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Sammanfattning 
 

Dialys är en medicinteknisk teknik som används för att rena blod vid nedsatt 
njurfunktion. Dialysvätska är en viktig komponent i utrustningen. Syftet med 
examensarbetet var att utvärdera förbättrade rutiner för kvalitetskontroll av vattnet 
som används för tillredning av dialysvätskan. 
 

Ett program för övervakning av desinfektionseffekt i vattenrenare för dialys har 
utvecklats i Microsoft Visual Studio, med Windows Forms som plattform och kod 
skriven i C#. Mjukvaran övervakar konduktivitet, dagar sedan desinfektion, 
desinfektionseffekt (A₀), aktivitet hos loggningsprogram samt kontrollprogram. 
Larm skickas via mail vid dåliga värden eller fel, samt visas lokalt på dator i form av en 
textruta. 
 

Ett ytterligare program skapades för att kontrollera att huvudprogrammet är igång, och 
en varning skickas när aktivitet uteblir under en viss längd. 
Utöver övervakning skapades även en grafisk del som tillåter visning av loggade data 
samt beräknade A₀-värden över tid. 
 

Analys utförs kring möjligheter att bibehålla mikrobiologisk trend med stabilt låg 
bakterienivå i vattnet vid minskad desinfektionsfrekvens från tre till två gånger i 
veckan. Provtagningar tyder på att marginal till gränsvärde inte hotas, men mer data 
behövs för at bekräfta resultatet. 
Analys utförs även kring möjligheten att använda beräkning av A₀-värden för att 
verifiera desinfektionseffekt tidigare än resultat från mikrobiologisk provtagning, vilket 
resultat från den studie som utförts tyder på är möjligt, med vissa undantag där det inte 
finns data att förhålla sig till. 
 
Vid användning av mjukvaran rekommenderas fortsatta mikrobiologiska provtagningar.  
 

Abstract 
 

Dialysis is a health technology used for cleaning blood in people with kidney failure. 
Dialysis fluid is an important component used in the dialysis process. The aim of the 
project is to evaluate improved quality control routines for the water used in 
preparation of the dialysis fluid. 
 

A program for monitoring disinfection effect in water purification systems for dialysis 
has been developed in Microsoft Visual Studio, using Windows Forms as platform and 
the code was written in C#. The software monitors conductivity, days since last 
disinfection, effect of disinfection (A₀), activity of logging software as well as control 
software. 
Warnings are sent by mail for bad results or errors, and a message is shown as a textbox 
locally on the computer running the software. 
 

An additional program was made for monitoring the main programs activity, and a 
warning is sent after seeing no activity within a time period. 
Other than monitoring, the software also has a graphical view allowing the user to view 
logged data and calculated A₀-values over time. 
 

An analysis is made regarding the possibility to maintain microbiological trend of low 
amounts of bacteria in water after reducing the disinfection frequency from three to two 
times a week. Test results indicate that the margin to the maximum allowed value 
remains on safe levels, but more data is required to confirm the results.  
A further analysis is made regarding the possibility to use calculations of A₀-values to 
verify the disinfection effect earlier than results from microbiological testing. Results 
from studies indicate that this is possible, but with some exceptions in cases where not 
enough data is available to draw conclusions. 
 
When using the software, continued microbiological testing is recommended.  
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 
 
Dialys är en teknik för att rena blod från slaggprodukter, syror och elektrolyter. I 
vanliga fall sköts det av njurarna, men vid nedsatt njurfunktion kan dialys eller 
njurtransplantation krävas för att överleva.  Dialys är inte en engångsbehandling utan 
görs ofta på ett sjukhus ca tre gånger per vecka där varje behandling tar ca fyra timmar 
[1]. I vissa fall utförs behandling i hemmet och är då ofta kortare behandlingar som 
istället utförs oftare, ibland varje dag.  
Under behandlingen kopplas patienten till dialysapparaten, oftast via en arteriovenös 
fistel som vanligen placeras i patientens arm. Fisteln anläggs genom att sammankoppla 
en artär och ven, vilket vidgar venen och gör den grövre på grund av det ökade flödet 
och trycket från artären. Det tar 6–8 veckor från sammankopplingen tills att patienten 
är redo för nålsättning och access för dialys. 
Blodet går via fisteln in i dialysapparaten där det renas för att sedan skickas tillbaka till 
patienten. Reningen görs med dialysvätska och ett semipermeabelt membran som 
släpper igenom vatten och slaggprodukter men håller annat (exempelvis blodceller) 
inne. Vatten och slaggprodukter går genom membranet till en vätska som kallas 
dialysvätska, och viss del av dialysvätskan passerar genom membranet och går in i 
blodet [1].  
Då dialysvätskan går in i blodet är det viktigt att den håller hög kvalitet och inte 
innehåller bakterier eller kemikalier. Vid tillverkning av dialysvätskan är det därför 
viktigt att rena vattnet, då vanligt dricksvatten kan innehålla bakterier, men också 
kemikalier som innebär stora risker för patienten. Kemikalier som silverstabiliserad 
väteperoxid och klorin används på vissa platser för att rena vatten från patogener. 
Dessa kemikalier är av låg molekylvikt och kan passera genom membranet i 
dialysapparaten och gå ut i blodet [2], därför krävs kolfilter för att filtrera bort 
kemikalierna vid tillverkning av dialysvätskan. 
 
Vissa anser att standardiseringen kring kvalitet av dialysvätska är bristfällig [3] och att 
fler parametrar för validering av kvalitet behövs. Exempel på parametrar som skulle 
kunna förbättra kvalitetsarbetet är bland annat validering av sterilisationsnivå samt 
renhet av vattnet i systemet [4]. 
 
Inför drifttagande av vattenrenare för tillverkning av dialysvätska kräver Svensk 
läkemedelsstandard (SLS) att systemet valideras, med avsikt att visa att desinfektioner 
och rutiner ger avsedd vattenkvalitet. Läkemedelsverket (LV) ställer krav på frekvent 
provtagning för att kunna upptäcka om dålig kvalitet ändå uppstår. Mikrobiologisk 
provtagning rekommenderas i SLS, men odling krävs för att få fram provsvaren vilket 
gör att det kan ta upp till en vecka innan provsvaren fås. Att provsvaren bygger på 
mikrobiologisk odling leder till att eventuella problem riskerar att upptäckas först när 
bakterier redan har börjat växa. 
Vattenanläggningar, typ Aquaboss NUS & Lycksele, har installerat logg-program som 
loggar bland annat temperatur & konduktivitet. De loggade värdena används idag 
främst vid felsökning av desinfektionsprocessen när ett fel redan har upptäckts, 
exempelvis förhöjd mängd bakterier bevisat genom odling. I dagsläget tas 
mikrobiologiska prover en gång per månad samt ytterligare prover vid eventuella 
problem eller efter service. De loggade värdena skulle kunna användas som komplement 
till provtagningar för att i ett tidigt skede avgöra kvalitet på desinfektionseffekten 
genom att beräkna en parameter för termisk desinfektion baserat på provets temperatur 
(A₀) [5]. 
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Utveckling av ett övervakningssystem med A₀ och konduktivitet har potential att ta över 
en del av kvalitetssäkringen och reducera antal prover på sikt. Genom att övervaka 
loggade värden skulle desinfektionseffekten kunna följas upp kontinuerligt i ett tidigare 
skede än vad mikrobiologisk provtagning tillåter. Istället för att i efterhand se om 
bakterier har börjat växa kan desinfektionseffekten beräknat utifrån A₀ visa vilken 
bakteriedödande effekt som uppnås vid rening. 
Om det beräknade A₀-värdet överskrider ett gränsvärde eller uppvisar trendbrott skulle 
ett larm kunna hjälpa att upptäcka problem i tid. Detta innebär en möjlighet att 
förkorta valideringstider och tidigarelägga driftstart av dialyssystemet, vilket i sin tur 
ger kortare väntetider för dialyspatienter. Att få en tydlig överblick över beräknade A₀ 
värden och loggad konduktivitet skulle även kunna användas som underlag för att 
avgöra om desinfektionen är tillräcklig. Med detta underlag finns bättre möjligheter att 
undersöka om desinfektionstid/frekvens eller antal provtagningar kan minskas. 
 

1.2. Frågeställning 
 

Kan beräkning av A₀-värden användas för att verifiera desinfektionseffekt tidigare än 
resultat från mikrobiologisk provtagning? 
Om desinfektionsfrekvensen reduceras från 3 till 2 gånger per vecka, bibehålls 
mikrobiologisk trend med stabilt låg bakterienivå i vattnet? 
 

1.3. Syfte          
 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en mjukvara som larmar om gränsvärdet för 
A₀ överskrids. 
Syftet är också att slutligen testa systemet genom att reducera desinfektionsfrekvensen 
från 3 till 2 ggr under projektet med stöd av A₀ verifiering av desinfektionerna. För att 
mäta halterna av mikrobiologiska föroreningar planeras att ta tre extra prov med extra 
känslighet före ändringen, och sedan ytterligare tre prov en månad efter ändringen, A₀ 
beräknas med systemet för perioden. 
Hypotesen är att mikrobiologisk marginal till gränsvärdet bibehålls, ca 1–100 CFU/liter 
mot gränsen 100 000 CFU/liter, om två kvarvarande desinfektionerna genomförs var 
vecka & A₀/desinfektion bibehålls. 
 

1.4. Mål 
 
En mjukvara med ett användarvänligt gränssnitt ska konstrueras som beräknar A₀ 
baserat på provets temperatur från loggat data och larma/meddela om denna 
överskrider ett visst gränsvärde. Även loggad konduktivitet ska kunna avläsas för att se 
eventuella variationer. 
 

1.5. Kravspecifikation 
 
Systemlösningen skall vara dokumenterad så att programmet kan byggas vidare på och 
implementeras i daglig praxis. Mjukvaran ska även klara dokumentationskraven i SLS 
[6] för datoriserade system. 
Systemet bör kunna visa status eller larma vid följande händelser: 

• Systemet är i drift. 

• loggning/övervakning fungerar inte. 

• Prestanda status: 
Att vattenreningsprocessen är ok (konduktivitet, A₀) är ok. – Var vecka 
Trendvarning vid försämring prestanda (konduktivitet, A₀) – aktuell dag. 
Larm för skyndsam utredning (konduktivitet, A₀) – vid upptäckt. 
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Önskvärt vore att systemet bör kunna meddela tex via mail vid olika händelser. 
Optimalt skickas även larm skarpt till serviceansvarig och andra inblandade i någon 
form för att öka upptäckbarheten. Möjligheterna att implementera detta kommer att ses 
över under projektets gång. En sammanfattad kravbeskrivning med prioritering finns 
sammanställd i Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Sammanfattad kravbeskrivning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6. Riskanalys 
 

Genomförande datum: 2019-04-10 
Analysdeltagare: Robin Söderlund Sundling 
 
Riskanalys handlar om att systematiskt gå igenom möjliga risker vid utveckling eller 
användande av ett system. Att undersöka risker innan utveckling gör att det är lättare 
att hitta och förebygga risker i förväg. Hur omfattande arbetet med riskanalys bör vara 
är en avvägning som kan skilja beroende på vem som utför den. För detta projekt har 
två risker tagits upp som ansågs vara av allvarligare grad där den ena är en 
säkerhetsrisk och den andra riskerar att bryta mot kraven i SLS för datoriserade system. 
Exempelvis skulle en krock med programmet som loggar data kunna orsaka dataförlust, 
vilket bryter mot SLS §6.4 – ”Vid ändringar av datorers hårdvara eller mjukvara skall 
det säkerställas att alla data fortfarande är tillgängliga i minst tre år.” En annan risk, 
som är mer av psykologisk karaktär, är att en användare som blivit van med ett system 
förväntar sig ett larm vid fel kan ges en falsk säkerhet om larm uteblir.  
 
Riskanalysen visar på behov av felkontroll och säkerhetsfunktioner i mjukvaran för att 
minska sannolikhet och öka upptäckbarhet vid fel. Även med säkerhetsfunktioner 
implementerade kvarstår dock en viss risk vid implementering av ett nytt system. 
Uppmärksamhet på eventuella fel samt fortsatt mikrobiologisk provtagning 
rekommenderas. 
Under Bilaga 1 till och med Bilaga 4 visas felträd och FMEA riskanalys för två väsentliga 
risker vid implementering av den tänkta mjukvaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav nr. Kravbeskrivning prioritet 
1 En riskanalys ska utföras enligt FMEA bas 
2 Mjukvaran ska klara dokumentationskraven i SLS för 

datoriserade system 
bas 

3 Mjukvaran ska övervaka kemisk renhet 
(konduktivitet) och mikrobiologisk desinfektionseffekt 
(A₀) från loggade data.  

bas 

4 Meddelande ska visas vid resultat under utsatta 
gränsvärden. 

bas 

5 Mjukvaran ska feltestas och mätvärden tas för att 
undersöka frågeställningar. 

bas 

6 Mjukvaran ska kunna larma vid diverse olika 
eventuella fel. 

extra 

7 Varning skickas via mail eller på annat sätt till 
ansvarig. 

extra 
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2.Teori 

2.1. Dialys och vikten av rent vatten 
 
Den kanske största risken vid återanvändning av dialysutrustning är att utrustningen 
riskerar att inte vara ordentligt rengjord eller desinfekterad. Utrusningen kan 
kontamineras av bakterier och endotoxiner som kommer in via vattnet som används för 
att göra dialysvätskan. Om bakterierna tillåts växa i dialysutrustningen kan det senare 
komma att orsaka feber eller sepsis (blodförgiftning) hos patienten [1, s.217]. Sepsis kan 
vara livshotande, speciellt för patienter som redan är försvagade. Även mineraler och 
kemikalier som kan orsaka förgiftningar i kroppen kan finnas i vattnet, vilket gör rening 
av vattnet en viktig del av säkerhetsarbetet. 
 
Mängden bakterier som tillåts finnas i vattnet varierar mellan olika standarder. Svensk 
läkemedelsstandard anger att mängden mikroorganismer ska hållas under 100 CFU/ml. 
CFU står för ”Colony-Forming Unit”, på svenska ”Kolonibildande enhet” som syftar på 
antal enheter som efter bakterieodling bildar en koloni. 
 

2.1.1. Provtagning 
 
När ett vattenprov tas är det viktigt att bakterier utifrån inte tar sig in i provet. På 
Norrlands universitetssjukhus (NUS) har varje dialysstation en tappstation där 
vattenprover kan tas. Vattnet går i ordning från första station till sista, vilket innebär 
att vattnet som tas från sista tappstationen har passerat tidigare tappstationer och är 
därför den station som används för att ta vattenprov. 
 
Hur ett vattenprov tas visas i Figur 1, där de olika stegen benämns 1,2,3. Vid 
provtagning måste det vara lugnt i lokalen så att luftburna partiklar inte kastas runt. 
Skyddshandskar samt ett skyddsvisir används framför ansiktet för att inte kontaminera 
provet. En steril kran kopplas till tappställets slang (1), och vatten tappas till en början 
ut i en hink för att spola bort eventuella bakterier i slangen (2), kopplingen eller 
munstycket. Vattnet tappas sedan försiktigt ner i sterila flaskor (3) som antingen sätts 
en kortare tid i kylskåp eller skickas direkt för odling. 
 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt vid provtagning av vatten för att säkerställa god vattenkvalitet.  
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Provet som tas i Figur 1 är ett större prov som tas vid problem för att få ett mer exakt 
resultat. Resultatet för det större provet uttrycks i CFU/l eftersom provet består av en 
liter vatten, en skillnad på 1000 gånger det mått som anges för gränsvärdet i CFU/ml. 
För att starta en bakterieodling med provvattnet så filtreras det genom ett membran 
som är så fint att bakterier inte ryms igenom. Det tar en vecka för odlingen att växa 
innan resultatet kan avläsas. 
 

2.1.2. Termisk desinfektion och A₀-konceptet 
 
Desinfektion av dialysutrustningen är ett krav för att kunna fortsätta använda 
utrustningen utan risk att orsaka sjukdomar för patienten. Termisk desinfektion är inte 
ett nytt koncept, inte heller A₀-konceptet. Vad som däremot är ett relativt nytt koncept 
är användningen av A₀-konceptet vid desinfektion av dialysutrustning. En standard för 
A₀ existerar för disk och spoldesinfektorer som används för rengöring av kirurgiska 
instrument. Enligt standarden ISO 15883-1:2006 definieras 1 A₀ som 1 sekund av 80°C, 
för beräkning av andra temperaturer eller längre tid används följande formel [5]: 
 

𝐴₀ =  ∑  10
T−80

z ∗ ∆t 
 
T = Temperatur. 
z = 10 (konstant, baserat på hur svårdödade bakterierna är). 
𝛥𝑡 = Tidsperiod i sekunder. 
 
Formeln, och A₀-konceptet, är ett sätt att beräkna en grad av desinfektionseffekt utifrån 
den tid och temperatur som används under desinfektion. En lägre temperatur under 
lång tid kan uppnå samma A₀-värde som en hög temperatur under kort tid. Formeln är 
exponentiell och temperaturer under 80 har väldigt låg effekt.  
Gränsvärden för hur högt A₀-värde som behöver uppnås för desinfektion varierar 
mellan användningsområde. A₀ = 60 kan användas för medicinsk utrustning som 
kommer i kontakt med oskadat skinn, A₀ = 600 kan användas för återanvändning av 
kirurgiska instrument, och A₀ = 3000 diskuteras för andra odefinierade områden där 
det inte är säkert vilken gräns som krävs [5].  
Gränsvärdet beror dock på vad som desinfekteras och i vilket skick det är. Om bakterier 
har tillåtits växa under en längre tid kan bakteriell biofilm växa, varpå mycket högre A₀-
värden kommer att krävas än vad som hade krävts för samma utrustning i ett tidigare 
skede. För att kunna utgå ifrån att gränsvärdet är tillräckligt krävs därför en 
regelbundenhet för desinfektionerna.  
 
Eftersom A₀-konceptet är nytt inom dialys finns inga exakta gränsvärden eller 
desinfektionsintervall att förhålla sig till, men generellt anses A₀ = 3000 vara den gräns 
där tillräckligt hög desinfektionseffekt uppnås även för svårdödade bakterier.  
 

2.1.3. Säkerhet och stabilitet av medicinsk mjukvara 
 
Då denna mjukvara ska användas tillsammans med en medicinteknisk produkt krävs 
stor säkerhet på mjukvarans pålitlighet. Felkontroll och testkörning är därför en viktig 
del av utvecklingen. 
 
En förutsättning för projektet är att mjukvaran ska klara dokumentationskraven i 
Svensk läkemedelsstandard (SLS) för datoriserade system [6]. I SLS beskrivs bland 
annat hur data ska finnas tillgänglig i minst tre år men också hur en beskrivning ska 
finnas för implementerade system som används för tillverkning eller kontroll. Då 
systemets huvuduppgift är kontroll kommer systemets olika delar att dokumenteras.  
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Vid utveckling av ett system för kontroll är det viktigt att systemet är stabilt. Systemet 
ska kunna köra själv och larma vid fel, men om programmet alltid kör själv utan input 
från användaren är det lätt att glömma eller missa att programmet inte är igång eller av 
annan anledning inte gör vad det ska. På grund av detta utvecklas därför även ett 
kontrollprogram i detta projektet, en slags watchdog, vars enda uppgift är att 
kontrollera om huvudprogrammet fortfarande kör och att varna om det inte gör det.  
 
I mjukvaran som utvecklas finns ett antal olika funktioner som kan gå fel, exempelvis 
att försöka läsa en fil som inte finns, eller att skicka ett mail utan kontakt med 
mailservern. Vissa fel borde aldrig ens kunna uppstå, andra är fel som kan komma att 
hända nu och då, men programmet behöver oavsett hantera dessa fel på något sätt för 
att minska följdproblemen av felen. Genom att berätta för användaren att ett fel har 
uppstått kan användaren korrigera felet, och genom att logga alla fel som uppstår till fil 
fås en överblick av vilka fel som har inträffat, hur ofta och kanske också varför felet 
uppstod. Detta kan vara till stor hjälp vid felsökning men kan också användas som 
underlag för eventuella framtida förbättringsarbeten. 
 

2.1.4. Möjligheter och begränsningar 
 
Eftersom mjukvaran utvecklas för användning inom sjukhusmiljö är det viktigt att den 
följer dom bestämmelser som finns på sjukhuset. Det får exempelvis inte skicka 
patientdata hur som helst, men som tur är kommer den data som behandlas i detta 
projekt att vara anonym då den endast går att koppla till renhållning av utrustningen 
och inte några patienter som använder utrustningen. 
 
En annan begränsning, som kanske skulle kunna kringgås, är möjligheten att 
kontrollera att ett program fortfarande körs på en annan dator via internet. Det finns 
bestämmelser kring hur användaruppgifter får användas. Att kontrollera en annan 
dators processer via internet kräver på ett eller annat vis inloggningsuppgifter för att 
kunna komma åt datorns innehåll. Samtidigt behövs någon slags kontroll för att 
bekräfta att mjukvaran fortfarande körs, då det annars lätt skulle kunna hända att 
mjukvaran helt enkelt stängs av och glöms bort. Detta är en av riskerna som tas upp i 
riskanalysen, då det lätt skulle kunna leda till en falsk säkerhet om inga larm skickas. 
 
En tillgång som tas till vara i detta projekt är möjligheten att lagra filer på en 
nätverksenhet. Denna enhet finns redan tillgänglig sedan tidigare och ger möjligheten 
att komma åt filer mellan olika datorer. Enheten kan användas för att göra backup av 
loggfiler vilket gör det lättare att säkerställa att §6.4 i SLS följs – ” Vid ändringar av 
datorers hårdvara eller mjukvara skall det säkerställas att alla data fortfarande är 
tillgängliga i minst tre år.”. 
 
Med hjälp av nätverksenheten kan också programstatus delas mellan datorerna, genom 
att använda filer på nätverksenheten som mellanhand.  
För att minska risken för fel kan ett kontrollprogram skapas som kontrollerar att 
huvudprogrammet kör, genom att läsa av filer som lagras på nätverksenheten. På 
samma sätt kan huvudprogrammet säkerställa att kontrollprogrammet kör. I och med 
att båda programmen håller koll på varandra uppnås en mycket högre säkerhet än vad 
som annars skulle nås genom att endast köra mjukvara från en dator, då det finns risk 
att datorn stängs av eller drabbas av andra fel som gör att den inte själv kan larma om 
att något är fel. En nackdel med att nyttja nätverksenheten är att vardera program 
kräver kontakt med enheten som används som mellanhand för att kunna säkerställa 
varandras drift. Lösningen med att kontrollera över nätverksenheten används för att 
reducera risken att fel inte upptäcks, men risken kvarstår fortfarande. 
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2.1.5. Utvecklingsmiljö, plattform och ramverk 
 
Vilken plattform som är bäst är inte helt lätt att bestämma då de alla har sina för- och 
nackdelar. Microsoft har tre plattformar, UWP, WPF, och Windows Forms, som 
använder sig av en ”hanterad exekveringsmiljö” eller ”managed runtime environment”. 
Ordet exekveringsmiljö syftar på program, filer, etc. som krävs för att kunna köra ett 
program. För UWP används Windows Runtime, och WPF samt Windows Forms 
använder .NET.  
Utöver dessa har Microsoft även Win32 API, som inte använder sig av en 
exekveringsmiljö som de tre förstnämnda. Win32 API har därför högst prestanda av de 
fyra nämnda och ger mest kontroll då det ligger närmast hårdvaran [7]. Detta gör 
samtidigt Win32 API till ett dåligt val för detta projektet då avsaknaden av 
exekveringsmiljö också innebär att programmeringen blir både svårare och mer 
tidskrävande, med ytterst liten vinst i prestanda, då programmet oavsett är av en 
enklare typ som inte ska kräva någon högre grad prestanda. 
 
Bland de tre förstnämnda plattformarna är den nyaste UWP, som är utvecklad för att ha 
stöd för modernare teknik än de tidigare plattformarna. UWP har stöd för touch screen, 
Xbox, handkontroller och annat, men fungerar endast med Windows 10. 
 
WPF och Windows Forms är båda passande val för detta projektet, men av olika 
anledningar. De har båda stöd för Windows 7 och nyare versioner av Windows vilket ger 
bättre kompatibilitet än UWP. WPF kan i vissa fall uppnå bättre prestanda än det äldre 
Windows Forms, och WPF har dessutom ett upplägg som mer liknar det som används 
av UWP vilket gör det lättare att vid ett senare tillfälle gå över till UWP om så skulle 
önskas. Fördelen med Windows Forms är framförallt att det är utvecklat för att vara 
snabbt och smidigt med ett stort antal kontroller för olika funktioner som knappar, 
textrutor och timers. Detta gör att det är lätt att komma igång med och ger en relativt 
tidseffektiv utveckling. 
Bortsett från de plattformar som är skapta av Microsoft finns även andra val med stöd 
för fler operativsystem, som även de har sina för- och nackdelar. 
 

2.1.6. Att skapa mjukvara med Windows Forms 
 
När ett nytt projekt skapas i Visual Studio kommer det att skapa ett antal filer att börja 
arbeta med:  
Form1.cs, själva ”formuläret” eller fönstret som bildar gränssnittet. 
Form1.designer.cs, innehåller beskrivning av komponenters placering, storlek etc. 
Program.cs, startar upp formuläret som ett Windows program. 
 
Form1.cs börjar med att läsa in utseendet på programmet via en så kallad konstruktor, 
Form1(), som innehåller metoden InitializeComponent(). Komponenterna som initieras 
beskrivs i filen Form1.designer.cs. 
Vid olika händelser, så som knapptryckningar eller öppning av ett nytt fönster, kommer 
event som är kopplade till olika komponenter att triggas. Det är i Form1.cs som kod 
skrivs för vad som ska hända vid varje händelse, och det är alltså där det mesta av 
programmets kod kommer att ligga. Den kanske mest grundläggande händelsen är 
Form_Load() som triggas direkt när formuläret laddas och förbereder för att visas. 
Detta event triggas endast en gång när formuläret laddas och passar därför bra för att 
utföra olika initieringar.  
 
Förutom att kodmässigt kunna bestämma hur programmets gränssnitt ska se ut finns 
även en grafisk vy, där komponenter kan placeras ut direkt ur en ”verktygslåda” eller 
”toolbox”. Detta är en av de stora fördelarna att arbeta med Windows Forms och Visual 
studio. Visual syftar på hur du visuellt kan bygga upp ett gränssnitt, vilket är både 
enklare och snabbare än att göra samma sak med endast kod. 
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I Form1.designer.cs finns InitializeComponent() som innehåller inställningar för olika 
komponenter som lagts till i programmet. I designern finns också initiering av events 
som berättar vilken funktion i Form1.cs programmet kommer att anropa vid en 
händelse. Eftersom Form1.designer.cs får automatgenererad kod vid varje placering av 
komponenter så blir den fort stor när varje komponent beskrivs med storlek, färg, 
koordinater etc. 
 
I Program.cs görs ofta inga större ändringar, och innehåller för ett nytt projekt endast 
några rader kod. Mainfunktionen innehåller kod som startar din Form som ett Windows 
program. 
 
 

3. Genomförande 

3.1. Utveckling av mjukvara 
 
I detta projekt valdes Windows Forms som plattform tack vare smidigheten och 
möjligheten att lägga tid där tiden gör som mest nytta. Skillnaden i prestanda mot dom 
nyare varianterna antas dessutom vara minimal då mjukvaran i första hand ska 
användas för kontroll av filer utan alltför prestandakrävande grafiska moment. 
Utvecklingen av mjukvaran sker i Microsoft Visual studio 2017 där koden skrivs i C#.  
 

3.1.1. Inläsning av data 
 
Mjukvarans huvudsakliga uppgift är att kontrollera att desinfektioner går rätt till. För 
att kunna göra det avläses de loggfiler som finns tillgängliga med jämna mellanrum. En 
timer ställs in att trigga avläsningen av loggfilerna med ett antal timmars mellanrum. 
Vid avläsning kontrolleras konduktivitet samt A₀-värde baserat på temperatur.  
 
För att kunna beräkna totalt A₀-värde för en hel desinfektion krävs avläsning av data 
från flera timmar då en desinfektion kan ta ca 2 timmar. För att kunna avgöra om flera 
desinfektioner har gjorts under samma dag krävs avläsning av en hel dag. Det finns 
dessutom alltid en möjlighet att programmet stängs av eller att datorn startas om för 
uppdateringar eller service. Det är då bra om programmet kan kontrollera data ännu 
längre bak för att inte få luckor av okontrollerade data. Även vid avläsning av 
konduktivitet kan det vara bra att avläsa en längre tid för att kunna se medelvärden 
under en lite längre period. 
Hur mycket data som ska avläsas går att ställa in i programmet, men eftersom datan 
kan behandlas på endast några millisekunder är det svårt att motivera inläsning av 
mindre än några dagars data åt gången. 
 
Problemet med att läsa in flera dagars data åt gången är att programmet gärna bör 
uppdateras oftare än med flera dagars mellanrum. Att avläsa flera dagars data med 
några timmars mellanrum innebär dock att samma data kontrolleras ett flertal gånger.  
 
Att behandla samma data ett flertal gånger är ur prestandasynpunkt en ren förlust, men 
då det endast handlar om några millisekunder av extra datorkraft med några timmars 
mellanrum är förlusten i princip obefintlig. Vad som är värre är att inläsning av dåliga 
värden ska kunna trigga ett larm, men om samma data avläses flera gånger kommer 
även larmet att triggas flera gånger. 
 
Lösningen på detta blev att skapa en slags ”rapport” där inlästa värden sparas undan. 
På så vis kan programmet jämföra mot rapporten och se om värdena redan har 
kontrollerats. Rapporten görs dessutom i ett lättläsligt format och fungerar som en 
slags enkel sammanfattning över hur inlästa data ser ut. Det blir därmed lättare att även 
i efterhand gå in och titta på hur programmet kontrollerat loggade data. 
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3.1.2. Programupplägg 
 
I Figur 2 visas en översiktsbild av programmets flöde. Bilden är tänkt att användas som 
en överblick och inte ett exakt flöde då varje steg kan innehålla ett flertal ytterligare 
steg för att bland annat kontrollera att fel inte uppstår.  
 

 

 
I bilden visas två blå rutor, där den övre är själva huvudprogrammet och den undre är 
kontrollprogrammet som kontrollerar att huvudprogrammet är igång. Röda rutor visar 
att något gått fel medan gröna visar att något fungerar som det ska. De grå är olika 
”Forms” som är separata från varandra men som alla hör till huvudprogrammet. Den 
översta, MainForm, är alltid igång i bakgrunden och utför avläsning av loggfilen, 
beräkning av värden etc. med jämna mellanrum. Resterande Forms är inte igång i 
bakgrunden utan startar endast när användaren väljer att starta dom via en ikon i 
aktivitetsfältet nere i höger hörn. 
GraphForm är en grafisk visning av loggade data som  
och ConfigForm är ett konfigurationsfönster för inställningar av timers, sökvägar och 
annat. 
  

Figur 2. Översikt över programmets flöde och upplägg. 
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3.1.3. Huvudprogram (Program.cs) 
 
Program.cs är det första som startar när programmet körs. Filen innehåller väldigt lite 
kod, som i sin helhet visas i Figur 3. Programmet skapar en MainForm som 
Windowsprogram, samt lägger till en ikon med en meny (ContextMenu) i 
aktivitetsfältet, där användaren kan högerklicka för att få upp en meny med val. 
Programmet startar vid Application.Run() och kommer därefter att hållas igång medan 
det väntar på events som Application.OpenForms som öppnar en ny Form 
eller Application.Exit() som stänger programmet. 
 
using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WindowsFormsApp1 
{ 
    static class Program 
    { 
        [STAThread] 
        static void Main() 
        { 
            Application.EnableVisualStyles(); 
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 
 
            new MainForm().Show(); 
 
            using (NotifyIcon icon = new NotifyIcon()) 
            { 
                icon.Icon = System.Drawing.Icon.ExtractAssociatedIcon(Application.ExecutablePath); 
 
                icon.ContextMenu = new ContextMenu(new MenuItem[] { 
                new MenuItem("Show graphical data", (s, e) => { 
                    //If GraphForm is already open, close it before opening a new form. 
                    if (Application.OpenForms["GraphForm"]!=null){Application.OpenForms["GraphForm"].Close();}   
                    new GraphForm().Show(); }), 
                new MenuItem("Config", (s, e) => { 
                    //If ConfigForm is already open, close it before opening a new form. 
                    if (Application.OpenForms["ConfigForm"]!=null){Application.OpenForms["ConfigForm"].Close();}   
                    new ConfigForm().Show(); }), 
                new MenuItem("Exit", (s, e) => { Application.Exit(); }), 
                }); 
                icon.Visible = true; 
                Application.Run(); 
                icon.Visible = false; 
            } 
        } 
    } 
} 

 
Figur 3. Program.cs. Första steget vid uppstart av mjukvaran. 

 

3.1.4. Inläsning och beräkning av data (MainForm) 
 
Direkt vid uppstart kommer MainForm att startas i dolt läge. MainForm, som har som 
uppgift att läsa in loggade data, kontrollera värde etc. kommer alltså att vara igång 
direkt vid programmets uppstart. Bortsett från ikonen i aktivitetsfältet märks inte att 
MainForm är igång. Detta är något av en speciell lösning då den främsta fördelen med 
Forms är att de har ett synligt gränssnitt, men det kommer med fördelar så som att 
enkelt kunna visa popupfönster med varningar.  
 
MainForm är den kanske viktigaste delen av programmet, och utför inläsning av loggar, 
kontrollerar värden och skickar varningar vid fel. 
Programmet är väldigt resurssnålt och det enda som körs är en ”FileSystemWatcher” 
och två timers. Det är inte förrän ett event triggas från en av dessa komponenter som 
programmet börjar utföra några beräkningar. 
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FileSystemWatcher håller koll på en mapp och tittar efter ändringar av specifika filer i 
mappen. Genom att hålla koll på loggfilen kan programmet försäkra sig om att data 
fortsätter loggas till fil.  
Den ena timern, LoggingTimer, används tillsammans med FileSystemWatcher och 
agerar som timeout när inga ändringar har upptäckts inom rimlig tid. Så länge som 
loggfilen fortsätter uppdateras med nya värden så kommer FileSystemWatcher att 
trigga events som nollställer LoggingTimer, och först när timern inte nollställts under 
en längre tid kommer den att trigga ett larm. 
 
Den andra timern, MainTimer, triggas med ett intervall på ett antal timmar inställt i 
konfigurationsfönstret, och läser då av loggfiler, kontrollerar värden, och uppdaterar 
rapporten. Det är när denna timer triggas som programmet utför sina huvudsysslor, 
vilket endast sker under några millisekunder följt av timmars uppehåll. Anledningen till 
att avläsning av värden och annat sker så sällan är att det inte hinner tillkomma någon 
större mängd data på endast några timmar när desinfektion utförs två till tre gånger i 
veckan. 
Den loggade datan avläses rad för rad och temperaturen i kombination med tiden 
används för att beräkna desinfektionseffekten A₀. Vid undersökning av samplingstiden 
visar det sig dock att det tidigare angivna ”ett sampel per minut” är ett väldigt 
ungefärligt mått. 
 
Ett test utfördes, där tiden mellan en rad och nästa jämfördes under alla gånger en 
desinfektion är aktiv. Totalt lästes 24 095 värden in, där tiden mellan ett värde och 
nästa bör vara 60 sekunder om en konstant samplingstid på en minut per sampel antas.  
 
De faktiska värdena uppvisade en del variationer, speciellt i början vid införandet av 
loggningssystemet. Den största tidsvariationen som upptäcktes var 31.07.2017 02:03:18 
då tiden mellan ett värde och nästa var 669 sekunder, mot det förväntade på 60 
sekunder. Detta kontrollerades i loggfilen och det handlar om ett uppehåll, eller ett fel i  
vid loggning av data, snarare än ett fel i koden för detta program. I Figur 4 visas 
variationer i samplingstid sedan systemets uppstart, där stora variationer visas under 
första tiden efter det att systemet satts i bruk. Fortsättningsvis analyseras därför endast 
data från 2017–09 och framåt, där en stabilitet verkar ha uppnåtts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Variation i samplingstid sedan införandet av loggningssystemet. 

 
Variationer i samplingstid efter att systemet har stabiliserats 2019–09 visar mycket 
jämnare värden, se Figur 5 samt Tabell 2 för resultat. Analysen av samplingstid visar på 
ett behov av att läsa in tiden mellan varje sampel för korrekt beräkning av A₀-värdet. 
Klockslag loggas för varje ny rad i loggfilen, och mjukvaran beräknar A₀-värdet med 
hjälp av tiden som fås genom att beräkna skillnaden i tid mellan en rad (ett sampel) och 
nästa. 
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Figur 5. Variation i samplingstid från 2017–09 och framåt. 

 
Tabell 2. Statistiska data för variationer i samplingstid från 2017–09 och framåt 

 

 

 
 

 

3.1.5. Konfiguration och inställningar (ConfigForm) 
 
Många delar av programmet innehåller variabler som kan behöva ändras eller testas 
fram för att nå bästa resultat. Det är en dålig idé att hårdkoda värden som kan komma 
att ändras, exempelvis sökvägar till filer, gränsvärden för varningar, mailadresser och 
annat som användaren vill ha kontroll över. 
 
För att göra det lättare för användaren av programmet att ändra dessa värden skapades 
ett konfigurationsfönster (ConfigForm) som enbart har som funktion att konfigurera 
och ändra värden som används av huvudprogrammet samt den grafiska delen.  
 
Konfigurationsfönstret går att komma åt genom att högerklicka på ikonen i 
aktivitetsfältet och välja Config. ConfigForm öppnas då men är annars aldrig igång 
annat än när användaren ändrar värden på olika variabler. Vanliga variabler lagras i 
minnet under tiden programmet är igång, men om programmet stängs ner eller datorn 
startas om så förloras alla inställningar då minnet är flyktigt. För att spara värden krävs 
ett sätt för programmet att lagra värden utanför minnet, på ett medium som inte är 
flyktigt. Värdena sparas därför på lagringsenheten som programmet är installerat på i 
en konfigurationsfil som är associerad med programmet. Filen sparas i XML format och 
hanteras med System.Configuration som är en del av .NET framework. 
 
Konfigurationsfilen har två sektioner, AppSettings och CustomAppSettings, där varje 
värde lagras med en nyckel och ett värde. Som exempel lagras gränsvärdet för varning 
av lågt A₀-värde i AppSettings med raden: 
<add key="A0TotalLowTresh" value="3000"/> 
Dessa värden kan sedan läsas in av andra delar av programmet i de delar som 
respektive variabler används. Koden för App.config visas i  
Bilaga 5, dock förkortad till endast 4 key/value par istället för de 39 par som används i 
mjukvaran. I Bilaga 6 visas hur värden läses in från App.config och i Bilaga 7 visas hur 
nya värden sparas till App.config. 
 
 
 
 
 
 

56
58
60
62
64
66

Variation i samplingstid

Min  59 

Max  64 

Medelvärde  60,6 

Standardavvikelse  0,6 
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Vid lagring av epost och lösenord för att skicka varningsmail via SMTP server så 
krypteras datan innan lagring, och dekrypteras vid avläsning. Detta görs med hjälp av 
Windows data protection API (DPAPI) [7] som kräver en .NET referens till 
System.Security.dll för att fungera, något som i Visual studio kan läggas till via ”Project 
-> Add reference”. Resultatet blir en lång oläslig sträng som måste dekrypteras för att få 
ut någon information ur, se exempel på kryptering av en kort sträng i Figur 6, och 
koden för kryptering/dekryptering i Bilaga 8. 
 

 
Figur 6. Exempel på hur data ser ut efter kryptering. 

 
Medan AppSettings för detta program alltid innehåller samma nycklar, med olika 
värden, så innehåller CustomAppSettings initialt varken nycklar eller värden. Det beror 
på att hela CustomAppSettings har dedikerats till dom e-postadresser som användaren 
kan mata in för mailutskick med varningar. Programmet tillåter inmatning av ett 
ospecifikt antal mailadresser som vardera lagras i CustomAppSettings tillsammans med 
en variabel som berättar vilken typ av utskick användaren är intresserad av. Då 
varningar som uppstår är av varierande allvarlighetsgrad är det onödigt att skicka alla 
varningar, även de relativt oviktiga, till alla inblandade. Kod för att lägga till, editera, 
eller ta bort mailadresser from CustomAppSettings visas i Bilaga 9. 
 

3.1.6. Grafisk visning av loggade data (GraphForm) 
 
Data har loggats till fil i ett antal år sedan loggningssystemet infördes 2017. Att avläsa 
dessa filer i textformat är väldigt tidskrävande då endast en månads data består av ca 
40 000 rader, och det är svårt att skapa en uppfattning om värdena ser bra eller dåliga 
ut när allt som finns att tillgå är rad efter rad av text och värden. 
 
För att lätt kunna avläsa loggade data skapades en grafisk del i programmet som ligger 
utanför övervakningsdelen och de krav som ställdes på projektet. Denna del har ingen 
påverkan på övriga delar av programmet och kan när som helst öppnas eller stängas 
utan att stoppa övervakningsprogrammet. 
 
Vid utveckling av den grafiska delen har inte några större optimeringar gjorts, vilket 
märks av när den startar. När GraphForm laddas så läses år av data in, rad för rad. I 
skrivande stund handlar det om 138MB av loggfiler som behandlas, vilket gör att det tar 
ett tag att gå igenom filerna, främst på grund av att det tar tid att läsa från disk. 
Eftersom de äldre loggfilerna inte ändras hade en bättre lösning kunnat vara att spara 
data från tidigare inläsning och slippa gå igenom samma loggfiler på nytt vid nästa 
uppstart. Den inlästa datan plottas med MSChart för .NET. 
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Programmet läser in värden från två typer av loggfiler som båda är i textformat, 
temperaturdata och konduktivitetsdata. Vid inläsning av temperaturdata så är 
desinfektionerna av intresse, därför avläses programstatus från loggfilen. Om 
programstatus är ”Heat disinfection (A)”  så har en automatisk värmedesinfektion 
startats och temperaturen är av intresse. Datum, tidpunkt och temperatur läses in, där 
A₀-värde sedan beräknas utifrån temperatur, och när programstatus når ”System off” 
anses just den desinfektionen vara klar. På så vis kan ett totalt A₀-värde beräknas för 
varje enskild desinfektion. 
 
Vid inläsning av konduktivitet så är det inte programstatus som är av intresse, därför 
avläses konduktiviteten för varje rad utan att kontrollera programstatus. För att minska 
mängden data som läses in i minnet och sedan plottas i grafen så tolkas värdet, men 
sparas bara undan om det skiljer sig från det föregående inlästa värdet. Eftersom 
konduktivitetsgivaren inte har decimalprecision utan endast anger ett värde i heltal är 
värdet för det mesta väldigt stabilt och kan ligga på samma nivå i flera timmar eller till 
och med dagar. Genom att endast spara undan värden som skiljer sig från föregående 
minskas den totalt inlästa datamängden markant utan att någon skillnad märks i 
grafen. 
 
För att lättare kunna se samband mellan olika värden och händelser plottas allt i samma 
graf. Det innebär dock att konduktivitet som ofta ligger runt 1 plottas i samma graf som 
A₀-värdet som kan uppgå till över 20 000. För att värdena ska gå att se i samma graf 
användes en multiplikator och dividerar variabel för värdena som plottas.  Hur mycket 
värdena ska korrigeras ställs in i Config, och med A₀-divider på 100 kommer värdet 
ligga runt 200 och kan därmed lätt avläsas i samma graf. 
För att inte grafen ska bli otydlig med många värden i samma graf finns kryssrutor för 
att välja vilka typer av värden som ska visas, på så vis kan användaren välja att endast 
titta på exempelvis konduktivitet, om det bara är det som är intressant för stunden. 
 
För att kunna titta närmare på olika delar av grafen lades en mindre graf som en slags 
tidslinje nedanför med staplar för A₀ på Y-axeln och tid längs X-axeln. Ett område kan 
sedan markeras i tidslinjen för att zooma in på en viss tidsperiod i grafen. Detta görs 
med hjälp av en cursor som kan användas för att markera positioner i MSChart 
diagram. När ett område markeras kommer ett Cursor_Change event att triggas och det 
markerade området avläses via de argument som skickas med eventet. Området zoomas 
därefter in i huvudgrafen med AxisX.ScaleView.Zoom(min, max), där min och max är 
värdena som markerats av cursorn. 
 
En funktionalitet som efterfrågades var möjligheten att kunna lägga till inskannade 
resultat från mikrobiologisk provtagning, kemanalys och eventuella anmärkningar. 
Detta gjordes genom att använda ett datum i filnamnet på de inskannade PDF-
dokumenten, och sedan läsa in datumet från filnamnet för att rita ut en symbol vid rätt 
datum i grafen. Genom att sedan trigga ett event vid höger musklick, kan koordinaterna 
för musens position användas för att läsa av datumet för symbolen som klickats på och 
därefter öppna PDF dokumentet i det program som är satt som standard i Windows för 
att öppna PDF dokument. 
 

3.1.7. Kontrollprogram (Watchdog) 
 
En av riskerna som togs upp i riskanalysen var att det är möjligt att användare förväntar 
sig larm vid dåliga värden, men att larm uteblir om mjukvaran har kraschat eller stängts 
av. För att minska risken för att mjukvaran stängs av utan att upptäckas skapades 
ytterligare ett program för att kontrollera att det huvudsakliga programmet är igång. 
Detta kommer inte att minska risken för att programmet stängs av eller kraschar, men 
tanken är att öka upptäckbarheten genom att larma om så är fallet. 
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Programmet fungerar som en slags watchdog, som endast kontrollerar när rapportfilen 
senast uppdaterades. Om rapportfilen lämnas orörd under en längre tid kommer 
programmet att varna om att huvudprogrammet inte utför det den ska. På samma sätt 
kontrollerar huvudprogrammet om kontrollprogrammet är igång, genom att titta 
tidsstämpeln för en nästintill tom fil som uppdateras varje gång rapporten kontrolleras. 
På så vis uppnås en högre grad av säkerhet, när båda programmet kontrollerar 
varandras status.  
 

3.1.8. Testprogram 
 
För att kunna testa att mjukvaran fungerar som väntat skapades ett enkelt testprogram 
som inte kommer att användas annat än under utveckling av mjukvaran. 
Testprogrammet loggar data till fil en gång i minuten på samma sätt som det verkliga 
loggningsprogrammet som används på sjukhuset. Skillnaden är att testprogrammet inte 
innehåller verkliga loggade data. Värdena som loggas är istället alltid samma låga eller 
höga värde beroende på om testprogrammet är inställt på desinfektion eller inte. Även 
programstatus loggas och anges i loggfilen på samma sätt som i verkliga fall.  
 

3.2. Prestanda och belastning 
 
Mjukvaran testades i Visual studio där eventuella oväntade händelser kan undersökas 
närmare i deras inbyggda ”Diagnostic tools”, där även minnesanvändning och 
processanvändning visas. 
Utöver detta användes också Windows ”Resource monitor” för att undersöka 
programmets belastning på systemet. 
 
Eftersom programmet i sitt vanliga läge spenderar majoriteten av sin tid i väntan så 
utförs inte några större beräkningar och CPU-användningen ligger konstant på 0%. För 
att testa prestandan ökades därför frekvensen på den timer som triggar inläsning och 
kontroll av data, från en gång var tredje timma till en gång var tredje sekund. Under 
detta test utför programmet alltså sina sysslor 3600 gånger oftare än under vad som 
kan anses vara ”vanlig drift”. 
 
Prestandan testades även vid uppstart av den grafiska visningen, vilket har en större 
belastning på systemet just under uppstart på grund av den stora mängden data som 
beräknas innan värdena kan plottas i grafen. 
 

3.3. Test av A0-beräkning 
 
För att säkerställa att mjukvarans beräkning av A₀-värde utförs korrekt gjordes ett test 
där en loggfil modifierades till att ha en desinfektion som sträcker över exakt 20 
minuter, med en temperatur på exakt 85 grader. Resultatet jämfördes mot ett exempel 
på uträkning som finns i en tidigare artikel skriven av Rolf Nystrand, där han beräknar 
A₀-värdet till 3794 [5]. 
 

3.4. Mikrobiologisk provtagning 
 
För att undersöka tillväxt i vattenreningssystemet togs högvolymsprover tre dagar efter 
desinfektion, samt åtta dagar efter desinfektion vid ett annat tillfälle. Proverna var av 
typen högvolymsprov, där en liter vatten tappas vilket ger högre noggrannhet än de 
reguljära mindre proverna. 
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Om en generationstid för bakterietillväxt kan erhållas utifrån provresultaten kan en 
ungefärlig tillväxtkurva skapas. 
 
Formeln för exponentiell tillväxt ser ut som följande [8]: 
𝑁 = 𝑁0 ∗ 2n 
(N= antal bakterier, N0 = antalet bakterier från början, n = tiden/generationstiden).  
 
Värden som anges i CFU/1000 ml är resultat från prov av hög volym på en liter och har 
högre noggrannhet än de av lägre volym. 
För att konvertera ett värde angett i CFU/1000 ml till CFU/ml divideras värdet med 
1000.  
 

4. Resultat 

4.1. Huvudprogram 
Det som syns av ”Huvudprogrammet” under drift är ikonen i aktivitetsfältet. För att 
komma åt konfiguration eller grafiska visningen kan ikonen högerklickas på för att få 
upp tre val som visas i Figur 7. 
 

 
Figur 7. När programmet är i drift visas en ikon i aktivitetsfältet. Att högerklicka på ikonen ger tre val.  

4.1.1. Konfiguration och inställningar 
 
Konfigurationsdelen används helt för inställningar för resten av programmet. Den har 
fem flikar för att dela upp inställningarna så användarvänligt som möjligt. I figurerna 
nedan, från Figur 8 till och med Figur 12 visas de fem flikarna med programmets 
inställningar. 
 

 
Figur 8. Configuration - General. Inställningar för främst sökvägar som används av programmet.  
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Figur 9. Configuration - Logging and controls. Inställningar för hur ofta och hur mycket av loggfilen 
som ska kontrolleras. Även inställningar för kontroll av att loggning och watchdog är aktiv. 

 

 
Figur 10. Configuration - Graph settings. Inställningar för den grafiska visningen, inget som påverkar 
övervakningen i övrigt. 
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Figur 11. Configuration - Warnings. Inställningar för olika gränsvärden som ska trigga varning, samt 
en gräns för hur ofta varningar får skickas. 

 

 
Figur 12. Configuration - Mail settings. Inställningar för mailserver samt vilka som ska ta emot mail vid 
varningar. 
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4.1.2. Varningar och rapporter 
 
Ett exempel på hur en rapportfil som skapats av programmet i CSV format ser ut efter 
att ha öppnats med Excel visas i Figur 13. 
 

 
Figur 13. Rapport skapad av programmet i CSV format, öppnad i Excel. 

 
Vid diverse olika fel loggas ett meddelande med tidpunkt och ett error-nummer för 
lättare avläsning, ett exempel på hur filen för felmeddelanden kan se ut visas i Figur 14. 
 

2019-05-16 14:59:25 Error: 2 Cannot find Logfiles, make sure path is correctly configured 

2019-05-16 14:59:25 Error: 17 SMTP-servern kräver en säker anslutning, eller så kunde klienten inte autentiseras.  

2019-05-16 17:42:54 Error: 11 Reportfile does not exist, preparing to create new file.  

2019-05-17 14:13:00 Error: 19 Data is not being logged to file, please make sure logging software is running.  

2019-05-17 20:40:08 Error: 6 Control program did not update in time, last update was at: 2019-05-11 20:12:14 

 
 
 

Vid allvarliga fel skickas ett mail för att lättare kunna nå ut till de personer som berörs. 
Ett exempel på mail mottagna efter en testkörning där ett antal fel har gjorts medvetet 
visas i Figur 15. 
 

 
Figur 15. Varningsmeddelanden skickade via mail när fel uppstår. 

 
När fel uppstår visas en textruta lokalt på datorn därifrån programmet körs, ett exempel 
på detta visas i Figur 16. 
 

 
Figur 16. Textruta med varningsmeddelande lokalt på datorn som programmet körs ifrån.  

Date Disinfection started Disinfection time Total A0 Avg cond (daily) Max cond (daily) Warnings

03.05.2019 0,24986849 2

04.05.2019 01:12:31 01:49:14 21992 0,535814607 7

05.05.2019 0,22245614 1

06.05.2019 01:12:15 01:51:05 21274 0,145365169 5

07.05.2019 0,393960674 2

08.05.2019 16:56:58 01:50:06 20501 0,2 2

09.05.2019 0,565308989 3

10.05.2019 0,644210526 3

11.05.2019 0,971910112 4

12.05.2019 0,618679775 2

13.05.2019 0,33497191 2

14.05.2019 0,931929825 3

15.05.2019 0,780898876 2

Figur 14. Errors 2019-05.txt. Exempel på hur olika felmeddelanden loggas till fil.  
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4.2. Grafisk överblick av loggade data 
 
Den grafiska överblicken ger ett sätt att undersöka den data som loggats under flera års 
tid. Tidigare har möjligheten att se exempelvis förändringar över tid varit mycket 
begränsad. För att kunna se eventuella mönster och värdenas relation till varandra visas 
alla värden samma graf, se Figur 17. Den undre grafen är en tidslinje där en viss 
tidperiod kan markeras för att visa området i övre grafen. Att ha alla värden i samma 
graf kan dock göra grafen svårtolkad, därför finns filtrering för att endast visa det som 
är av intresse, se Figur 18. Grafen går att zooma med skrollhjulet, där den undre grafen 
skrollas för kontroll av x-led (tidsaxeln) och övre grafen skrollas för kontroll y-led. Ett 
område kan också markeras direkt i grafen med musklick, och att klicka med 
skrollhjulet nollställer zoomen. 
”Microbiology Results”, ”Chemical analysis” och ”Remarks” är inskannade PDF-
dokument som kan öppnas genom att högerklicka på symbolen i diagrammet.  
 

 

Figur 17. Grafisk visning av loggade data över tid. 
 

 

Figur 18. Grafisk visning av loggade data över tid, filtrerad för att visa endast vad som anses vara av 
intresse för stunden. 

 



25 
 

4.3. Kontrollprogram 
 
Kontrollprogrammet har samma upplägg som huvudprogrammet på så vis att en ikon 
syns i aktivitetsfältet där ett konfigurationsfönster kan öppnas. I vanlig drift är 
programmet annars inte synligt, och utför endast kontroll av att huvudprogrammet är i 
drift. Även utseendet på konfigurationsfönstret är liknande det för huvudprogrammet, 
men med färre inställningar, se Figur 19 och Figur 20. 
 

 
Figur 19. Configuration - General. Generella inställningar för programmet. 

 

 
Figur 20. Configuration – Mail settings. Inställningar för att kunna skicka och ta emot mail. 

4.4. Testprogram 
 
Programmet som användes för att logga falska data till fil var enkelt utformat och har 
endast inställning av samplingsintervall, samt om desinfektion är av eller på, se Figur 
21.  
 
När en desinfektion aktiverades endast under en kort tid så larmade huvudprogrammet 
om att en desinfektion hade slutförs med låga värden. När den falska loggningen 
avbröts så larmades även om att data inte längre loggas till fil, vilket det alltid ska göra i 
normala fall. Dataskrivningen från testprogrammet visade inga tecken på att krocka 
med inläsningen av data från huvudprogrammet.  
 

 
Figur 21. Testprogrammet som användes vid utveckling av huvudprogrammet. 
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4.5. Prestanda och belastning 
 
I Windows egna ”Resource monitor” (utklipp visas i Figur 22) uppgick programmets 
CPU-användning till 4% vid varje inläsning (var tredje sekund) vilket resulterade i ett 
medelvärde på 1.35%. Användningen av arbetsminne uppgick till ca 38MB. 
 

 
Figur 22. Processor och minnesanvändning med timer inställd på kontroll var tredje sekund. 

 
I Visual Studio genomgick mjukvaran 9 timmars drift utan felmeddelanden. Vid test av 
grafiska visningen ökar användningen av både arbetsminne och CPU, men när alla 
värden väl har plottats klart sjunker CPU-användningen till nära 0%, se Figur 23. Till 
vänster i bilden visas övervakning efter 9 timmars testkörning, till höger endast några 
sekunders drift vid uppstart av grafiska fönstret. 

 

  
Figur 23. Diagnostic Tools i Visual studio. Till vänster visas övervakning av program efter testkörning i 
över 9 timmar, till höger har programmet körts endast några sekunder men det grafiska fönstret har 
öppnats. 
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4.6. Test av A0-beräkning 
 
Vid det test av A0-beräkning som utfördes enligt beskrivning i 3.3, med en 
desinfektionstid på exakt 20 minuter och exakt 85 grader beräknades värdet till 3795, 
se Tabell 3. 
 
Tabell 3. beräkning av A₀-värde. 

 
 

 

4.7. Mikrobiologisk provtagning 
 
Resultatet från de två mikrobiologiska provtagningarna som togs tre respektive åtta 
dygn efter desinfektion var följande: 
 

• Vid provtagning 3 dygn efter desinfektion – 1 CFU / 1000 ml 
• Vid provtagning 8 dygn efter desinfektion – 1 CFU / 1000 ml 

 
 

5. Diskussion 

5.1. Analys av prestanda och belastning 
 
Arbetsminnet låg på ca 38MB vilket kan tyckas vara aningen högt för ett program utan 
gränssnitt, men ändå en relativt låg minnesanvändning för dom flesta datorer idag. 
Vid kontroll av diskaktivitet så kunde inget värde avläsas eftersom det inte dök upp i 
listan över program som belastar hårddisken. Hur mycket hårddisken belastas kommer 
att bero på hur många rader som användaren väljer att programmet ska läsa in vid varje 
avläsning. Totala belastningen lär dock vara relativt låg även där, eftersom programmet 
i normala fall endast arbetar under en knapp sekund med timmars mellanrum. 
 
Detta test anger ingen exakt belastning då olika datorer har olika prestanda, och 
eftersom programmet utför olika sysslor beroende på inlästa värden så kommer 
belastning att variera. Testet syftar till att ge en ungefärlig uppfattning om hur 
prestandakrävande programmet är. 
 
Testerna visar att mjukvaran under normal drift har ytterst liten belastning på 
systemet, med undantag för användning av det grafiska gränssnittet som kräver en del 
prestanda, framförallt under uppstart. 
 

5.2. Analys av frågeställningar och resultat 
 
Kan beräkning av A₀-värden användas för att verifiera desinfektionseffekt tidigare än 
resultat från mikrobiologisk provtagning? 
 
Beräkning av A₀ är ett koncept som visat sig fungera bra inom andra delar av 
sjukvården, och medan det är relativt otestat inom dialys finns mycket som tyder på att 
även detta område inte är något undantag. Det är dock viktigt att notera skillnaden 
mellan provresultat och desinfektionseffekt, då desinfektionseffekten anger hur mycket 
av bakterierna som tagits död på medan provresultaten visar hur mycket som finns för 
tillfället. Det betyder att beräkning av A₀-värden borde fungera bra för verifiering av 
själva desinfektionseffekten i sig, men inte nödvändigtvis för att verifiera resultatet från 
mikrobiologisk provtagning i förtid. Anledningen är helt enkelt att det inte finns en  
 

Date Disinfection started Disinfection time Total A₀ 

16.05.2019 17:00:01 00:20:00 3795 
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exakt vetenskap att utgå ifrån för specialfall, där exempelvis ett system har stått 
oanvänt under en längre tid.  
Om en större mängd bakterier har hunnit bildas, och speciellt om det handlar om 
beläggningar, är det svårt att förlita sig på endast beräkning av desinfektionseffekt då  
effekten som krävs kommer att vara högre än vad som krävs vid regelbundna 
desinfektioner. Så länge som inga större uppehåll sker bör dock beräkningen av A₀-
värden vara ett tillförlitligt sätt att verifiera desinfektionseffekten. 
 
Tillförlitligheten hos beräknade A₀-värdena beror främst på två saker, dels den 
mjukvara som skapats i detta projekt, men också det loggningssystem som används för 
att logga data. 
 
I testet som utfördes för att säkerställa mjukvarans beräkning av A0-värde så uppgick 
värdet till 3795. Värdet som jämförs mot är det värde som beräknats i en artikel skriven 
av Rolf Nystrand, där A0-värdet för samma temperatur och tid beräknas till 3794 [5]. 
Skillnaden kan antas bero på avrundning uppåt eller nedåt, då värdet innan avrundning 
är 3794,733 med ospecifikt antal decimaler. 
 
Vad som har desto större påverkan på det beräknade A₀-värdet är den låga 
samplingsfrekvensen samt eventuella felmarginaler hos givarna. Eftersom värden 
endast samplas en gång i minuten är det omöjligt att avgöra om värmen har sjunkit en 
grad någon sekund efter samplat värde. Temperaturen samplas dessutom i heltal, vilket 
kan ha ganska stor effekt på det beräknade värdet, speciellt vid högre temperaturer då 
beräkningen är exponentiell. Som exempel på hur stor skillnad en felmarginal på 0.4 
grader kan göra på det beräknade A₀-värdet gjordes några beräkningar: 
 
80 grader under 20 minuter = 1200 
80,4 grader under 20 minuter = 1 316 
 
85 grader under 20 minuter = 3795 
85,4 grader under 20 minuter = 4 160 
 
Beroende på hur avrundning av temperatur sker behöver dock inte det slutgiltiga värdet 
bli nämnvärt påverkat, så länge som korrekt avrundning används av loggningssystemet. 
Om avrundning utförs både uppåt och nedåt, beroende på vad som är närmast, så bör 
förhöjningar och sänkningar utjämnas över en tidsperiod. 
 
Att enstaka grader utgör så stor del av det beräknade A₀-värdet bör tas med i beräkning 
när denna mjukvara används. En felkalibrerad givare kan ha stor påverkan på 
beräkningarna av A₀-värdet. 
 
 
Om desinfektionsfrekvensen reduceras från 3 till 2 gånger per vecka, bibehålls 
mikrobiologisk trend? 
 
Som grund för att undersöka detta används de högvolymsprover som togs tre dagar 
respektive åtta dygn efter desinfektion. 
Trots den högre noggrannheten gick det inte att upptäcka någon skillnad i resultatet 
mellan tre och åtta dygn. Totalt handlar det om endast två prover, och det andra provet 
togs vid ett annat tillfälle än det första. På grund av detta är det svårt att dra tydliga 
slutsatser utifrån resultatet utan att först ta fler prover för att få mer data. 
Analys och beräkningar av resultatet hålls därför enbart i diskussionsdelen där grövre 
antaganden görs för att uppskatta en ungefärlig kurva på tillväxt i hopp om att tydligare 
kunna besvara frågeställningen. 
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Provresultaten visade 1 CFU/1000 ml både 3 och 8 dygn efter desinfektion, men om ett 
antagande görs att 2 CFU/1000 ml uppnås tidigast 9 dygn efter desinfektion kan 
exponentiell tillväxt beräknas utifrån detta antagande för att bilda en grov 
uppskattning. Om antalet CFU/1000 ml ökas till det dubbla mellan dygn 3 och 9 skulle 
detta innebära en generationstid på 6 dygn, vilket ger ett förhållande mellan generation 
och antal dygn som visas i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Samband mellan generation och antal dygn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enligt formeln som angivits i avsnitt 3.4 kan en kurva för exponentiell tillväxt skapas 
med värdena i Tabell 4. Eftersom de antaganden som gjorts resulterar i en kurva med 
väldigt stor felmarginal kan den inte användas för att bestämma något exakt antal dagar 
till gränsvärdet på 100 CFU/ml, men dem fungerar som en ungefärlig uppskattning som 
visar att det inte handlar om enstaka dagar utan snarare veckor eller månader, se Figur 
24. 
 

 
Figur 24. Grovt antagande för exponentiell tillväxt av bakterier. 

Gränsvärdet för vad som tillåts är 100 CFU/ml, eller 100 000 CFU/1000 ml. 
Hypotesen att mikrobiologisk marginal till gränsvärdet bibehålls stärks av resultatet 
som visas av provtagningarna. Detta tyder på att en reducering av desinfektionsfrekvens  
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från tre gånger i veckan till två gånger i veckan inte bör hota marginalen till gränsen på  
100 000 CFU/1000ml.  
För att skapa en mer exakt uppfattning om den tid som desinfektion kan tillåtas utebli 
krävs mer data.  
 
Om ytterligare antaganden görs, att 1/3 av elförbrukningen för en dialysavdelning går åt 
till vattenrening, samt att 1/3 av vattenreningens elförbrukning kommer från den 
termiska desinfektionen, så går 11% av energin till desinfektion. Om 
desinfektionsfrekvensen skulle reduceras från tre till två gånger per vecka kan 33% av 
energin för desinfektion besparas, en total reducering av hela anläggningens 
elförbrukning med 3,8%, utan att hota marginal till gränsvärdet. Förutom elförbrukning 
används stora mängder vatten, och värmen kan minska livslängden för slangar och 
annan utrustning. Även om elförbrukningen och vattenförbrukningen som besparas är 
relativt liten i ett lokalt perspektiv finns en stor potential för effektivisering ur ett 
globalt perspektiv. 
 

5.3. Reflektioner och vidareutveckling 
 
Med tanke på att den kanske största utmaningen i detta projekt var att hinna utveckla 
ett stabilt och säkert system utan att det ska ta allt för lång tid valdes Windows Forms 
för utvecklig av systemet. Genom att använda sig av en plattform med färdigt grafiskt 
användargränssnitt (GUI) kan tid som annars gått till att skapa ett GUI istället läggas 
på annat. Användningen av Windows Forms med fönster som försätts i dolt läge är dock 
något av en ”ful lösning”, då en stor anledning till att Windows Forms används är just 
för möjligheten att kunna visa fönster. Medan detta säkerligen hade gått lösa på 
snyggare sätt så är det både ett simpelt och tidseffektivt sätt att utveckla mjukvaran, 
med tanke på att dom fördelar som finns hos Forms kan användas trots att ingen Form 
är synlig. Andra lösningar hade varit att skapa ett konsolprogram som kör genom 
kommandotolken, eller att skapa en service, men då förloras vissa av de fördelar en 
Form har, exempelvis möjligheten att enkelt kunna visa ett popupfönster med 
felmeddelande. 
 
Eftersom kontrollprogrammet har ännu mindre behov av GUI fanns funderingar kring 
att göra kontrollprogrammet till en Windows service, vilket också testades och 
fungerade utan större problem. Detta är egentligen den kanske snyggaste lösningen, då 
en service är naturligt osynlig. Problemet är att en service är osynlig till den nivå att det 
är svårt att få mjukvaran att visa något överhuvudtaget. En service har absolut sina 
fördelar, kanske framförallt möjligheten att starta i bakgrunden direkt vid uppstart av 
Windows, och om programmet kraschar finns en del felkontroll inbyggt som gör att det 
kan starta om sig själv. 
I slutändan valdes ändå att använda samma lösning för kontrollprogrammet som för 
huvudprogrammet, med en osynlig Form. Anledningen är att det är så svårt för 
användaren att konfigurera en service, då den inte har något GUI. Båda lösningarna har 
sina för och nackdelar, men ett GUI behövs för att kunna justera tid för varning och 
mailadresser. Att ha ett dolt GUI visar inte heller några större förluster i prestanda, så 
lösningen känns både smidig och praktisk. 
 
Något som däremot är relativt krävande är inläsning av loggfiler för grafisk visning hos 
huvudprogrammet, orsakat av den stora mängd data som behandlas. På en någorlunda 
modern dator handlar det om ca 3–4 sekunder vid inläsning från en vanlig hårddisk, 
men efter flera ytterligare år av loggade data kan denna tid antas öka, troligen med ett 
linjärt samband. Det betyder att om några år när dubbel mängd data har hunnit loggas, 
så kommer inläsningen ta ungefär dubbelt så lång tid. 
Detta är något som hade kunnat lösas genom att spara undan den behandlade datan 
efter beräkning och sedan läsa in den redan beräknade datan nästa gång. Just nu 
hämtas och beräknas data från loggfiler, och A₀-värde etc. räknas ut från temperatur 
vid varje inläsning. En lösning hade kunnat vara att spara undan den inlästa datan i en 
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databas, som sedan kan läsas in fortare än att läsa in och beräkna alla värden på nytt.  
Något som också testades för att snabba upp inläsningen var användningen av 
multithreading. Problemet med att använda flera trådar för inläsning av en fil är att 
trådarna läser från olika ställen av filen på samma gång. Det innebär att även om alla 
rader läses in, så läses de inte in i ordning. Det betyder att den inlästa datan skulle 
behöva sorteras utifrån datum och tid innan användning, vilket tar bort vinsten i tid 
från den snabbare inläsningen. Över lag har ingen större vikt lagts vid prestanda för 
utvecklingen av programmet, men med mer tid hade effektiviseringar säkert kunnat 
utföras. 
 
En ytterligare effekt av att mer data kommer att läsas in med årens gång är att grafen 
för tidsaxeln kan komma att bli något otydlig när så mycket data visas på samma gång. 
Just nu finns inget behov av att ändra detta, men för att framtidssäkra programmet 
skulle det kunna byggas vidare på.  
 
Det finns många detaljer som skulle kunna byggas vidare på och utvecklas för att göra 
systemet mer anpassat för en bredare användning. Som exempel utgår programmet från 
att loggfilen har ett specifikt filnamn och upplägg, som troligen skiljer sig från det som 
används av många andra anläggningar. 
Försök har gjorts att tillåta användaren att konfigurera programmet så att det är 
anpassat för användaren, men många delar bestäms direkt i koden. Detta är både 
positivt och negativt, då det blir lättare och tydligare för användaren att inte 
översvämmas av inställningar, men gör att programmet inte kan konfigureras lika långt 
som vad annars hade varit möjligt. 
Troligen kommer fler saker som kan byggas vidare på hittas under en längre tid av 
användning av programmet. Eftersom programmet är tänkt att användas för 
övervakning av fel som kan uppstå med många månader eller kanske år av uppehåll kan 
det att ta lång tid att bekräfta systemets stabilitet. 
 
 

6. Slutsats 
 
Den studie som utförts tyder på att beräkning av A₀-värden kan användas för att 
verifiera desinfektionseffekt tidigare än resultat från mikrobiologisk provtagning, med 
vissa undantag vid utebliven desinfektion under lång tid, där det inte finns data att 
förhålla sig till. 
 
Hypotesen att mikrobiologisk marginal till gränsvärdet bibehålls stärks av resultat från 
mikrobiologiska provtagningar. Detta tyder på att en reducering av 
desinfektionsfrekvens från tre till två gånger i veckan inte bör hota marginalen till 
gränsen på 100 000 CFU/1000ml, förutsatt att desinfektioner utförs med 
regelbundenhet och tillräckligt hög effekt. 
 
Att tänka på vid användning av mjukvaran är att beräknade värden för konduktivitet 
och framförallt A₀-värde aldrig blir mer exakt än vad de loggade värdena tillåter. En 
felkalibrerad temperaturgivare kan ha stor påverkan på beräkning av A₀-värde. 
 
Vid användning av mjukvaran rekommenderas fortsatta mikrobiologiska provtagningar. 
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8. Bilagor 
 
 

 
Bilaga 1. Felträd 1 

 

 
 
Bilaga 2. FMEA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISKVÄRDERING                   

S*A*U 1 - 8 Ingen åtgärd

S*A*U 9 - 23 Reduceras tekniskt så långt det är praktiskt möjligt              

S*A*U 24 - 64 Ej acceptabla risker. Kan dessa reduceras? 

R-nr Område Fara/Felmöjlighet/Hot Konsekvens/Feleffekt Orsak/Felkälla [S]  [A] [U] [S*A*U] Åtgärdplan / Kan risken reduceras?/ 

Kommentarer

Ansvarig för 

implementering av 

åtgärder och 

verifiering av 

reducerande effekt

1

Mjukvaran samarbetar dåligt med 

loggningsmjukvaran
loggning av data misslyckas

Båda programmen behandlar 

samma fil samtidigt 
1 3 3 9 Implementering av felkontroll i mjukvara

2

Mjukvaran samarbetar dåligt med 

loggningsmjukvaran

Loggningsmjukvaran kontrollerar 

att fil kan skrivas till

Båda programmen behandlar 

samma fil samtidigt 
1 3 2 6

3

Mjukvaran samarbetar dåligt med 

loggningsmjukvaran

Uppmärksamhet på eventuella 

fel

Båda programmen behandlar 

samma fil samtidigt 
1 2 3 6

Slutkommentar: Osäkert om risk är riktig, om båda program har felkontroll bör fel ej uppstå. 

Implementering av felkontroll i mjukvara och uppmärksamhet vid implementering av mjukvara rekomenderas.
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Bilaga 3. Felträd 2 

 

 
Bilaga 4. FMEA 2 

  

RISKVÄRDERING                   

S*A*U 1 - 8 Ingen åtgärd

S*A*U 9 - 23 Reduceras tekniskt så långt det är praktiskt möjligt              

S*A*U 24 - 64 Ej acceptabla risker. Kan dessa reduceras? 

R-nr Område Fara/Felmöjlighet/Hot Konsekvens/Feleffekt Orsak/Felkälla [S]  [A] [U] [S*A*

U]

Åtgärdplan / Kan risken reduceras?/ Kommentarer

1 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Ger en falsk säkerhet Data fel inläst eller behandlad 1 3 2 6

2 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Ger en falsk säkerhet Mjukvara körs ej, eller inget internet 3 3 2 18 Implementera säkerhetsfunktioner, kontrollera från mer än en dator

3 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Ger en falsk säkerhet Buggar i mjukvara 3 3 2 18 Felsök programvara, Validera mjukvara med andra tester.

4 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Problem upptäcks ändå Data fel inläst eller behandlad 1 1 2 2

5 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Problem upptäcks ändå Mjukvara körs ej, eller inget internet 3 1 2 6

6 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Problem upptäcks ändå Buggar i mjukvara 3 1 2 6

Efter åtgärd:

1R1 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Ger en falsk säkerhet

Mjukvara körs ej, eller inget 

internet 2 3 1 6

Upptäckbarhet ökar, men svårt att säga i vilken grad fel fortfarande 

kan inträffa.

1R2 Larm skickas inte vid fel eller dåliga värden Ger en falsk säkerhet Buggar i mjukvara 2 3 2 12

Sannolikhet för fel minskar, men viss risk kvarstår. 

Uppmärksamhet på eventuella fel fortsatt rekomenderat

Slutkommentar: Fortsatta mikrobiologiska tester och uppmärksamhet på eventuella fel minskar risk markant.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
  <configSections> 
    <sectionGroup name="customAppSettingsGroup"> 
      <section name="customAppSettings" type="System.Configuration.AppSettingsSection, System.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    </sectionGroup> 
  </configSections> 
   
  <customAppSettingsGroup> 
    <customAppSettings> 
 
    </customAppSettings> 
  </customAppSettingsGroup> 
  <appSettings> 
    <add key="liveLogsFolderPath" value=""/> 
 
    <add key="numberOfLines" value="10000"/> 
 
    <add key="senderMail" value=""/> 
    <add key="password" value=""/> 
  </appSettings> 
  <startup> 
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" /> 
  </startup> 
 
</configuration>  
 
Bilaga 5. App.config 

 

        private void ConfigForm_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //General 
            liveLogTextbox.Text = ConfigurationManager.AppSettings.Get("liveLogsFolderPath"); 
 
            //Logging and controls 
            numberOfLinesNumeric.Value = Int32.Parse(ConfigurationManager.AppSettings.Get("numberOfLines")); 
 
            //Mail settings 
            senderMailTextbox.Text = ToInsecureString(DecryptString(ConfigurationManager.AppSettings.Get("senderMail"))); 
            passwordTextbox.Text = ToInsecureString(DecryptString(ConfigurationManager.AppSettings.Get("password"))); 
 
            Dictionary<string, string> mailList = getMailList(); 
            foreach (KeyValuePair<string, string> mail in mailList) 
            { 
                listBox1.Items.Add(mail.Key); 
            } 
        } 

 

        Dictionary<string, string> getMailList() 
        { 
            Dictionary<string, string> mailList = new Dictionary<string, string>(); 
 
            NameValueCollection settings = 
            ConfigurationManager.GetSection("customAppSettingsGroup/customAppSettings") 
            as System.Collections.Specialized.NameValueCollection; 
 
            if (settings != null) 
            { 
                foreach (string key in settings.AllKeys) 
                { 
                    //string mail = key + ": " + settings[key]; 
                    //Console.WriteLine(mail); 
                    mailList.Add(key, settings[key]); 
                } 
            } 
 
            return mailList; 
        } 

Bilaga 6. Inläsning av värden från App.config. 
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        private void acceptButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Configuration config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None); 
 
            //General 
            config.AppSettings.Settings["liveLogsFolderPath"].Value = liveLogTextbox.Text; 
 
            //Logging and controls 
            config.AppSettings.Settings["numberOfLines"].Value = numberOfLinesNumeric.Value.ToString(); 
 
            //Mail settings 
            config.AppSettings.Settings["hostAdress"].Value = hostAdressTextbox.Text; 
            config.AppSettings.Settings["port"].Value = portTextbox.Value.ToString(); 
 
            config.Save(ConfigurationSaveMode.Modified); 
            ConfigurationManager.RefreshSection("appSettings"); 

} 

 
Bilaga 7. Spara de nya inställda värdena till App.config. 

 
 
        static byte[] entropy = System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes("A string used for encryption"); 
 
        public static string EncryptString(System.Security.SecureString input) 
        { 
            byte[] encryptedData = System.Security.Cryptography.ProtectedData.Protect( 
                System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(ToInsecureString(input)), 
                entropy, 
                System.Security.Cryptography.DataProtectionScope.CurrentUser); 
            return Convert.ToBase64String(encryptedData); 
        } 
 
        public static SecureString DecryptString(string encryptedData) 
        { 
            try 
            { 
                byte[] decryptedData = System.Security.Cryptography.ProtectedData.Unprotect( 
                    Convert.FromBase64String(encryptedData), 
                    entropy, 
                    System.Security.Cryptography.DataProtectionScope.CurrentUser); 
                return ToSecureString(System.Text.Encoding.Unicode.GetString(decryptedData)); 
            } 
            catch 
            { 
                return new SecureString(); 
            } 
        } 
 
        public static SecureString ToSecureString(string input) 
        { 
            SecureString secure = new SecureString(); 
            foreach (char c in input) 
            { 
                secure.AppendChar(c); 
            } 
            secure.MakeReadOnly(); 
            return secure; 
        } 
 
        public static string ToInsecureString(SecureString input) 
        { 
            string returnValue = string.Empty; 
            IntPtr ptr = System.Runtime.InteropServices.Marshal.SecureStringToBSTR(input); 
            try 
            { 
                returnValue = System.Runtime.InteropServices.Marshal.PtrToStringBSTR(ptr); 
            } 
            finally 
            { 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ZeroFreeBSTR(ptr); 
            } 
            return returnValue; 
        } 

 
Bilaga 8. Kryptering och dekryptering med DPAPI. 
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        private void AddNewMail(string email, string boxes) 
        { 
            var xmlDoc = new ConfigXmlDocument(); 
            xmlDoc.Load(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile); 
 
            // create new node <add key="Region" value="Canterbury" /> 
            var nodeRegion = xmlDoc.CreateElement("add"); 
            nodeRegion.SetAttribute("key", email); 
            nodeRegion.SetAttribute("value", boxes); 
 
            xmlDoc.SelectSingleNode("//customAppSettingsGroup/customAppSettings").AppendChild(nodeRegion); 
            xmlDoc.Save(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile); 
 
            ConfigurationManager.RefreshSection("customAppSettingsGroup/customAppSettings"); 
        } 
 
        private void EditMail(string email, string boxes) 
        { 
            var xmlDoc = new ConfigXmlDocument(); 
            xmlDoc.Load(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile); 
 
            xmlDoc.SelectSingleNode("//customAppSettingsGroup/customAppSettings/add[@key='" + email+"']").Attributes["value"].Value = boxes; 
            xmlDoc.Save(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile); 
 
            ConfigurationManager.RefreshSection("customAppSettingsGroup/customAppSettings"); 
        } 
 
        private void DeleteMail(string email) 
        { 
            var xmlDoc = new ConfigXmlDocument(); 
            xmlDoc.Load(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile); 
 
            var nodeCity = xmlDoc.SelectSingleNode("//customAppSettingsGroup/customAppSettings/add[@key='" + email + "']"); 
            nodeCity.ParentNode.RemoveChild(nodeCity); 
 
            xmlDoc.Save(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile); 
            ConfigurationManager.RefreshSection("customAppSettingsGroup/customAppSettings"); 
        } 

 
Bilaga 9. Metoder för att lägga till nya mailadresser, ändra inställningar för mailen, och för att ta bort 
mailadresser från customAppSettings. 


