Dessa, som relaterade till bland annat ”synfält” (field of view), ”färgdjup” (colour depth), 

”fokusdjup” (focus depth) och ”upplösning” (resolution), var vanligt förekommande faktorer 

för hur bra en vårdare, med AR som hjälpmedel, kunde utföra sitt arbete kopplat till en enskild 

vårdtagare. Det beskrevs att det fanns begränsningar gällande gränssnittet i tekniken, 

teknikens vikt, strömförbrukning, ergonomi och utseende, vilket påverkade i hur stor 

utsträckning tekniken kunde nyttjas. 

I en studie av Ma, Jain, & Anderson. (Eds.). (2014) framkom tecken på problematiska 

faktorer av AR-teknik för specifikt vårdtagare med Parkinsons sjukdom. Här beskrivs hur 

vårdtagare får ta del av nya metoder för återhämtning i en säker miljö med just AR som ett 

hjälpmedel. Problem som framkom var: ”djupuppfattning” (depth perception), ”ocklusion” 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Van+Krevelen%2C+%26+Poelman%2C+%282007%29&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
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(occlusion), ”känsla av 3D-närvaro” (sense of 3D presence). Därmed även bristen på äkta 

”simulerad fysik och kollisionsdetektering” för 3D-objekten (lack of physics and collision 

detection) vilka ansågs kunde vara begränsande i vårdtagarnas återhämtning. Begränsningar 

som dessa är förekommande hos komponenterna i AR-tekniken. Med de tekniska 

begränsningar som härleder användningen av AR-teknik med hjälp av HMD som användes av 

vårdtagarna, framkom att andra metoder för visualisering av 3D-objekt genom AR i detta fall 

valdes bort (Ma, Jain, & Anderson. (Eds.). 2014). Från en annan vinkel beskriver Wang, Geng, 

Zhang, & Pei (2016) att ett universellt problem med AR-visualisering är djupuppfattning. 

Vilket i artikeln innebär utmaningarna att se genom ytor med “Minimally Invasive Surgery”, 

(MIS) då målen för ingrepp i tumörer eller kärl ofta finns bakom synliga ytor. Metoder för AR-

visualisering ger problem av virtuell förskjutning eller sänker operatörens uppfattning av den 

verkliga scenen. Detta är resultatet av användningen av transparenta överlagringar som 

används ofta i medicinsk AR för sin enkelhet. Dessa kan dock lätt orsaka problemet att virtuella 

strukturer befinner sig ovanför målytan – den verkliga ytan – istället för under den (Wang, 

Geng, Zhang, & Pei, 2016). 

4.1.2 Begränsningar hos användaren 

Begränsningar hos människokroppen har betydelse för hur användning av AR-tekniken sker. 

Sådana begränsningar kan vara att operatören överbelastas av intryck genom användandet av 

ett AR-system så att operatören misslyckas att uppfatta viktiga händelser i omgivningen. Det 

kan även röra sig om ansträngda ögon eller trötthet om AR-systemet används under längre 

perioder (Van Krevelen, Poelman, 2007). 

4.1.3 Brister i inledande data och kalibreringshårdvara 

För att AR-tekniken ska ha en plats i verktygslådan för tex. kirurger, måste precisionen i AR-

tekniken vara mer stabil och pålitlig än vad hittills visats. Vidare måste den resulterande 

effekten av djupuppfattningen av tex. en tumör i AR-synfältet utforskas mer (M Kersten-Oertel 

et al., 2016). 

I studien menade forskarna att orsaken berodde på bristfällig precision i hårdvaran – vilket 

var en teknik av ”rörelsespårning” (motion tracking) i form av en Kinect-enhet – och att detta 

påverkade kvaliteten av den utbildning och lärande som var möjlig. Svårigheter med 

spårningsdata menar Meng et al., (2016) är en tungt vägande aspekt i kvaliteten av 

sjukvårdsutbildningen för nya studenter. Precisionen av den resulterande AR-modellen och 

det slutliga nyttjandet av AR i sjukvård och sjukvårdsutbildning korresponderar med resultat 

från studien av Meng et al., (2013). Metoden som användes var begränsad till den 

spårningsteknologi som finns tillgänglig, i dessa fall Kinect. Detta är även något som Furht, 

(Ed.). (2011) beskrev som utmanande för bland annat manipulation av nanopartiklar. I detta 

fall var dels problemet att användaren ofta fick handskas med ofullständig datakalibrering och 

osynkad spårningsinformation, uttryckt som följer “...AR visualization have often to be 

generated from imperfect data. Incomplete descriptions of the environment as well as 

erroneous or unsynchronized tracking information may affect the impact of the resulting 

visualization”. Detta berodde dels på att begränsningar i hårdvaran påverkade manipulation 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Visualization+techniques+for+augmented+reality+in+endoscopic+surgery&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Visualization+techniques+for+augmented+reality+in+endoscopic+surgery&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Visualization+techniques+for+augmented+reality+in+endoscopic+surgery&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Visualization+techniques+for+augmented+reality+in+endoscopic+surgery&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Van+Krevelen%2C+%26+Poelman%2C+%282007%29&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Towards+augmented+reality+guided+craniotomy+planning+in+tumour+resections&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Towards+augmented+reality+guided+craniotomy+planning+in+tumour+resections&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Interactive+mixed+reality+for+muscle+structure+and+function+learning&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Kinect+for+interactive+AR+anatomy+learning&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Handbook+of+augmented+reality&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Handbook+of+augmented+reality&btnG=
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med Atomic Force Microscope, (AFM)9 i realtid. Furht (2011) visade att manipulation av 

nanopartiklar kunde vara utmanande när aspekter av hårdvaran var till exempel att 

uppfattningen av djup var bristfällig “impression of depth”, och att en stadig trådlös 

uppkoppling inte alltid kunde upprätthållas. Det kunde även vara att hårdvaran hade ett litet 

synfält “limited field of view”, vilket även beskrivs i studien av Meng et al., (2016), men då i 

sammanhanget av utbildning av studenter och den inlärningskurva gällande gränssnittet och 

styrning med gester som studenterna inledningsvis behövde ta sig igenom. I detta fall låg 

grunden för utmaningarna i att det var svårt att skapa en perfekt AR-vy med ideala skalfaktorer 

för virtuell information, med exakt överlagring och spårning med utmärkt återgivning som 

resulterar i en naturlig uppfattning. 

4.1.4 Förkunskaper kan krävas 

En annan utmaning som beskrevs i sammanhanget var nödvändigheten av förkunskaper om 

nanopartiklars attributer och förståelse för hur formen av dessa förändras vid manipulering 

vilket krävde nya renderingar av partiklars resulterande form (Meng et al., 2016). 

4.1.5 Inte utan sidoeffekter 

En utmaning för AR inom sjukvården som beskrevs i en studie av Samset, et al., (2008), är att 

operationer med AR och “Minimally Invasive Therapy”, (MIT) – annan benämning för 

“Minimally Invasive Techniques” – kan i vissa fall öka risken för att komplikationer ska uppstå 

jämfört med traditionella öppna tekniker. – Minimally Invasive Therapy (MIT) och Minimally 

Invasive Techniques (MIT) är olika benämningar av procedurtekniken “Minimally Invasive 

Procedure” (MIP)10, vilket innefattar en rad av tekniker för att begränsa skadan gjord på 

patienten. MIT skulle kunna förbättras samt att det intraoperativa stödet var otillräckligt, 

vilket förstärktes genom att vissa granskare kommenterade att det rapporterade arbetet 

utfördes av erfarna kirurger och att resultaten kunde vara annorlunda med mindre erfarna 

operatörer. Begreppet “Intraoperativt” hänvisar till den omvårdnad en anestesi- eller 

operationssjuksköterska ger patienten mellan tiden patienten förbereds för operation, till att 

operationen är klar11. Användningen av MIT och AR rapporterades i Samset, et al., (2008) att 

ha effekten att operatören förlorar en del av sin fingerfärdighet och känslofeedback under 

operation. Edgcumbe, et al., (2016) beskrev även liknande effekter som nedsatt fingerfärdighet 

och begränsad känslighet i manipulationer. Samt nedsatt djupuppfattning, felvisande 

spårningsdata och otillräcklig teknik för verktygsmanipulation vilket medförde utmaningar 

vid operationer (Edgcumbe, et al., 2016). 

4.2 Möjligheter 

Utifrån det flertal artiklar som har analyserats har många möjligheter för användning av 

Augmented Reality i sjukvårdssammanhang identifierats. 

 

 

 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_force_microscopy 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Minimally_invasive_procedure 
11 https://sv.wikipedia.org/wiki/Intraoperativ_omv%C3%A5rdnad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_force_microscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_force_microscopy
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Handbook+of+augmented+reality&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Interactive+mixed+reality+for+muscle+structure+and+function+learning&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Interactive+mixed+reality+for+muscle+structure+and+function+learning&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgical+procedures&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgical+procedures&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?q=Augmented+reality+imaging+for+robot-assisted+partial+nephrectomy+surgery&hl=sv&as_sdt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?q=Augmented+reality+imaging+for+robot-assisted+partial+nephrectomy+surgery&hl=sv&as_sdt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?q=Augmented+reality+imaging+for+robot-assisted+partial+nephrectomy+surgery&hl=sv&as_sdt=0,5
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_force_microscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimally_invasive_procedure
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intraoperativ_omv%C3%A5rdnad
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4.2.1 Utbildnings- och perspektivvidgande möjligheter 

Bland annat i Madison (2018), förklaras det att man har öppnat dörrar till olika företag som 

har AR-expertis på grund av det behov som sjukvårdsindustrin har av exempelvis utbildandet 

av läkarstudenter. Man förklarar också hur tekniken kan användas till att lära patienter om 

deras behandling, exempelvis när man vill förklara hur en kirurgisk procedur går till eller hur 

medicinen påverkar patienten. Furht, (Ed.). (2011) menar att AR kan användas till utbildning 

av studenter och vårdpersonal genom simuleringar av olika scenarier. Exempelvis hur snabbt 

ett sår kan läka efter ett skalpellsnitt eller andra verklighetstrogna scenarier som kan vara 

nyttiga för vårdare att konfronteras med. 

Inom sjukvårdsutbildning har 6 artiklar identifierats som förklarat hur interaktivt lärande 

för studenter med hjälpen av Augmented Reality kan bidra till att de får ökad förståelse av 

anatomin. I en artikel av Ma et al., (2016) beskrivs att studenter använt sig av AR för att 

studera kroppens muskulatur genom en applikation som låter personer uppleva och interagera 

med kroppens muskler. Applikationen visar musklernas struktur och funktion på ett mer 

levande sätt i jämförelse med en mer statisk upplevelse som man får ifrån bilder och böcker. 

Studenterna menade att de med hjälp av AR kunde få ett större perspektiv och att det 

upplevdes ofta som mer engagerande än tidigare och kunde dessutom effektivisera deras 

förmåga att ta till sig information. 

4.2.2 Förbättrar behandlingsupplevelsen 

Det finns många olika sätt som tekniken har utvecklats och som skapat möjligheter för 

Augmented Reality. Ett av de mest framstående exemplen för hur man använder sig av AR är 

med hjälp av visualisering av vener när man till exempel ska ta blodprov på en patient 

(Madison, 2018). 

Ett annat exempel där vårdare kan assisteras av Augmented Reality är vid intubering av 

patienter, exempelvis via näsan och hals till magsäcken. Bano, et al. (2016) föreslår att vårdare 

kunde få guidning vid införandet av en tub istället för att processen skulle ske blint utan visuell 

feedback. Med hjälp av en AR-applikation och en elektromagnet som spårar spetsen av tuben 

som införs så kunde läkaren se hela processen utanför patientens kropp. Spårningen gick att 

följa via en skärm som visade markeringar på patientens överkropp, däribland tuben som 

navigeras. 

Detta exempel hade inte tagits i bruk inom vården utan var ett exempel från författaren som 

menade att det kommer att krävas mer tid och studerande av metoden innan någon konkret 

användning kan komma till stånd. 

4.2.3 Augmented Reality vid operation 

Kirurger kunde använda sig av visualisering som guide när de utförde operationer, och som 

simulering vid exempelvis operationsövningar. Man använde sig av denna teknik för att 

tydligare kunna se kroppens organ som visades med hjälp av ultraljud när de utförde 

utmanande ingrepp för att potentiellt byta metod vid röntgenbehandling. Här förklaras även 

hur man har prövat på Augmented Reality inom kirurgisk verksamhet genom att läkaren får 

direktsända bilder att ta ställning till, exempelvis genom en HMD som hjälper till att navigera 

genom ingreppet – vilket anses skulle kunna vara till gagn för vårdaren. 

https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/the-future-of-augmented-reality-in-healthcare.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Handbook+of+Augmented+Reality+Furht%2C+%282011%29&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Interactive+Mixed+Reality+for+Muscle+Structure+and+Function+Learning&btnG=
https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/the-future-of-augmented-reality-in-healthcare.pdf
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=J+Bano%2C+T+Akahoshi%2C+R+Nakadate+B+Cho%2C+M+Hashizume%2C+2016&btnG=
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Dock är inte visualisering begränsad till användning av HMD. Ma, Chen, Liao (2016) 

föreslog en stillastående apparat som precis som en HMD kan projicera AR och visualisera ett 

system som skulle hjälpa kirurgen att navigera en operation. Apparaten samspelar med en 

”Djupkamera” (Depth Camera), alltså en kamera som kan läsa av och registrera patientens 

kroppsyta på ett effektivt sätt. Detta för att möjliggöra att apparaten kan projicera AR för 

kirurgen att navigera efter. Detta innebär möjligheten för ingrepp där patienten exempelvis 

kan röra sig eller förflyttas och projektionen följer med utan problem. 

Det finns ett komplicerat ingrepp som läkare använder sig av där man för in en liten kamera 

under huden med hjälp av ett instrument. Ingreppet kallas för laparoskopisk operation. 

Edgcumbe, et al (2016) förklarar hur användning av Augmented Reality under laparoskopi, 

efterlämnar mindre sår och mindre smärta och dessutom bidrar till en kortare återhämtning. 

Det genomförs med hjälp av ”DART” (Dynamic Augmented Reality Tracker) och ”ARUNS” 

(Augmented Reality Ultrasound Navigation System) som är specialanpassade instrument för 

MIS, föreslagna av författaren i artikeln. Med detta instrument får kirurgen möjlighet att se 

processen i olika vyer där AR-faktorn gör det möjligt för kirurgen att förstå var och hur objektet 

rör sig i relation till operationen. Tekniken kommer dock att behöva studeras vidare, menar 

Edgcumbe, et al (2016). 

I vår databearbetning så hittades (12) artiklar som talar för hur användningen av AR har 

inspirerat till olika funktioner inom sjukvården som exemplen ovan om visuell guidning inom 

kirurgi, utbildning av studenter etcetera. 

4.2.4 Hjälpmedel för patienter under återhämtning 

Forskning visar att utöver vårdare, tex. kirurger och studenter med flera personalkategorier 

som använder sig av AR-tekniker i sjukvården, kan även vårdtagare (VT), dvs patienter, vara 

användare av vissa former av AR-teknik. Här finns en roll för AR att fylla eftersom det har visat 

sig att AR också kan finnas som hjälpmedel för patienter. Ett exempel, som beskrivits av Ma, 

Jain, & Anderson. (Eds.). (2014), finns AR-baserade programvaror som även kallas för 

”seriösa spel” (serious games) för personer som har psykiska eller fysiska begränsningar. De 

är designade och programmerade för personer som kan lida av olika typer av hälsoproblem, 

exempelvis autism där ett spel kan vara ett hjälpmedel för att förstå sociala sammanhang. 

Förutom olika hjälpmedel som patienter kan använda, visar det sig att Minimally Invasive 

Therapy, (MIT), är en möjlighet till snabbare återhämtning (Samset, et al., 2008). Författaren 

menar att även om ingreppet medför vissa utmaningar som behöver lösas, så finns det bra 

anledningar att utföra MIT med AR som komplement eftersom sjukhusvistelsen förkortas och 

återhämtningen blir effektivare. 

Kvaliteten på patienternas vård och återhämtning var något som identifierades i (4) 

artiklar. 

5 Diskussion 

Som vi har demonstrerat i vår uppsats så finns en stor entusiasm kring AR. Vi har visat på ett 

antal business-artiklar som visar på ARs förtjänster. Vi kan konstatera att det inte finns lika 

mycket skrivet om de associerade utmaningarna kring AR. Så givet det genomslag som AR kan 

innebära så är det extremt viktigt att inte bara fokusera på möjligheterna utan också 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Automatic+Fast-Registration+Surgical+Navigation+System+Using+Depth+Camera+and+Integral+Videography+3D+Image+Overlay&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+Imaging+for+Robot-Assisted+Partial+Nephrectomy+Surgery&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+Imaging+for+Robot-Assisted+Partial+Nephrectomy+Surgery&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+Imaging+for+Robot-Assisted+Partial+Nephrectomy+Surgery&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality+Imaging+for+Robot-Assisted+Partial+Nephrectomy+Surgery&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgical+procedures&btnG=
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utmaningarna. Syftet med denna studie var att identifiera och beskriva utmaningar och 

möjligheter för användningen av Augmented Reality i sjukvården. För att uppnå syftet har 

vetenskapliga metoder och artiklar samt böcker använts för att besvara studiens frågeställning: 

Hur användbar är dagens AR i praktiken? 

Från studiens frågeställning har data genererats, därvid analys av datan har användningen 

av Augmented Reality inom sjukvården beskrivits. Det konstaterades att användningen av AR 

begränsas av många utmaningar. Det är utmaningar som tex. begränsning i hårdvaror eller 

potentialen att sidoeffekter uppstår. Det konstaterades även att AR har möjlighet att göra 

skillnad både för vårdtagaren men också för olika grupper av vårdare. Det finns många fördelar 

av implementering av AR. Exempelvis vid operationer där AR-tekniker förbättrat vården som 

kirurger kan ge. AR kan användas vid utbildning av bland annat läkarstudenter. Studien har 

visat på både utmaningar och möjligheter i samband med att AR introduceras och används 

inom sjukvården. 

Genom litteraturstudien har olika dimensioner av AR i sjukvården lyfts fram baserade på 

den data som kodats och kategoriserats. I genomförandet av denna litteraturstudie har större 

förståelse för vad forskningen förmedlar kring användning av AR och hur den på olika sätt 

påverkar användaren och mottagaren inom sjukvården kunnat uppnås. 

5.1 Metoddiskussion 

Uppsatsens styrkor är bland annat att upplägget på litteraturstudien har baserats på de 

riktlinjer som beskrivs i Håman, et al., (2015), en modell för litteraturstudier, med ursprung 

från Göteborgs Universitet, Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. Praktiska 

begränsningar har spelat in i valet av metod för datainsamling då ämnet Augmented Reality 

och dess tillämpning inom sjukvård medförde tekniska komplikationer för oss att erhålla data 

på andra sätt än genom en litteraturstudie. De databaser som användes för sökning av 

forskningsartiklar har bidragit till säkerhet i att kvalitet och relevans har upprätthållits. 

Samtidigt har använda sökord för datainsamlingen varit fördelaktiga i den meningen att dessa 

har gett väldigt många sökresultat. Vilket sedan gett upphov till ett brett omfång av forskning, 

som i sin tur möjliggjorde identifiering av gemensamma utmaningar och möjligheter för 

användning av AR spridda över olika tillämpningsområden i sjukvården. Litteraturstudiens 

insamlande av forskning filtrerades efter 5 kriterier med syftet att undvika oväsentlig 

forskning. Dessa var uppsatsens Inklusion- och exklusionskriterier, vilket har haft stor 

betydelse för uppsatsens kvalitet. De forskningsartiklar som efter filtreringen återstod, hade 

stort potential att bidra med intressanta och vetenskapliga data för vår studie. Vidare har 

bearbetningen och analysen av insamlad data gjorts med stor noggrannhet. 

Databearbetningen, där den utvalda forskningen granskades och extraherades till Perspektiv, 

Dimensioner, Koder och Teman, har lagt en stadig grund för studiens resultat. 

Ursprungstabellen, för sammanfattning av forskningsdata, bedömdes som bristfällig i relation 

till uppsatsens format. Tabellen bedömdes ha för stort antal sidor för att inkluderas i 

redovisningen. Om tabellen designats på annat sätt, exempelvis horisontellt istället för 

vertikalt, hade kanske sidantalet kunnat bli mindre och tabellen hade kanske rymts som helhet 

i slutversionen av studien. Som effekt av att en omdesign av tabellen inte realiserades på grund 

av tidsbrist, framtogs istället en enklare mer koncis tabell (se bilaga D) vilket skulle lämpa sig 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
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bättre för arbetets format. På grund av att den nya tabellen inte möjliggjorde omfattande 

presentation av data på samma sätt, så applicerades andra tekniker för att kompensera detta. 

Till exempel användes färgkodning och manipulation av enskilda ”celler” i tabellen för att 

visualisera data i enlighet med korrekt kodsamling. Nackdelen med detta designbeslut som 

helhet var att data som därmed presenteras i bilaga D – tabellen som sammanfattar 

databearbetningen – inte håller samma trovärdighet som ursprungstabellen då mängden data 

som ryms i bilaga D är betydligt mindre. Detta bedöms som en svaghet i studien. 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet från litteraturstudien för att sedan reflekteras över. 

Resultatet som presenterats i denna uppsats har som tidigare etablerats sammanställts i en 

överskådlig resultattabell. Resultattabellen reflekterar ett tydligt mönster i forskningen, 

nämligen en obalans i fokus där möjligheterna för användningen av AR presenteras mer än 

utmaningarna. Detta anser vi är ett intressant fynd som vi skulle kunna argumentera är något 

problematiskt för tekniken och användningen av den. Resultattabellen visar fortsättningsvis 

på en annan typ av tydligt mönster. Där visas vårdare och vårdtagare som tydliga aspekter av 

forskningen som också presenteras i forskningen i obalanserade nivåer. Tabellen visar vikten 

av att vara medveten om dels både utmaningar och möjligheter, dels både vårdare och 

vårdtagares perspektiv. Vi upplever att utmaningar och möjligheter för AR är lika viktiga och 

måste betänkas noga innan tekniken introduceras för vårdares och vårdtagares bruk inom 

sjukvården. Samtidigt kan vi konstatera att aspekten möjligheter är överdimensionerad i 

business-riktad och populär-orienterad litteratur som denna studie grundar på och närmare 

tvärtom hos aspekten utmaningar där litteraturen inte alls kunde visa samma utsträckning av 

information. 

Resultatet som presenteras genom litteraturstudien visar gällande utmaningar för 

Augmented Reality att tekniska begränsningar är ett återkommande fenomen. Inte bara för 

hur tekniken används till olika ändamål i sjukvården, utan också hur det sträcker sig över tid 

till nya generationer av AR-tekniker. Detta baseras bland annat på det som beskrivs om 

”synfält” (field of view - FOV), ”fokusdjup” (focus depth) och ”upplösning” (resolution) i 

forskningen. Exempelvis om “upplösning” i Van Krevelen, Poelman (2007), samt om Ma, 

Jain, & Anderson. (Eds.). (2014) där ”djupuppfattning” och hur vikten av “huvudmonterade 

skärmar” diskuteras. Användarsvårigheter beskrivs i flera vetenskapliga studier kunna utgöra 

problem för patienter drabbade av Parkinsons sjukdom i deras återhämtning med AR-

hjälpmedel. Djupuppfattning är en viktig aspekt för hur Minimally Invasive Procedure, (MIP) 

fungerar. Men proceduren kan vara problematisk eftersom visualiseringen kan sänka 

operatörens uppfattning av den verkliga scenen. Med MIP, ser vi att det upptar en stor del av 

vårdares intresse då det berör AR som hjälpmedel. Med AR som hjälpmedel kan vårdtagare få 

snabbare återhämtning och kortare sjukhusvistelse. Men MIP är uppenbarligen inte enbart 

följt av goda utfall. MIP är likt andra tillvägagångssätt också bunden till risken att saker inte 

går som det var tänkt. En utmaning som vi identifierat är att risken för att komplikationer ska 

uppstå, i vissa fall kan vara förhöjda, särskilt om användaren av AR-tekniken är oerfaren. Detta 

skulle kunna påverka vårdtagaren negativt. Frågan är om ytterligare faktorer utöver eventuella 

oerfarna vårdare kan påverka resultatet av ett ingrepp utfört med AR och MIP. En trolig faktor 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Van+Krevelen%2C+%26+Poelman%2C+%282007%29&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
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för en sådan effekt är att vårdtagare ställer sig negativt till att AR används vid ingreppet. Det 

finns människor som inte anser sig villiga att genomgå operationer med vad som fortfarande 

anses vara relativt ny teknik. Mer konservativa människor kan motsätta sig förändring av 

sjukvården när det gäller att inkludera AR vid tex. operationer. En potentiell anledning till att 

detta kan ske framkommer i en studie av Samset, et al., (2008). Där beskrivs att vårdare som 

hanterar ett AR-system kan förlora, eller få nedsatt fingerfärdighet och känslofeedback under 

operation. Förekomsten av sådana sidoeffekter kan vara en direkt avgörande faktor för 

vårdtagare att vägra behandling med AR och MIP då man som mottagare av vård säkerligen 

inte vill att vårdaren hindras från att uträtta en lyckad behandling. 

Gällande forskningen utifrån perspektiven vårdare och vårdtagare fanns ett stort fokus på 

Augmented Reality som teknik och verktyg, med ett mindre fokus på om effekterna, som 

handlingen med AR-utrustning innebär, kan påverka vårdtagaren negativt. Att vårdtagaren 

exempelvis kan uppleva obehag av att en ny behandlingsmetod som utnyttjar AR används på 

hen. I forskningen fick vårdare betydligt mer uppmärksamhet än vårdtagare. 

Databearbetningen visade att det fanns obalans i litteraturen, eftersom mer än hälften av 

artiklarna talade mer om vårdare än om vårdtagare. Därför hade det varit önskvärt med mer 

resultat kring vad vårdtagare tycker om AR, och särskilt vad de tycker om behandlingsmetoder 

med hjälp av AR. Det finns utrymme för mer forskning kring vårdtagarens plats i sammanhang 

där applikationer för AR utvärderas eller införs. Dessutom är det av stor vikt att inte glömma 

vårdtagare vid studier inom sjukvården. Resultatet visade även hur det saknades exempel på 

utmaningar för AR i dimensionerna ”Utbildning” och ”Kvalitet”. I denna avsaknad av data 

uppstår frågan om kunskapen fanns i forskningen, men undgick att inkluderas i resultatet av 

denna studie, eller om det generellt är en mindre utforskad aspekt av AR i sjukvården. 

Möjligheterna var hur Augmented Reality kan bli ett viktigt redskap när det kommer till 

utbildning, både för studenter, vårdare och patienter. I studenternas fall, när man talar om 

interaktivt lärande, exempelvis när man studerar kroppen så ger AR studenterna ett nytt 

perspektiv i deras lärande. Detta eftersom de inte behöver förlita sig på statiska bilder för att 

kunna se och lära. Detta perspektiv ger studenten bättre förståelse än traditionell inlärning. 

Med AR kan dess användare se organet eller annat objekt som är i fokus, i en virtuell 

verklighet. Man kan interagera med objektet, se objektet från olika vinklar, “röra vid”, flytta på 

det och observera hur olika medicinska fall kan se ut, exempelvis hur ett sår läker med tiden 

etcetera. Detta betyder inte att användningen av böcker och text tappar värde eller bör minska. 

Argumentationen blir istället likt det som beskrevs av forskarna i artikeln av Meng et al., 

(2016), att användningen av AR är ett redskap där tekniken skulle kunna hjälpa användare att 

förvärva kunskaper på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Liknande erfarenheter beskrivs 

som “AR tillhandahåller möjligheter till mer autentiskt lärande och vädjar till fler lärandestilar, 

vilket ger studenterna mer personlig och explorativ inlärningserfarenhet” (J Frenk et al., 

2010). Erfarenheter och forskning har ett viktigt värde för AR inom sjukvården. Det är viktigt 

att AR i framtiden introduceras så att vården kan dra fördel av vad möjligheterna erbjuder. 

Resultatet visar också hur AR har möjlighet att bli ett potentiellt verktyg i vården. Från att 

assistera vid blodprov eller till intubering av patienter med hjälp av visuell assistans till 

komplicerade ingrepp. Detta är ett tecken för att olika typer av behandlingar kommer att 

https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgical+procedures&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Interactive+mixed+reality+for+muscle+structure+and+function+learning&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Interactive+mixed+reality+for+muscle+structure+and+function+learning&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prof+Julio+Frenk%2C+MD++Dr+Lincoln+Chen%2C+MD++Prof+Zulfiqar+A+Bhutta%2C+PhD+Prof+Jordan+Cohen%2C+MD+Nigel+Crisp%2C+KCB+Prof+Timothy+Evans%2C+MD+et+al.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prof+Julio+Frenk%2C+MD++Dr+Lincoln+Chen%2C+MD++Prof+Zulfiqar+A+Bhutta%2C+PhD+Prof+Jordan+Cohen%2C+MD+Nigel+Crisp%2C+KCB+Prof+Timothy+Evans%2C+MD+et+al.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prof+Julio+Frenk%2C+MD++Dr+Lincoln+Chen%2C+MD++Prof+Zulfiqar+A+Bhutta%2C+PhD+Prof+Jordan+Cohen%2C+MD+Nigel+Crisp%2C+KCB+Prof+Timothy+Evans%2C+MD+et+al.&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Prof+Julio+Frenk%2C+MD++Dr+Lincoln+Chen%2C+MD++Prof+Zulfiqar+A+Bhutta%2C+PhD+Prof+Jordan+Cohen%2C+MD+Nigel+Crisp%2C+KCB+Prof+Timothy+Evans%2C+MD+et+al.&btnG=
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genomgå förändringar, till följd av att utrustningen och tekniken som vården använder sig av 

utvecklas. 

Nya framsteg görs hela tiden inom fältet Augmented Reality. Av den anledningen tror vi att 

framtiden kommer att erbjuda mängder av applikationer med AR-tekniken, särskilt inom 

sjukvården. AR är idag fortfarande ett nytt ämne där forskningsmöjligheterna sträcker sig 

långt, längre än vad vi kanske kan förstå. Men med tillägget av Microsoft HoloLens till världens 

alla teknikutvecklande hörn, så kan framtidsversioner skymtas. Löftet som HoloLens ger är i 

vissa sammanhang redan uppnådda. Exempelvis, i den mån som fysiskt är möjligt med dagens 

spjutspetsteknik, kan HoloLens erbjuda helt fristående tillämpning i de situationer den brukas 

då all bearbetning och beräkning av omgivning och virtuella element görs direkt i headsetet. 

HoloLens erbjuder även en behagligare upplevelse för användaren, både genom att enheten 

kan vara lättare i vikt än äldre tekniker, men också genom att gränssnittet och sättet att 

interagera med de virtuella elementen är intuitivt och enkelt utformad. Med HoloLens 

möjliggjordes den första ansiktstransplantationen som någonsin gjorts med AR. Exempel som 

detta visar hur långt tekniken har kommit, hur tillämpningsbar den är och hur den ger prov på 

hur AR kan ge upphov till nya innovativa möjligheter. 

Studiens resultat genererades i kapitel 3.1 Datainsamling och sökstrategi. inspirerad av en 

kvantitativ litteratursökning baserad på Håman, et al., (2015). Det designbeslut som låg till 

grund för utformandet av bilaga D uppsatsens resultattabell, ”Sammanfattning av 

Databearbetning”, togs med hänsyn till den ursprungliga databearbetningstabellens sidantal 

– samt svårigheterna som hade varit att omdesigna den. Beslutet innebar för uppsatsen att en 

mer koncis tabell skulle designas och ersätta ursprungstabellens plats i uppsatsen. I detta 

görande, på bekostnad av resultatets trovärdighet, framstår vikten av att ta hänsyn till 

tidsaspekten och vikten av att planera utförandet på ett strukturerat sätt. 

6 Slutsats 

Under arbetets gång har både den del av forskningen som beskriver utmaningar för 

tillämpningen av Augmented Reality i sjukvården, och den del som beskriver möjligheterna 

sammanfattats. Vi har studerat omfattande tekniker för bearbetning av forskningsdata som 

använts i studier av AR i verkliga arbetssituationer för vårdare och behandlingssituationer för 

vårdtagare. Genom uppsatsens frågeställning har data erfordrats, analyserats, och sedan 

presenterats för att besvara studiens syfte. I resultatet av analysen framkom möjliga 

utmaningar och möjligheter för AR, för vårdare och för vårdtagare. 

6.1 Utmaningar 

Tekniska problem och brist på precision i data, och för vissa fall, återkommande problem från 

äldre generationer av tekniken är utmaningar. Det framkom svårigheter för vårdare att 

använda AR som hjälpmedel i sin profession på grund av teknikens kapacitet att bistå vårdaren 

med tillämpliga data. 

Uppkomsten av komplikationer vid operation kan ske med ökad frekvens om användaren 

är oerfaren med AR-system. 

https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A5man%2C+Prell%2C+Lindgren%2C+2015&btnG=
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Användningen av AR-system kan medföra sidoeffekter som ökad risk för komplikationer 

med vissa operationsmetoder, samt förlorad fingerfärdighet och känslofeedback. Sistnämnda 

sidoeffekter kan vara orsaker till utmaningar då AR kan möta motstånd av kritiska vårdtagare 

när man vill introducera tekniken till sjukvården. 

Mänskliga begränsningar som hindrar användaren från att använda AR-verktyg, är även ett 

problem och en utmaning. Till exempel att användaren överbelastas av intryck genom 

användning av ett AR-system, vilket kan ha effekten att användaren missar att uppfatta viktiga 

händelser i omgivningen. 

6.2 Möjligheter 

Det finns möjligheter för användning av AR inom sjukvården. Exempelvis inom utbildning av 

vårdare. Användning av Augmented Reality skulle vara nyttigt för studenter att lära sig mer 

om. Inte för att ersätta den traditionella formen av undervisning, men att ha möjligheten att 

introducera sig med en ny typ av inlärning där studenter får ett nytt perspektiv i sitt lärande. 

Studenter som utbildar sig till vårdare kan få mer autentiska och mer utforskande, personliga 

inlärningserfarenheter. Under sin utbildning kan de utforska ingrepp och krävande situationer 

i simulerade omgivningar, utan att löpa risken att orsaka skada på vårdtagaren. Studenter får 

genom detta träna sig för, och uppnå kärnkompetenser, som beslutstagande, effektivt 

lagarbete och kreativ tillämpning av globala resurser för att besluta om lokala prioriteringar. 

Vårdare kan assisteras av AR i olika behandlingsformer där upplevelsen blir behagligare för 

vårdtagare, samt mer samverkande för vårdaren. 

Kirurgi kan underlättas med hjälp av AR i och med att det kan innebära ett nytt perspektiv 

för kirurger när de utför invecklade ingrepp. Ett exempel kan vara att kirurger behöver en 

bättre synvinkel och använder AR till detta. AR kan användas vid visualisering för att vägleda 

vårdare genom ett ingrepp eller exempelvis simulering, för övning vid ett ingrepp. 

AR kan också användas som ett hjälpmedel för vårdtagaren. Det kan exempelvis innebära 

en programvara som hjälper en person med fysiska eller psykiska problem och som hjälper 

vårdtagaren att fungera eller underlättar personens svårigheter och begränsningar. 

6.3 Obalanserad forskning 

Baserat på Databearbetningstabellen (se bilaga D), råder en obalans i forskningen och vilket 

fokus som dominerar. Vårdare beskrivs i större omfattning än vårdtagare. Därför hade fler 

studier med fokus på vårdtagare varit att föredra. Studien har ändå kunnat ge en varierad och 

bättre bild av till exempel patienternas godtagande eller nekande till ny teknik som AR. Det är 

därför viktigt att få fram upplevelse av AR och dess användning från både vårdare och 

vårdtagare. Tabellen visar även att det inte finns några utmaningar i dimensionerna 

”Utbildning” eller ”Kvalitet”. Detta skulle kunna peka på en brist i forskningen kring aspekter 

som just detta och något sådant skulle kunna motivera framtida forskning. 

6.4 Avslutande mening 

I relation till uppsatsens syfte så anser vi att resultatet som presenterats och diskuterats har 

motsvarat de förväntningar som ställts. Vi menar således att denna uppsats har identifierat 

utmaningar och möjligheter för Augmented Reality i sjukvården. Vi menar också att uppsatsen 
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lyfter viktiga upptäckter vilket visas i resultattabellen bilaga D. Såsom att forskningen tenderar 

att fokusera på vårdaren i relation till AR och dess användning i sjukvård, och inte – vad vi 

hade förväntat oss – fokuserar på vårdtagaren i sammanhanget. Denna upptäckt anser vi 

medför vidare utrymme för framtida forskning att utforska. Särskilt tryckande anser vi att 

forskningen om Augmented Reality i relation till vårdtagare inom sjukvården är. Samtidigt 

skulle framtida forskning även kunna undersöka ARs implikationer på vårdaren. Samt 

huruvida en djupare förståelse för dessa kan ge upphov till effektivare och mer 

användarvänliga AR-system för användning inom sjukvården. 

Som resultaten visar finns det potential för AR att utvecklas ytterligare, det finns en bra 

grund för de möjligheter som tekniken kan leda till. Augmented Reality har en plats att fylla 

inom sjukvården men med det följer även utmaningar som måste uppmärksammas för att 

tekniken skall utvecklas för större användning inom vården. AR inom sjukvård bör beaktas 

noga med öppna armar för vad den kan åstadkomma för vårdare och vårdtagare. Det har varit 

ett väldigt intressant åtagande att identifiera och beskriva utmaningar och möjligheter för 

användningen av Augmented Reality i sjukvården. Det har så även varit mycket givande att 

undersöka effekterna som AR har inom sjukvården för de människor som använder och 

påverkas av användningen av AR-tekniker. 
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Bilagor 

Bilaga A 
 
Tabell 1. Översikt av inkluderad forskning. 
 

Tidskrift 
Författare 
År 

Design Urval Syfte 

IEEE international 
symposium on mixed 
and augmented reality 
Meng et al., (2013) 

Observation (7) deltagare bestående av 2 
ortopediska kirurger och 5 sista-års 
medicinska studenter, och  
(10) ändamålsenliga artiklar. 

Undersökning för hur Interaktivt 
lärande till studenter med hjälp av 
Augmented Reality kan hjälpa att 
förstå anatomi. 

HealthManagement, 
Volume 18 - Issue 1, 
2018 
Madison (2018) 

Dokument (7) ändamålsenliga webbsidor. En bedömning på hur Augmented 
Reality kan påverka sjukvården i 
framtiden. 

Vrije Univ. Amsterdam, 
Dep. Comput. Sci. 
Van Krevelen, & 
Poelman, (2007) 

Dokument (135) ändamålsenliga artiklar. Översikt hos potentialen kring 
Augmented Reality och dess 
utmaningar. 

Contemporary Nurse  
Volume 51, 2015 - Issue 
1: Education 
Ma, Jain, & Anderson. 
(Eds.). (2014) 

Dokument (13) ändamålsenliga artiklar. Utforska teorier, utvecklingar och 
vilka appliceringar av Augmented 
Reality det finns i sjukvården. 

Springer Science & 
Business Media. 
Furht, (Ed.). (2011) 

Dokument (66) ändamålsenliga artiklar. Ge en översikt av aktuella och 
framtida trender för användning av 
Augmented Reality. 

International Journal 
of Precision 
Engineering and 
Manufacturing 
Thomas, (2016) 

Dokument NA Presentera användningsområden 
där Augmented Reality kan 
förbättra sjukvården. 

Proceedings of Spie - 
International Society 
For Optical 
Engineering 
Samset, et al., (2008) 

Observation (22) kirurgiska observationer,  
(15) expertintervjuer,  
(3) fokusgrupper med (21) kirurger,  
(8) teknikerintervjuer, och  
(42) ändamålsenliga artiklar. 

Augmented Reality vid 
svåra/invasiva operationer och 
problematik vid utförande. 

Contemporary Nurse  
Volume 51, 2015 - Issue 
1: Education 
Ferguson, (2015) 

Dokument (13) ändamålsenliga artiklar. Hur spel och Augmented Reality kan 
användas för att utbilda bland annat 
studenter, sjukskötare osv. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Pflugi, (2016)  

Experiment (2) experiment, och 
(25) ändamålsenliga artiklar. 

Att undersöka och utveckla ett 
kirurgiskt navigationssystem för 
höftledsoperationer. 
(Periacetabular Osteotomy). 
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International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Meng et al., (2016) 

Observation (20) första års anatomistudenter. Att lära sig och förstå ens egna 
muskulatur i kroppen, hur muskler 
rör sig osv. Artikeln hänvisar till 
Augmented Reality för hur detta 
fungerar. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Wang, Geng, Zhang, & 
Pei, (2016) 

Experiment (2) experimentella omgivningar för 
AR visualisering, och  
(18) ändamålsenliga artiklar. 

Utforska olika 
visualiseringsmetoder för svåra 
operationer. Syftet är på lång sikt att 
man ska kunna använda Augmented 
Reality-metoden inom kirurgi. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Edgcumbe et al., (2016) 

Dokument (10) olika ultraljudsställningar, och 
(27) ändamålsenliga artiklar. 

Att utforska Laparoskopi med hjälp 
av Augmented Reality. Fokus på det 
väldigt begränsade synfältet som 
assisteras av ultraljud baserad 
teknik för Augmented Reality. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Kersten-Oertel et al., 
(2016) 

Experiment (3) kirurgiska fall av användningen av 
AR, och  
(20) ändamålsenliga artiklar. 

Utforskar användningen av 
Augmented Reality för planering av 
kraniotomier i bildstyrda 
neurokirurgiska förfaranden för 
tumörresektioner. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
von Niederhäusern et 
al., (2016) 

Experiment (3) tester av två olika modaliteter, och  
(13) ändamålsenliga artiklar. 

Presenterar arbetsprinciper och 
preliminära resultat av en 
scintigrafi-enhet som stöds av 
Augmented Reality för att hjälpa 
kirurgen att utföra sentinel 
lymfkörtelbiopsi. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Bano, Akahoshi, 
Nakadate, Cho, 
Hashizume, (2016) 

Experiment (2) kommersiella fantomer 
“EsophagoGastroDuodenocsopy 
simulator and ESD Training Model 
Koken”, och  
(22) ändamålsenliga artiklar. 

Ett försök att undersöka hur 
sondmatning (Transpyloric tube 
insertion) kan assisteras med hjälp 
av ett vägledningssystem som är 
baserat på Augmented Reality. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Eck et al., (2016) 

Experiment (15) ändamålsenliga artiklar. Presentera ett 3D 
användargränssnitt för 
neurokirurgisk planering som 
implementeras med en 
huvudmonterad skärm och en 
haptisk enhet som tillsammans ska 
förbättra volymutforskning och 
minimera risker medförda av 
ingrepp under operation. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Armstrong, Wright, de 
Ribaupierre, Eagleson, 
(2016) 

Experiment (18) testpersoner utan medicinsk 
erfarenhet, och  
(24) ändamålsenliga artiklar. 

Utvärdera 18 subjekts prestationer 
med uppgiften att modellera 
uppläggning av ventrikulostomi-
banplanering. 

International 
Conference on Medical 
Imaging and 
Augmented Reality 
Ma, Chen, & Liao, 
(2016) 

Experiment (12) ändamålsenliga artiklar. Presentera ett Augmented Reality 
förstärkt kirurgiskt system med 
automatisk registrering för 
minimalt invasiva operationer. 
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Bilaga B 
 

 
 
 

Antal granskade artiklar (titel och abstract): 

50 

 
→ 

Exkluderade dubbletter: 

12 
 

Exkluderade artiklar som 
inte uppfyller 

inklusionskriterier: 

20 

 ↓                    ↓                    ↓ 
Databas 

scholar.google: 

6 

 Databas 
books.google: 

11 

 Databas 
google: 

1 

 ↓                    ↓                    ↓ 
 
 

Fullängdsartiklar som uppfyllde inklusionskriterierna: 

18 

↓ 

  

 
  Artiklar som ingår i litteraturstudien: 

18 

←  
Manuell sökning i 

referenser: 

2 

 
Figur 1: Flödesschema för sökning och gallringsprocess. 
 

Bilaga C 
 

1. Är hypoteser, syfte och eventuella frågeställningar klart beskrivna? 

  Ja 

  Nej 

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet? 

  Ja 

  Nej 

3. Är väsentliga begrepp definierade? 

  Ja 

  Nej 

4. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

  Ja 

  Nej 
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5. Svarar resultatet mot syftet? 

  Ja 

  Nej 

 
Figur 2: Inklusion- och exklusionskriterier. 
 

Bilaga D 
 

Tabell 2. Sammanfattning av Databearbetning. 

 

Perspektiv Dimension 
(Kategorier) 

Koder 
(Meningsbärande enheter) 

Referens 

Vårdare (V) Kunskap Utmaningar (Tema) D Van Krevelen, R 
Poelman, 2007  
M Ma, LC Jain, P 
Anderson, 2014 
B Furht, (Ed), 2011 
DJ Thomas, 2016 
Samset et al., 2008 
U Eck et al., 2016 

begränsningar hos människokroppen, 
begränsningar hos komponenter i AR tekniken, 
högre komplikationer kunde visas i resultat för 
MIT, ger mindre “dexterity” och känslofeedback 
under operation 

 Möjligheter (Tema)  

visualisering av kroppsprocesser, kombinera 
olika digital medicinutövande, förbättrad 
volymutforskning och mindre visuellt kaos 

 Teknik Utmaningar (Tema) M Meng, P 
Fallavollita, T Blum, 
U Eck, 2013 
Madison, 2018 
D Van Krevelen, R 
Poelman, 2007 
M Ma, LC Jain, P 
Anderson, 2014 
B Furht, (Ed), 2011 
DJ Thomas, 2016 
S Pflugi, 2016 
R Wang, Z Geng, Z 
Zhang, R Pei, 2016 
P Edgcumbe, 2016 
M Kersten-Oertel et 
al., 2016 
P Niederhäusern et 
al., 2016 
J Bano, T Akahoshi, 
R Nakadate B Cho, M 
Hashizume, 2016 
Ma, Chen, & Liao, 
2016 

krävande att integrera verkliga och virtuella 
objekt, bristfällig precision i hårdvara, bristande 
data om effekt av djupuppfattning av tumör i AR-
vy 

Möjligheter (Tema) 

visualisering och interaktion vid operation, 
visualisering och simulering av operation och 
verktygs interaktion, visuell guidning för 
operation, visuell guidning vid operation av 
annan användare, utvecklade möjligheter för AR 
tekniken, lågkostnadssystem, förbättrad 
upplevelse av rumsliga relationer, efterlämnar 
mindre sår och mindre smärta, metod för AR 
kompletterar kända begränsningar i tekniken och 
förbättrar operation, AR guidning, kombinerad 
teknik för hjälpande under sentinel 
lymfkörtelbiopsi, guidning av införande av rör, 
säkrare och effektivare operation genom 
kombination av virtuell och verklig operations 
scen 

 Utbildning Utmaningar (Tema) M Meng, P 
Fallavollita, T Blum, 
U Eck, 2013 
M Ma, LC Jain, P 

NA 

Möjligheter (Tema) 

https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality%3A+Technologies%2C+Applications%2C+and+Limitations&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality%3A+Technologies%2C+Applications%2C+and+Limitations&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Handbook+of+augmented+reality+B+Furht&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgery%3A+The+Computer-Aided+Medicine+revolution&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgical+procedures+Samset%2C+Schmalstieg%2C+Vander+Sloten%2C+Freudenthal%2C+Declerck%2C+Casciaro%2C+...+%26+Gersak%2C+2008%29&btnG=
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_19
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=+Kinect+for+Interactive+AR+Anatomy+Learning&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=+Kinect+for+Interactive+AR+Anatomy+Learning&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=+Kinect+for+Interactive+AR+Anatomy+Learning&btnG=
https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/the-future-of-augmented-reality-in-healthcare.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality%3A+Technologies%2C+Applications%2C+and+Limitations&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+Reality%3A+Technologies%2C+Applications%2C+and+Limitations&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Handbook+of+Augmented+Reality+Furht%2C+%282011%29&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgery%3A+The+Computer-Aided+Medicine+revolution&btnG=
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_8
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Visualization+Techniques+for+Augmented+Reality+in+Endoscopic+Surgery&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Visualization+Techniques+for+Augmented+Reality+in+Endoscopic+Surgery&btnG=
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_15
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_15
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_15
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_16
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_16
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_18
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Automatic+Fast-Registration+Surgical+Navigation+System+Using+Depth+Camera+and+Integral+Videography+3D+Image+Overlay&btnG=
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Automatic+Fast-Registration+Surgical+Navigation+System+Using+Depth+Camera+and+Integral+Videography+3D+Image+Overlay&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=+Kinect+for+Interactive+AR+Anatomy+Learning&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=+Kinect+for+Interactive+AR+Anatomy+Learning&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=+Kinect+for+Interactive+AR+Anatomy+Learning&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
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bättre Lärmiljö, simulering av operation, 
utvecklingsmöjlighet till livslika 
träningsupplevelser, visuell guidning kopplad till 
robotiskt system, virtuell närvaro eller interaktion 
under operation för utbildning, studera virtuella 
muskler förankrad i verkligheten hos användare 

Anderson, 2014 
B Furht, (Ed), 2011 
Samset et al., 2008 
Ferguson et al., 2015 
M Ma et al., 2016 

Vårdtagare 
(VT) 

Kvalitet Utmaningar (Tema) Madison, 2018 
M Ma, LC Jain, P 
Anderson, 2014 
Samset et al., 2008 
Ferguson et al., 2015 

NA 

Möjligheter (Tema) 

sjukvårdsutbildande och patientsförståelse, 
stödjande vid rehabilitering, stöd i form av seriösa 
digitala spel, förbättrar återhämtning och 
kostnadseffektiviteten, kortar sjukhusvistelsen, 
rolig och hälsoförbättrande plattformar 

https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Virtual%2C+Augmented+Reality+and+Serious+Games+for+Healthcare+1&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Handbook+of+Augmented+Reality+Furht%2C+%282011%29&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality+in+surgical+procedures+Samset%2C+Schmalstieg%2C+Vander+Sloten%2C+Freudenthal%2C+Declerck%2C+Casciaro%2C+...+%26+Gersak%2C+2008%29&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Augmented+reality%2C+virtual+reality+and+gaming%3A+an+integral+part+of+nursing&btnG=
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43775-0_11
https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/the-future-of-augmented-reality-in-healthcare.pdf
http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/23173/1/Chapter1_3.pdf
http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/23173/1/Chapter1_3.pdf
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