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Minnesanteckningar från KLARA-dagen på Karolinska Institutet i Stockholm 
tisdagen den 27 november 2018. 

       Datum: 2018-11-27 
 

       Tid: 10:00-15:45 
 

       Plats: Karolinska Institutet i Stockholm, konferensrum A0325 i BioMedicum, 
       Solnavägen 9, Solna 

Närvarande från KLARA Ekonomisk Förenings styrelse: Anders Bolmstedt,  
       Leif Svanblom, Kristina Orselius, Maria Aveskogh, Ulrika Hallgren, och Elisabet Breti 

Övriga deltagare: Se Bilaga 1)    
 

1. Mötet öppnas 
Anders berättar om KLARA och vilka olika konstellationer på grupper det 
finns. KLARA Ekonomisk Förenings styrelse, Medlemsgruppen (kontaktpersoner  
för varje medlem), Granskningsgruppen och Systemutvecklingsgruppen. 
Föreningens medlemmar består av landsting, regioner, universitet och högskolor. 
 

Leif påminner om att alla är välkomna att delta och att skicka motioner till våra 
årsmöten som äger rum en gång per år, företrädesvis i mars månad. 
 

KLARA Ekonomisk Förenings budget ligger på ca 2 miljoner SEK. 
Varje medlem betalar en avgift baserad på antal anställda. 
 

Vi medlemmar äger allt som finns i databasen. Nordic Port AB äger systemet. 
 

Förslag till förbättringar i systemet skickas till Systemutvecklingsgruppen.  
De bearbetar förslag som verkar intressanta. Offerter begärs av Nordic Port AB  
och till sist är det styrelsen som bestämmer vilka beställningar som ska göras. 
Styrelsen beställer också databasvård (till exempel granskning) från både  
Nordic Port AB och från Blue Apple AB. 
Blue Apple AB består av Cecilia Sundelin som är vår centrala granskare.  
Cecilia är anlitad av KLARA Ekonomisk Förenings styrelse.  
 

KLARA Ekonomisk Förening har en egen hemsida där Kontaktuppgifter finns till 
samtliga som är med i någon av grupperna. Där finns också alla Protokoll från 
styrelsemöten, granskarmöten, årsstämmor och systemutvecklingsmöten. 
Vidare kan man också hitta Stadgar & Avtal samt Rutiner och instruktioner. 
 

Internetadress till sidan:  http://www.klaraekonomiskforening.se   
 

Styrelsen ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte (17-18 december) gällande  
hur många av medlemmarna som har inloggningsuppgifter till sidan. 
 

2. Workshops  
Vi arbetar i fem olika grupper med olika teman. En styrelsemedlem ska finnas med i 
varje grupp. De fem grupperna har dessa ämnen att diskutera: 

a. Gränssnitt/navigation 

http://www.klaraekonomiskforening.se/
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b. Riskbedömning 
c. Hur administrerar man fastighetsregistret/behörigheter 
d. Hur ta ut rapporter/statistik 
e. Inventeringsverktyget 

 
Sammanställning av de olika gruppernas diskussioner 
 

Grupp 1 - Gränssnitt/navigation 
 

Synpunkter/ befintlig presentation/gränsytor 
• För mycket klickande när man navigerar i systemet. När man backar tillbaka 

skickas man ibland flera steg och inte till föregående vy.  
• Förvirrande att flera symboler för ”backa” används, pil, nio punkter och texten 

tillbaka.  
• Ibland går det för fort, två steg förs ihop till ett. T.ex. ”Sök ny produkt” i 

inventeringsvyn. Önskvärt med tre steg. Sök produkt/titta på produkt/för in 
produkt på lista. 

• Navigering från den grå fulsidan. Svårt att veta hur man ska gå vidare! De små 
bokstäverna i den ljusgrå ramen är rätt obetydliga i en jämförelse med övrig 
information på sidan. 

• Ny användare upplever att det överhuvudtaget är svårt att navigera/veta hur man 
ska gå vidare. Namn på knappar/betydelse av funktioner behöver förbättras. 

• En sida för mycket. Välkommen till… kan flyttas till startsida med knappval. 
 

Förbättringsförslag 
• Dålig information om vad som avses med en funktion. T.ex. funktion ”Kassera 

produkter”- Förtydliga vad funktionen innebär då funktionen ofta misstolkas.  
T.ex. ”vilande produkter” eller ”avförda produkter”.  

• Förbättra arbetsflödet! Förslag med knappar är en mycket bra början  
• Använd en symbol för ”backa” inte flera. 
• Backa ett steg i taget, d.v.s. till föregående vy. 
• Illustrera funktioner, t.ex. inventering som ett flöde med hjälp av knappar.  

Det ska också vara möjligt att se var i flödet man befinner sig. 
• En väg till ”sök resultat”. 
• Centrera vy i Listfunktionen/ förekomst RB 
 

Synpunkter på förslag 
• Bra med snabbval men vad händer sen? 
• Rutan statistik tar för stor uppmärksamhet, för stor del av sidan.  

De flesta inventerare är inte intresserade av hur många röda, gula och gröna 
produkter man har. Den informationen är granskare intresserad av. 
 

Övrigt 
Skillnaden mellan att vara gul och gröngranskare är inte så stor. En del gulgranskare 
upplever att kraven som ställs på gulgranskare är så höga att de vill avsäga sig 
uppdraget då man inte har möjlighet att lägga ner den tid som behövs för att bli en bra 
gulgranskare. Finns det ett behov av att skapa en ny granskarroll, en roll som innebär 
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att man BARA tillåts registrera ny produkt med produktnamn och SDB? Rollen skulle 
kunna användas i de organisationer som stängt möjligheten för inventerare att 
registrera. Förslag på benämning: Startgranskare (till skillnad från Slutgranskare). 
 

     Grupp 2 – Riskbedömning 
     Vi hade en lång diskussion om hur riskbedömningsmodulen användes i olika 
     organisationer. Det var stora skillnader i hur man jobbade med riskbedömning,  
     vem som utförde själva riskbedömningen, vem som godkände och vad det var man 
     riskbedömde. Det var nyttigt att få en inblick i andras sätt att arbeta. 

     Arbetsmiljöverket hade varit på tillsyn hos några kliniker i Region Skåne och de var 
     nöjda med de riskbedömningar som var utförda i KLARA. 

     Ett förslag till utveckling av modulen framfördes av en administratör från en institution 
     vid Stockholms universitet. Man vill kunna söka på ett (listat) ämne och få fram vilka 
     riskbedömningar som innehåller detta ämne och vilka personer som finns namngivna 
     under punkten 21. Deltagande personer i riskbedömningen i dessa bedömningar.  
     SU’s systemadministratör skriver ett utvecklingsförslag och skickar in till SUG. 
     Ett annat utvecklingsförslag var att det skulle finnas en hjälptext i själva rutan  
     (i riskbedömningen) och den texten skulle försvinna när man skrev i rutan. 

 
     Grupp 3 - Hur administrerar man fastighetsregistret/behörigheter 

• Bort med allt onödigt Alpha quest-relaterat. 
• Stort omtag behövs i behörighets/fastighetsfunktionen både vad gäller navigation 

och gränssnitt!! Vi såg massor av konstigheter, men hann bara skrapa på ytan. 
Detta får bli ett större jobb 2019… 

• Vad är skillnaden mellan behörighetsadministratör och administratör? 
• Hur flyttar man behörigheter mellan organisationer exempelvis primärvård till 

sjukhus? 
• Vad betyder exempelvis. ”behörigheter centralt” i Närhälsan VGR? 
• Kunna skriva direkt i inloggningsrutan när man ska logga in utan att först klicka 

där. 
• Tillbaka ska alltid innebära ETT steg tillbaka. 
• Inloggningslänken funkar inte i Outlooks web-applikation? Hur lösa? 
 

       Grupp 4 - Hur ta ut rapporter/statistik 

• Hur ta ut rapporter/statistik? Det blir olika resultat beroende på hur man söker ut 
från Klara; det fungerar inte bra. Det borde bara finnas en enkel väg att söka ut info   
från Klara. Det är många steg för att söka fram statistik – lätt att få fram ”noll” 

• Önskemål om det går att söka ut lista över ämnen som är farliga för gravida och 
som ska undvikas då man är gravid, 

• Brandfarlig vara – olika resultat/mängder av brandfarlig vara – detta kan tas ut på 
fyra olika sätt, 
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• Kasserade produkter; produkter som man har kasserat kommer ändå med i 
statistiken (det visade sig att man måste ha rätt behörighet för att de kasserade 
produkterna inte ska finnas i statistiken). 
 

Grupp 5 - Inventeringsverktyget 
 

• Sista steget när man skapar en ny produkt borde heta Skapa ny produkt i stället för 
Nästa. (Har sagt till Björn för ett år sedan.) 

• Vissa produkter har samma information inklusive SDB men är ändå två separata 
med olika KLARA-id.  De har då lagts in som Massa respektive Vätska. Men på SDB 
står det vätska i båda fallen. Ofta beroende på att det står massa på fakturan trots 
att det en vätska. När det är samma SDB borde det kunna vara samma, en produkt i 
KLARA. 

• När man söker en produkt att lägga in i förvaringsplatsen vid inventering så blir 
det i vissa fall massvis med förslag. Går det att minimera antal förslag? Om jag har 
en burk natrium och söker på den så får jag ca 1 miljon förslag; natriumacetat, 
natriumklorid etc. Varför inte bara på natrium? Om jag hade lagt till en asterisk 
efter natrium förstår jag, men inte nu. 
 

3. Anders Thorén från Nordic Port AB 
Anders berättar om den senaste releasen (2018-10-25) och de funktioner som 
förbättrats.  
• Generella systemförbättringar och rättningar i systemet. 
• Generella gränssnittsförändringar. 
• Tillägg av funktion för administratör för att kunna sätta förval i 

kemikalieförteckningsverktyget. 
• Justerad funktionalitet av Sök produkt med tillägg av referenslistor. 

” Ta enbart med produkter som är listade som:” 
• Tillägg av rapport för produkters klassningsförändringar över tid (se 

förbättringsförslag nedan) 
• Förbättrad etikettutskriftsfunktion. 

 

Läs mera om dessa i dokumenten Releasenotes SVE och Releasenotes ENG. 
De finns i inventeringsverktyget under knappen Kemikaliehantering och på  
den sidan längst upp till höger. 
 
Många frågor och förslag till förbättringar i KLARA kom från medlemmarna. 
 

Under fliken Administration, Produkter, Klassificering ser man vilka ämnen som har 
fått ändrad klassificering sedan två månader tillbaka.  
Förslag är att highlighta de farokoder som lagts till eller tagits bort. 

 
 
Övriga förbättringsförslag finns listade i minnesanteckningarna från våra workshops. 
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Tack för en trevlig KLARA-dag hälsar KLARA Ekonomisk Förenings Styrelse. 
 

             God Jul & Gott nytt År 

       
 

Ordförande Anders Bolmstedt   
Sekreterare Maria Aveskogh   

 
 

                                   


