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Abstract
Sudden cardiac arrest is still today one of the most common cause of death. In Sweden there is around 10 000
victims of sudden cardiac arrest each year. AED’s (Automatic external defibrillator’s) are becoming more and more
common each year, but these AED’s are placed on public
spaces and workplaces. But how can the concept a public AED be applied in a home environment. This project
explores those possibilities aimed at sparsely populated
areas where it can take longer for ambulance to arrive.
During the project I talked to both professionals withing
emergency healthcare, heart patients and other people
otherwise engaged in this particular topic or product to
gain valuable information. During my research it became
clear that CPR is far more important when it comes to saving lives. By performing CPR before defibrillation you gain
a wider time frame and increase the chance of survival.
The result is a more compact and more aesthetically pleasing in both form and color in order for it to fit the home environment. It also takes into account the importance of CPR
by making the AED teach CPR visually for the user. Since
the survival rate increases if you perform CPR before defibrillator. The result is also integrated with a service called
SMS lifesavers in order to promote awareness and a community for saving lives during sudden cardiac arrest.
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Bakgrund
Cirka 10 000 svenskar avlider varje år i hjärtstopp, borträknat fall som inträffar inne på sjukhus. Överlevnaden
vid hjärtstopp utanför sjukhus har historiskt varit låg, ca 5
procent. En kritisk faktor för överlevnad är tiden från hjärtstopp till insats i form av hjärt & lungräddning och defibrillering. Trots detta visar uppgifter från det svenska nationella
hjärtstoppsregistret att medianinsatstiden för en ambulans
vid hjärtstopp har ökat från 6 minuter år 2002 till 9 minuter
år 2008. Medianinsatstiden år 2012 låg på 11:23 minuter
och målet är att 70% av Sveriges befolkning ska nås av
ambulans inom 10 minuter och 95% inom 20 minuter. Det
är lång tid eftersom chansen till överlevnad vid hjärtstopp
minskas med 10% för varje minut som går.
Ca 70 procent av alla hjärtstopp händer i hemmen och
därför bör hjärtstartare även finnas hemma och att man
skapar en social gemenskap som uppmuntrar till livräddning. Fram för allt i glesbygden där man använder hjärt
och lugn räddning mest innan ambulansen är framme.
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Designproblem
Det finns stort utbud av olika hjärtstartare i marknaden,och
dem blir allt vanligare, men trotts det har det inte hänt så
mycket i utvecklingen och om man saknar utbildning kan
det vara svårt att använda dem om man agerar under panik. Dessutom kan dem stå framme hela sin livslängd på
5-10 år utan att dem används och dem drivs fortfarande
med vanliga batterier och ska kontrolleras varje dag.
Något som inte görs idag och kanske inte är hållbar i längden. Sen finns det även risk att när dem ska användas, så
fungerar dem inte av olika anledningar eller så kan dem
vara svåra att använda av en otränad person i en stressig
situation
Idag har 1 av 6 företag infört en hjärtstartare och i hemmen är dem stort sett obefintliga. Eftersom ca 70% av alla
hjärtstopp händer hemma hoss pirvatpersoner, så är det
viktigt med snabb hjälp. Fram för allt i glesbygden där man
använder mest hjärt och lung räddning och när tiden för
utryckning av ambulanser ökar.
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Mål och Syfte
Målsättningen med projektet är att kolla på dagens hjärtstartare och se hur en liknande produkt kan tillämpas
hemma hos en privat person. Resultatet behöver nödvändigtvis inte bli en ny hjärtstartare, men kan även bli en
annan produkt som bidra till snabb hjälpp vid hjärtstopp.
Huvudsaken är att resultatet ska kunna kopplas tillbaka till
designproblemen.
Projektet kommer att vara ett individuellt arbete under handledning av en yrkesverksam designer, men det kommer
att finnas ett stort behov av information från användare
som till exempel ambulans personal eller personer med
hjärtat som intresseområde. Här finns möjlighet att delta i
kreativ process för att ta fram ett koncept av ev en produkt
och eventuellt påverka riktningen av arbetet när det gäller
funktion och utifrån behoven som finns.
Förhoppningsvis kan projektet bli ett tvärvetenskaplig
insats där flera discipliner bidrar med information för att
resultat ska bli så bra som möjligt. Ett resultat som uppmuntrar och inspirerar till diskussion om hur utvecklingen
i framtiden kan se ut.
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Avgränsning
Projektet kommer att till hjärtstopp och användare av hjärtstartare som inte är professionellt utbildade inom sjukvård.
Hjärtstartare är dyra idag och för att undvika att projektet
styrs av ekonomiska faktorer, så kommer kostnaden att
inte vara ett fokus. Projektet utgår från hjärtstartare och
problemområden och behoven som kan finnas kring produkten, men det betyder inte att det måste bli en ny hjärtstartare. Resultaten ska även kunna bli en alternativ produkt som hjälper till snabb hjälp vid hjärtstopp.
Speciferad problemformulering
Hur kan man underlätta användningen av hjärtstartare
eller ett en alternativ produkt vid hjärtstopp och situationer där utbildning saknas utifrån användarens kognitiva
förutsättningar. Samtidigt som man skapar ett gemenskap
kring prdukten och hjärt och lungräddning med hjälp av
tjänster i mindre samhällen som glesbygden.
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Vad är hjärtstopp
För att jobba med hjärtstartare, så var det viktigt att förstå
vad det är som händer med hjärtat när man får hjärtstopp.
Hjärtat är en muskel som är ungefär lika stor som personens knutna hand. I den övre delen av hjärtat sitter den
så kallade sinusknutan. Sinusknutan skickar ut små elektriska signaler genom hjärtat till alla delar av hjärtmuskeln.
För varje elektrisk signal som skickas ut drar hjärtmuskeln
ihop sig och pumpar ut blodet via pulsådern till alla kroppens blodkärl.
Hjärtats rytm kan variera mellan män och kvinnor. Kvinnor
har normalt lite hastigare hjärtrytm än män, men generellt
säger man att hjärtat drar ihop sig cirka 60 gånger per minut när man har normalpuls.
Mindre variationer i rytmen är helt normalt, men om har en
rytm på 50 slag per minut, så kallad bradykardi eller mer
än 100 slag per minut, takykardi. Kan det vara en sjuklig
störning som kan vara allvarligt
Vid hjärtstopp drabbas hjärtats elektriska system av störningar, vilket i sin tur skapar kaos och störningar i hjärtats rytm. Denna tillstånd kallas för kammarflimmer eller
ventrikelflimmer och det innebär att hjärtat har hamnat i
en tillstånd där den endast flimrar och förlorar sin pumpförmåga.
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Efter några minuter drabbas hjärnan av syrebrist och
skadorna blir så omfattade att det blir omöjligt att överleva.
För att överleva krävs det att hjärtat får en elektrisk stöt för
att den ska återgå till sin ordinarie rytm. Alternativt att man
utför hjärt och lungräddning att man på så sätt pumpar ut
blod från hjärtat och kroppen får syre.
Hjärtstopp kan hända vem som helst när som helst och
vanligaste orsaken till är en hjärtinfarkt och då är det äldre
som är runt 65 och uppåt som har störst risk att drabbas
av hjärtinfarkt, men det kan även bero att man inte kan
andas, drunkning eller att man har ätit något olämpligt.
Eftersom att man drabbas av hjärtstopp utan förvarning,
så finns det inga tydliga symptom. Den drabbade förlorar
först sin puls, sedan sitt medvetande och till sist sin andning och allt detta händer inom loppet av några sekunder.

Sinusknutan skickar elektriska signaler till alla muskler i hjärtat. Hjärtat drar ihop sig och pumpar blod in i
kroppen.

Vid hjärtstopp drabbas hjärtats elektriska system av
störningar. Hjärtat hamnar i ett tillstånd med uttrycket
kammarflimmer och slutar att pumpa ut blod.
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Tidig defibrilering

Bevittnar
olycksfall

Kontrollera Medvetande. Kalla på
hjälp

Kontrollera puls

Har personen
puls?

Ja
Inblås vart 6
sekund. Tills andning fortsätter
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Tidig medicinsk
behandling

Nej

Tidig HLR

Vård efter
hjärtstopp

Kedjan som räddar liv
Tidig Larm

Tidig medicinsk behandling

Man börjar med att kontrollera om personen är medveten
och kallar på hjälp. Det innebär både att larma 112 och
skrika efter hjälp i sin närhet. Detta kan vara till exempel
grannar eller förbipasserande.

För att stabilisera. Detta sker med hjälp av ambulanspersonalen, på plats eller under transporten till sjukhuset.
Exempel på detta är intubering för att säkra luftvägarna
och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd.

Tidig HLR
Det är väldigt viktigt med tidig HLR för att för tillföra syre till
kroppen genom att pumpa blod från hjärtat på det sättet
skyddar man hjärnan och andra organ för skador
Tidig defibrilering
HLR hjälper den drabbade att få syre in i kroppen, men det
kan inte få hjärtat att återgå till sin ordinarie rytm. Därför
är det viktigt med en elektrisk strömstöt för att få hjärtat
att återgå till sin ordinarie rytm från kammarflimmer. Den
medicinska termen för denna behandling kallas för defibrilering

Vård efter hjärtstopp.
Detta sker på sjukhus ofta på en intensivvårdsavdelning
och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador och kranskärlsröntgen och
ballongvidgning för att säkerställa cirkulationen till hjärtats
muskulatur.
Om alla länkar i denna livsviktiga kedja fungerar snabbt
och effektiv så ökar chansen för överlevnad markant. Om
någon av länkarna istället fördröjs så äventyras både överlevnaden och återhämtningen för personen som drabbats
av ett plötsligt hjärtstopp.
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Plats
Hemmet
Gator, torg
Ambulans
Övriga, allmännaplatser
Vårdhem
Park, terräng
Sportanläggning
Affärscentral
Arbetsplats
Badplats
Nöjesplats
Vattendrag
Tågstation
Kyrka
Hotellrum

Statistik
Jag kollade på statistik från svenska hjärt och lungräddnings års
rapport för år 2013. Två tredje delar av alla hjärtstopp i Sverige sker
hemma hos privatpersoner. Enligt rapporten, så fanns nästan aldrig
en lokal hjärtstartare på plats.
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%
67.7
7.5
5.3
3.9
2.7
1.5
1.4
1.1
1.0
0.5
0.4
0.4
0.4
0.2
0.2

Diagrammen ovan visar först chansen för överlevnad mellan tiden
från upptäckt till defibrilering. Diagrammen till höger visar hur chansen för överlevnad ökar när man lägger till hjärt och lungräddning.
Det betyder att chansen för överlevnad ökar om man utför hjärt och
lugnräddning innan defibrilering.
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Vad är en hjärtstartare
Hjärtstartare är en produkt som har samma funktion som
en traditionell defibriliator, att ge en elektriskt stöt åt en
person som drabbats av hjärtstopp. I Sverige har uttrycket
hjärtstartare främst kommit till för att tydliggöra att det är
en apparat som hjälper till att starta hjärtat och för att få
den att återgå till sin ordinarie rytm.
Till skillnad från manuella defbrillatorer, så finns hjärtstartare tillgängliga på allmänna platser. Oftast på ställen där
mycket folk vistas som till exempel köpcentrum, flygplats,
tågstationer och när det gäller barn, så är det oftast i badhus som hjärtstartarna är utrustade med elektroder för
barn.
Idag finns det både halvautomatiska och helautomatiska
hjärtstartare. Med en halvautomatisk hjärtstartare startar
användaren apparaten och följer instruktionerna. Apparaten analyserar hjärtats tillstånd och säger till användaren
vad som ska göra, avge stöt eller börja med HLR. Om
defibrilering inte rekommenderas av hjärtstartaren, så går
det inte att avge en stöt och om man är medveten om det,
så behöver man inte vara rädd att använda apparaten fel.
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Med en helautomatisk hjärtstartare behöver användaren
inte trycka på en knapp för att avge en stöt. Hjärtstartaren
analyserar hjärtats tillstånd och ger en stöt automatiskt.
Än så länge finns det inga helautomatiska hjärtstartare i
Sverige, men det sägs att det är på väg. Sen finns det
även så kallade ICD:er som inopereras hos personer som
har konstaterat hjärtfel och dem känner av om det är något
fel med hjärtat och kan avge en elektrisk stöt automatiskt.
Manuella hjärtstartare används av personer med yrkeserfarenhet inom akutsjukvård som till exempel ambulanspersonal. Med en manuell hjärtstartare måste användaren själv analysera hjärtats rytm, ladda ström och ta beslut
när/om man ska ge en stöt.
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Marknadsundersökning

Hemmiljö

Det finns idag ett stort utbud av olika modeller av hjärtstartare, men alla har samma huvudfunktion att avge en elektrisk stöt. Alla har röst instruktioner om hur hjärtstartaren
ska användas. Däremot kan vissa komponenter skilja sig
lite gran, men alla hjärtstartare kommer med elektroder,
sax, rakblad och handduk.
Eftersom alla modeller har samma funktion, så ligger kondenskraften på hur bra dem tål dam och vatten. Sen finns
några få hjärtstartare som har möjligheten att analysera
motståndet i bröstkorgen och säger till om användaren
måste trycka hårdare. Även om vem som helst kan köpa
en hjärtstartare, så finns det ingen modell som riktar sig
specifikt mot privatpersoner.

Ambulans

Allmänna platser/
Arbetsplatser

Sjukhus
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Hjärtstartaren har som sagt syfte att ange en
elektrisk stöt åt en person som har drabbats
av hjärtstopp. Syftet med elstöten är får hjärtat att återgå från ett tillstånd som kallas för
kammarflimmer eller ventrikelflimmer till sin
ordinarie rytm.
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Man trycker på en knapp för att starta hjärtstartaren och följer instruktionerna. Man börjar med att ta fram elektroderna och ta bort
skyddet för få fram den klistrade ytan

Man placerar elektroderna på bröstet och
hjärtstartaren analyserar hjärtats tillstånd.

Efter att hjärtstartaren har analyserat hjärtats
rytm kommer säga till om defibrillering rekommenderas eller inte.

Oavsett om defibrillering har angetts eller inte
ska man fortsätta med hjärt och lugnräddning.
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Möte med aptum
Aptum har jobbar främst med brandsäkerhet och har även
drivit utbildningar kring brandsäkerhet och hjärt och lugnräddning i lång tid. Dem började sälja hjärtstartare när
dem första kom ut på marknaden i Sverige. Idag har dem
bland annat samarbete med kommunen där placerar ut
hjärtstartare på allmänna platser. Dem utbildar ett par tusen personer per år inom HLR med hjärtstartare.
Gustav Paringer
VD, grundare och delägare

Gustav Nord
VD, grundare och delägare
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Gustav Nord och Gustav Paringer har jobbat med hjärtstartare länge. Dem har provat flera olika modeller av
hjärtstartare och anser sig ha goda kunskaper om olika
modeller. Det som styr Aptums val av hjärtstartare kretsar
specifikt kring funktionen att mäta motståndet i bröstkorgen, något dem tycker är viktigaste funktionen. Det som
är viktigaste idag gällande hjärtstartare är att man ska få
ut så många hjärtstartare som möjligt. För att det ska bli
möjligt, måste man få ner priset på hjärtstartare.
Gustav Parringer påpekade hur Hjärt och lungfonden och
andra organisationer ger ut hjärtstartare till affärer och andra arbetsplatser som har ingen aning om hur man underhåller en hjärtstartare. Det kanske finns någon som är
ansvarig, men det är inte säkert. Det kan även vara svårt
att få uppdateringar till sin hjärtstartare och tillverkare kan
i många fall ta betalt för uppdateringar som görs.
Underhållningen är ett stort problem. Det är storosett att
det alltid förekommer att batterier och elektroder har olika livslängder. Det skulle vara enklare om komponenterna
var enklare att byta ut och att man fick en paket med utbytbara delar.

Något som saknas i dagens hjärtstartare är GPS. Gustav
gav som ett exempel att på sin Volvo har han Volvo on call,
som med ett enda knapptryck ringer upp Volvo kundtjänst.
En liknande funktion skulle man kunna ha på en hjärtstartare
Det finns fortfarande idag en osäkerhet kring hjärtstartare.
Det är många som är rädda för att använda en hjärtstartaren på ett fel sätt. Dem är omedvetna om att man kan
inte göra fel. Man förväntar sig att folk ska ha en utbildning
även om produkten är tänkt att kunna användas av vem
som helst.
När jag frågade om hur hjärtstartarna kommer att se ut om
10 år, så förväntade sig aptum att dem kommer vara mindre med effektivare batterier. 2007 patenterade en person
möjligheten att använda mobiltelefon som hjärtstartare,
men det är oklart när det kommer bli möjligt.
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Skellefteå Ambulansstation
Under andra veckan av projektet besökte jag Skellefteå
ambulansstation. Jag träffade Niklas och Leif som har jobbat 14 respektive 24 år som sjukskötare inom ambulansen
i Skellefteå. Dem började med att visa hur en hjärtstartare
används med en tränings modell som dem använder när
dem har HLR genomgång. Dem använder dock inte hjärtstartare när dem är i tjänst. Istället har dem en manuell defibrilator där dem analyserar själv hjärtats rytm och anger
en elektrisk stöt manuellt.
Niklas och Leif simulerade en scenario med en övningsdocka. Scenariot gick ut på att Leif hittar en person med
misstänkt hjärtstopp. Han tillkallar efter hjälp som i det här
fallet är Niklas. Leif ber Niklas att leta upp en hjärtstartare
och under tiden börjar han med hjärt och lungräddning.
Niklas kommer tillbaks med en hjärtstartare placerar elektroderna på rätt plats på kroppen och väntar när hjärtstartaren analyserar och rekommenderar defibrillering. Efter
defibrillering turas dem om att ge hjärt och lugnräddning
tills hjälp anländer.
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Niklas har varit med om över 30 fall av hjärtstopp under senaste året. Oftast är det äldre, men det även varit många
unga personer.
När jag frågade Niklas och Leif vad dem tyckte är största problemet idag, så tyckte dem att med dagens hjärtstartare kommer vi att lita för mycket på dagens teknologi
och glömma bort grunderna. Om man vid en hjärtstopp
bara fokuserar på hjärtstartaren tappar man värdefull tid
som man skulle kunna använda på hjärt och lungräddning.
Fram för allt när det gäller kompression, som hjälper till att
kroppen får syre.
Besöket var väldigt positivt, då det gav en helt annan perspektiv för projektet. Jag var väldigt fokuserad på själva defibrilleringen, men efter att ha pratat med Leif och
Niklas, så blev det tydligt hur viktigt det är med hjärt och
lungräddning.
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Workshop Umeå ambulansstation
Deltagare
Tomas Gustafsson och Linus Brunnström från innovationsslussen.
Erik Wiklund från Hjärt och lungsjukas riskförbund
Gustav Nord från Aptum
Isabel Andersson och Anton Löf från
Umeå designhögskola
Personal från ambulansstationen
Jag hade möjligheten att hålla en workshop på Umeå ambulansstation med personer som är engagerade inom området och är bekanta med hjärtstopp och hjärtstartare. Jag
började med att berätta vad mitt examensprojekt handlade
om och syftet med workshopen och sen fick dem kort diskutera över vad dem uppfattade som problem kring hjärtstopp och hjärtstartare.
Diskussionen började med om man har en hjärtstartare,
så finns det risk att man tror sig inte behöva HLR. Om det
skulle hända på en allmän plats, så börjar man leta efter
en hjärtstartare istället för att get hjärt och lungräddning.
Något som även handlar om rädsla. Dem som saknar utbildning kan känna rädsla för att göra fel när det gäller
både HLR och defibrillering med hjärtstartare. Det skulle
bra om man kunde visa hur enkel en hjärtstartare är för att
det kan låta lite hög teknologiskt.
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Gustav Nord från Aptum där dem utbildar ungefär 1000
personer per år inom HLR och defibrillering med hjärtstartare. Han bekräftade hur det blir när men ger en person en
hjärtstartare att det blir en väldigt stor fokus på produkten.
Sen att det finns brister på egen kontroll som man skulle
kunna förbättra på dagens hjärtstartare. Vi kom in på hur
HLR är lika viktigt om inte viktigare jämfört med defibrillering.
En av sjuksköterskorna förklarade hur efter 5 minuter hjärtat har fyllts med blod och att det är viktigt med kompression så att man får blodet att flöda och att hjärtstartaren tar
mycket energi och man glömmer bas kunskaper.
Vi kom in på regelverk som finns idag kring dagens hjärtstartare som socialstyrelsen har bestämt. Till exempel att
instruktions rösterna och bruksanvisningar ska vara på
svenska. Elektroder, tillbehör och andra komponenter ska
vara CE märkta och att hjärtstartaren ska tydligt get steg
för steg instruktioner. Sen är det varje enskild kommun
som bestämmer var exakt en hjärtstartare ska placeras.
Efter diskussionen hade vi fika paus innan deltagarna fick
brainstorma kring några frågeställningar.
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Resultatet från workshopen bekräftade det som Leif och
Niklas från Skellefteå ambulansstation berättade om hur
det är viktigt med hjärt och lungräddning. Förövrigt, så är
följande punkter några av dem idéer som dök upp och
som jag tyckte verkade intressant.
GPS och integrering med SOS alarm med hjälp av en
snabbknapp
Minskad storlek av hjärtstartare
Hjärtstartare i telefonen
Gällande tillgänglighet, så skulle man kunna ha hjärtstartare utomhus i elvärmeskåp. I framtiden kommer det vara
en standard av att ha hjärtstartare i bilen.
Hur vet man att allt är komplett? Önskemål av en mer
kompakt design. Just ligger hjärtstartarna i en väskor med
många lösa komponenter.
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Sammanfattning av research
Utgångspunkten för projektet var att kolla på dagens hjärtstartare och se hur man skulle kunna tillämpa en liknande
produkt hemma hos privat personer. I början av projektet var jag väldigt fokuserad på defibrilleringen, men efter
att ha varit i kontakt med ambulanspersonal, säljare och
hjärtpatienter, så framkom det att hjärt och lungräddning
är viktigare. I medierna säger man att hjärtstartaren räddar
liv, men enligt dem som är yrkesverksamma inom akutsjukvård, så är det hjärt och lungräddning som räddar liv.
Med denna information blev det tydligt att möjligheten till
snabb larm och hjärt och lungräddning skulle prioriteras
över defibrillering.
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Idégenerering
34
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Koncept 1, Intrigerade elektroder
Med denna koncept kollade jag på möjligheten av att ha
en hjärtstartare som är mer kompakt. Det är en enhet som
har intrigerade elektroder och som delar sig i två delar.
Båda delarna placeras på patienten och vid defibrillering
skickas en elektrisk stöt melllan dessa två delar. Den har
en LED display som visar visuella instruktioner samt röst
instruktioner för hjärt och lungräddning.
Det positiva med konceptet vart storleken och möjligheten
att ha defibrlierings funktionen i själva produkten som placeras på kroppen istället för extern apparat med externa
elektroder.
Största frågan kring konceptet är hur den fungerar och hur
den ska fästas på själv kroppen. När jag utvädrade konceptet mot användare tyckte dem att med minskad storlek
blev skärmen för liten.
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Koncept 2, Trådlösa elektroder
Denna koncept inspirerades av trådlösa elektroder för
muskel simulatorer som använder sugproppar för att fästas på huden. Nackdelen med trådlösa elektroder är att
dem måste också innehålla batterier vilket i sin tur ökar
antalet komponenter. Sen finns det risk att man kanske
tappar bort elektroderna, vilket ökar kravet på själva förvarningen av alla komponenter.
Eftersom den elektriska stöten som hjärtstartaren kan
ange är rätt så stark, så var det oklart om samma effekt
kan uppnås med trådlösa elektroder.
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Koncept 3,GPS och Integrering med SOS alarm
Nyfiken på om man tar bort defibrillerings funktionen och
skapar ett koncept som fokuserar endast på att instruera
hjärt och lungräddning skapade jag denna koncept. Konceptet har en snabbknapp till SOS alarm och fokuserade
mer på att get tydliga steg för steg instruktioner på hur
man utför hjärt och lungräddning. Vid utvärderingen av
konceptet vart knappen till SOS väldigt uppskattad. Dessutom vart instruktionerna bra, även för dem som redan
haft utbildning inom HLR, då det uppfriskade minnet.
.
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Utvärdering
Jag utvärderade mina koncept mot användare genom att
dem fick först prova en tränings modell av dagens hjärtstartare och sen fick dem prova alla tre koncept efter varandra. Jag försökte gör alla koncept annorlunda genom att
till exempel ge endast en av koncepterna snabb knapp till
SOS. Då kunde jag se om dem för det första märkte SOS
knappen, använde dem knappen och larmade dem SOS
själv om knappen inte fanns.
Gustav Nord från Aptum var mest intresserad av koncept
3, utan defibrillering och fokus på instruktioner för hjärt och
lungräddning med gps och snabbknapp till SOS alarm. Jag
bestämde mig för att gå vidare med koncept 3, men jag
tyckte att konceptet saknade kreativ höjd. Eftersom utan
defibrillering skulle man kunna uppnå samma funktioner
med en vanlig mobiltelefon, så jag bestämde mig för att
behålla möjligheten till defibrillering.
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Formarbete
40

41

Skisser
Jag började med att välja tre ord, professionell, hushållsapparat, robust, som produkten skulle kunna uttrycka.
Jag samlade några bilder för varje ord som jag använde
för inspiration och då försökte jag skissa former som har
uttrycker professionell, hushållsapparat eller robust.

Professionell
42
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Robust
44
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Hushållsapparat
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Utvädering av form
Jag valde följande tre skisser och skapade tre snabba
skum modeller för utvärdering av formen. Utvärderingen
fokuserade på hur personerna tolkade formen och hur
dem hanterade modellerna. Personerna fick känna på
modellerna och kommentera vad som var positivt eller
negativt och sen fick dem bestämma sig för en favorit.
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6

4

2

Totalt fick 12 personer känna på modellerna och jag har
antecknat ovan antalet personer som föredrog vilken form.
Baserat på resultatet valde jag dem två former som fick
flest röster för att kombinera dem.
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Förfining
Jag gjorde nya skisser i photoshop där jag förfinade formen och gav den mer spänst. Jag experimenterade med
själva uttrycket av produkten genom att prova olika färg
kombinationer.
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Reslutat
52
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SOS on call

Slutkoncept
Mitt slutkoncept blev kompakt hjärtstartare, men inbyggd
gps och en larmknapp med direkt koppling till SOS alarm.
Dagens hjärtstartare ligger i en väska med en del lösa
komponenter som elektroder, sax, rakblad och servetter.
Istället för en väska designade jag en förvaringsfack för
dessa saker och eftersom den riktad för hemmamiljö, så
kan man till exempel hänga den direkt upp på väggen eller
bakom en dörr.
Konceptet är utrustad med en skärm som har grundläggande touch möjligheter eftersom användnings områdena
är begränsade i mitt koncept, men finns där för att man
ska enkelt kunna navigera i menyerna. Syftet med skärmen är att hjärtstartaren ska på ett tydligt sätt visa visuella
instruktioner för både hjärt och lungräddning och defibrillering vid behov.

Förvaringsfack
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Touchskärm

Färgval
Jag valde vitt och rött för att produkten skulle uttrycka renhet, men även fara för att det ska vara
en produkt som ska främst användas i nödsituation.
Svarta valde jag för att produkten ska kännas robust, men elegant i hemmamiljön. Till sist valde jag
det gråa för säkerhet och stabilitet.
Greppyta
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Rakblad
och servett
Sax

Elektroder

Högtalare

PÅ/AV knapp
Defibrileringsknapp
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Gps

Produktionsmetoder
Skärmskydd
Formspurtad klar polykarbonat
Knappar
Formsprutad ABS

2x Chock kapacitorer

Yttre skal
Formsprutad ABS

2x Kretskort

Litiumbatteri

Högtalare
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Integrering med SOS alarm och SMS livräddarna
Sms livräddarna är ett forskningsprojekt som drivs i Stockholm. Det går ut på att frivilliga kan registrera sig som en
sms livräddare och då får dem ett sms om dem är inom
500 meter av ett misstänkt fall av hjärtstopp. En tanke med
mitt salukoncept är att i framtiden är den integrerad med
SOS alarm och SMS livräddarna. Istället för att leta efter
en telefon kan ett snabbt knapp tryck skicka en nödsignal
till SOS alarm och då skickas även ett sms till personer
som är registrerade som sms livräddare. Därigenom kan
man främja medvetenhet och gemenskap om hjärtstopp i
bostads områden och ska fler hjärtsäkra zoner.
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När larm knappen trycks ner skickar den först en signal
till SOS. Efter att larmet har bekräftats och man vet vad
är för sorts nödfall skickas ett sms till personer inom 500
meters radie som är registrerade som sms livräddare.
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Gränsnitt
Majoriteten av dagens hjärtstartare har knappt inga visuella instruktioner på hur dem ska användas. Man får för det
mesta förlita sig på röst instruktionerna som ges. Dock ger
dem inte steg för steg instruktioner för hjärt och lungräddning.
Gränssnittet har väldigt enkla menyer och knappar eftersom att produkten ska främst användas i nödsituation.
Man ska dock kunna komma åt instruktionerna utanför
nödsituationer. Man ska även kunna ändra inställningar
om man till exempel vill ha instruktioner som animation
eller still bilder eller om man vill ändra protokoll för HLR,
till exempel instruktioner utan inblås för att göra det enklar
att följa.
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Instruktioner
Det här är ett exempel på instruktioner som mitt koncept
kan visa. Baserat på min research så ökar chansen för
överlevnad om man börjar med HLR innan defibrillering.
Tanken är att hjärtstartaren ger instruktioner för HLR i
minst två mintuer, sen rekommenderar den att man går
vidare med instruktioner för defbrillering.
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Vid nödsituation börjar man med att trycka in SOS knappen. Man håller inne knappen i tre sekunder för att bekräfta larmet. Efter att SOS har fått larmet och bekräftat det,
får personer som är inom 500 meters radie i området där
larmet gick ett sms, så att dem kan gå och hjälpa till.

Scenario
64

Efter att räddningstjänsten larmats rekommenderar hjärtstartaren att man börjar med hjärt och lungräddning. Den
börjar med att visa tydliga visuella steg för steg instruktioner i minst 2 minuter innan defibrilering rekommenderas.

65

Efter två minuter av HLR går man vidare med defibrilering.
Man för med att öppna förvaringsfacket som finns vid sidan av hjärtstartaren och där finner man elektroderna och
andra tillbehör. Innan man placerar elektroderna kontrollerar man om det finns behov av att ta bort fukt eller hår, så
att elektroderna får bättre kontakt mot huden.
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Elektroderna placeras mot huden och hjärtstartaren kommer själv att analysera om en elektrisk stöt ska avges eller
inte. Oavsett om en elektrisk stöt avges eller inte kommer
hjärtstartaren fortsätta med att instruera HLR under tiden
en analyserar hjärtats tillstånd.
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Modell
68
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Diskussion
En sak som man skulle kunna diskutera är priset, då den
påverkar tillgängligheten av produkten även om det är
något jag avgränsade mig från under projektets gång. I
dag ligger snittpriset för en hjärstartare på runt 15 000 kr
och det finns modeller som är både billigare och dyrare.
Jag har ingen uppskattning på vad kostnaden för produktionskostnaden för en hjärtstartare ligger. Dock under projektets gång har det sagts att den är inte så dyr, men på
grund av att det är låg serie och att det är en medicinsk
produkt som kräver noggranna tester, så drar det upp priset. Mitt koncept har endast tekniska lösningar som finns
redan idag, så man kan anta att under dem kommande 10
åren kommer priset för komponenter gå ner och om större
återförsäljare köper in hjärtstartare från leverantörer kommer det också att dra ner priset.
Sen skulle man även kunna förbjuda sig mer i alternativa
lösningar för elektroder, vilket jag inte lyckades hitta under
den avsatta tiden för denna projekt. Eller till och med alternativa placeringar för elektroder.
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Förövrigt är jag nöjd med projektet och resultatet. Det
fanns ett stort engagemang för projektet både från samarbetspartnern och alla personer jag har kommit i kontakt
med. Jag tycker att jag har lyckats med att ta hänsyn till
alla kommentarer från workshop och utvärderingar för att
sedan vävt in dem i resultatet.
Fram för allt när det gäller identifiering av behovet för hjärt
och lungräddning och sen tillämpat det i slutkonceptet. För
att defibrillering ska bli så pass effektiv som möjlig, så är
det viktigt att man utför hjärt och lungräddning före defibrillering. Därför har jag försökt göra hjärtstartaren mer
pedagogisk med tydliga visuella instruktioner.
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Hemmiljö
Positionsdiagram ut efter
användningsområde

Ambulans

Allmänna platser/
Arbetsplatser

Sjukhus

Bilagor
72

Krav på hjärtstartare i Sverige
• Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR rådets
riktlinjer.
• Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara
på svenska.
• Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom
elektroder, ska vara CE märkta.
• Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg
för steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering.
• Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att
den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte
fungera bör man vända sig till leverantören/
tillverkaren (alternativt Läkemedelsverket).
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Funktionsdiagram
Dagens Hjärtstartare
Överföra Elektrisk stöt
Erbjuda ström (till elektroder)
Erbjuda byte av strömskälla
Erbjuda instruktioner (röst)
Erhålla elektroder
Erhålla självanalys/kontroll
(batteri/mjukvara)
Vara hållbar
Vara stöttålig
Vara vatten/damm tät
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Hf

Df

Sf

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Funktionsdiagram
Slutkoncept

Hf

Överföra Elektrisk stöt

x

Erbjuda ström (till elektroder)
Erbjuda byte av strömskälla
Erbjuda instruktioner (röst)
Erhålla elektroder
Erhålla självanalys/kontroll
(batteri/mjukvara)

Df

x
x
x
x
x

Vara hållbar
Vara stöttålig
Vara vatten/damm tät
Erhålla skärm
Erbjuda instruktioner HLR
Erbjuda instruktioner (3d animering)
Erbjuda förvaring (elektroder, sax,
servetter och rakblad)
Passa kontext(hemmiljö)

Sf

x
x
x
x
x
x
x
x
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Internetsidor

Rapporter

Vad är hjärtstopp
http://www.hlr-konsulten.se/hjartstopp

Svenska hjärt -lungräddningsregistret
Årsrapport 2013

Vad är en hjärtstartare
h t t p : / / w w w. h l r. n u / h j a r t s t a r t a r e - d e f i b r i l l a tor-aed-och-pad-helhalvautomatisk

Forskning

Störst chans att få hjärt lungräddning i glesbygd.
http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/storst-chans-att-fa-hjart-lungraddning-i-glesbygd.
cid1172380
Hjälp vid hjärtstopp var vanligast i Norrbotten
http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/hjarta-karl/
hjalp-vid-hjartstopp-var-vanligast-i-norrbotten/
The shocking truth about defibrillators.
http://spectrum.ieee.org/biomedical/devices/the-shocking-truth-about-defibrillators

Källförteckning
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SMS-livräddare
http://www.hlr.nu/sms-raddar-liv
SALSA
http://www.hlr.nu/salsa-saving-lives-stockholm-area
Övriga dokument
1-4 Rekommendation om hjärtstartare i Sverige
http://www.hlr.nu/sites/hlr.nu/files/attachment/hlr-radets_
rekommendationer_1-4_hjartstartare_i_sverige_0.pdf
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