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SAMMANFATTNING
- Att vara fast en berg-och dalbana
Det är hur några av patienterna beskriver situationen
av att leva med hjärtsvikt. Att vara fast i sitt hem utan
att veta om de kommer behöva söka vård under dagen
och inte veta om de kommer att ha energi för att delta att
födelsedagskalaset senare i veckan.
Varje år diagnostiseras 2-3% av Sveriges befolkning med
hjärtsvikt det innebär 30 000 nya personer med åkomman.
Hjärt-och kärlsjukdomar ökar snabbt i världen och innan
2030 beräknas personer med hjärtsvikt öka med 100%. Den
goda vården har gjort att vi blir äldre men mer beroende
av annan slags vård, vård i hem.

metoder för övervakning som används i dag, som inte är optimala för
varken patienter, anhöriga eller vårdgivare.

Idag tittar bara patienterna efter förändringar i vikt och om de har för
mycket vatten i kroppen. Tänk om vi kunde se förändringar av värden
innan de utvecklas till symptomer? Vi kunde då använda en mindre
dos av medicinen och minimera risken för skador på andra organ.
Under mitt arbete har jag träffat patienter, makar, hustrur och
vårdgivare för att få en bättre insikt och förståelse för de olika
användarnas problem. Den gemensamma faktorn är den otillräckliga

Efter att stationen utfört testet så skickas resultatet automatiskt till "Mina
vårdkontakter" som kommer att vara tillgängligt för både vårdgivare
och patienten. Profilen kommer att ge patienten provresultaten och en
första kontakt som ger råd för omedelbar och i väntan på vård. Detta
kommer att utbilda patienterna och ge dem en bättre förståelse för deras
nuvarande hälsotillstånd.

Det ledde mig till att titta på icke-invasiva metoder (PPG), vilket skulle
göra det möjligt att se en trend i en patients hälsa.
Fotopletysmografi (PPG) är en enkel och billig optisk teknik som kan
användas för att upptäcka förändringar i blodvolymen i mikrovaskulära
bädden av vävnaden. PPG är vanligast icke-invasivt och fungerar på en
röd eller en nära infraröd våglängd på grund av dess egenskaper att tränga
igenom vävnad. Genom att skicka ut olika våglängder och registrera hur
mycket som sänds ut, sprids och absorberas, kan sensorn mäta nivåer i
blodet.
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ABSTRACT
- To be trapped in a roller-coaster
That´s how some of the patients are describing the situation of living with heart failure. To be stuck in their home
not knowing if they will have to seek care today and not
knowing if they will have the energy to attend that birthday party later this week.
Each year 2-3% of the Swedish population are diagnosed
with heart failure, which results in 30,000 new individuals with the disorder. Cardiovascular disease is rapidly increasing in the world and before 2030, people with heart
failure will increased by 100%. Our improved living conditions and better health have allowed us to grow older and
made us more dependent on other types of care, care at
home.

During my work I have met with patients, husbands, wives and care givers
to gain a better insight and understanding of the different stakeholders
problems. The common factor is the insufficient methods for monitoring
that are being used today, which aren’t optimal for patients, relatives or
care givers.
That led me to look at non-invasive testing methods (PPG), which would
make it possible to see a trend of a patients health.
Photoplethysmography (PPG) is a simple and low-cost optical technique
that can be used to detect blood volume changes in the microvascular bed
of tissue. PPG is most often employed non-invasively and operates at a
red or a near infrared wavelength due to its properties to permeate tissue.
By sending out different wavelengths and recorde how much is transmitted, scattered and absorb, the sensor can measure levels in the blood.
When the station is done with the test it will send the result automatically
to “Mina vårdkontakter” which will be accessible for both care givers and
the patient. The profile will provide the patients with test results and a
first contact holding advice for immediate and awaiting care. This will
educate the patients and lead to them gaining a better understanding of
their current health situation.

Today the patients are only looking for changes in weight and if they
have excessive water in their body. What if we could see changes
in values before they develop in to symptoms? We could then use a
smaller dosage of medicine and minimize the risk of damaging other
organs.
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Vad är hjärtsvikt?
Primärmålsgrupp
Sekundärmålsgrupp
Samarbetspartner
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INLEDNING

Diagnosen hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med
blod ut i kroppen. Den försämrade pumpfunktionen kan bero på att hjärtats
förmåga att dra ihop sig är försvagad. Det här kan medföra att hjärtat inte
fylls tillräckligt med blod innan det pumpas ut. Det senare kan bero på att man
länge haft högt blodtryck, som har gjort hjärtmuskelväggen tjock och mindre
elastisk. Symptom som patienten upplever är trötthet vid ansträngning för att
hjärtat inte orkar förse kroppen med syre, svullnader i ben p.g.a. ansamlad
vätska och andfåddhet för att vätska ansamlas i lungor vilket kan leda till
lungödem. För att kunna utföra snabba korrigeringar av medicin och förutse
sämre hälsa kan vårdarna bl.a. titta på vätskebalansen i kroppen och därefter
öka eller minska medicineringen. 1
Jag har valt att jobba med patienter med hjärtsvikt som har ligger på skalan 3-4
i NYHA klassificeringen. En patient som ligger på en 3:a upplever symtomer
under vardagsbestyr och kan bara känna sig bekväm under vila. Patienter som
ligger på en fyra, känner symtomer även under vila.
Genom deras sjukdomstillstånd så upplever patienten sig fångad i sin kropp
och det här kan bl.a. påverka deras livskvalité. Patient och eventuell anhörig
måste därför vara beredd att söka vård dygnet runt. Om patienten har kronisk
hjärtsvikt så betyder det att patienten bygger på sig vätska konstant och måste
därför medicineras därefter. När patienten inte har stabiliserat sin hjärtsvikt
kan återbesöken vara så täta som 12- 24 timmar i vissa fall.
1.
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Sjukdomar-tillstand--besvar/Hjarta--karl/
Hjarta/Karlkramp/
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- Vad är hjärtsvikt?

Dålig pumpförmåga

Dålig cirkulation

Svullnad i fötter

Vattensamling i
lungan

INLEDNING

- Vad är hjärtsvikt?

MEDICINERING
Hjärtsjuka patienter är en av patientgrupperna som hanterar

MEDICINER
ACE/ARB
Betablockerare
Furix - Vätskedrivande
Nitroglycerin - Kärlvidgande vid kärlkramp
Waran - Blodförtunnande för trånga kärl
Blodtrycksmedicin
Smärtlindring
Ev. penicillin

mest antal mediciner och hjärtsvikts patienter är inte ett undantag.
Patienten har oftast fler åkommor än hjärtsvikt som samspelar med
varandra, så som kärlkramp och högt blodtryck som också behöver
medicineras. Det finns många orsaker till att man får hjärtsvikt. Det
kan bland annat bero på hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck,
fel i hjärtats klaffar, rubbningar i hjärtrytmen eller någon annan
sjukdom. Här är några av preparaten som en hjärtsviktspatient kan
hantera. Ingen av medicinerna som är bredvid täcker behandling
av biverkingar.2

2. http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp
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INLEDNING

PRIMÄRMÅLSGRUPP
Hjärtsviktspatienter delas in i olika klasser för att lättare förstå i
vilket stadium i hjärtsvikten patienten befinner sig i. Bedömningen
berör bl.a. hur svåra symptomer patienten upplever och hur
begränsad patienten är under fysiska aktiviteter.

- Primärmålsgrupp

Av tradition indelas hjärtsvikt i fyra funktionsklasser
enligt New York Heart Association (NYHA)
• NYHA I – Inga symtom

Jag har valt att jobba med NYHA klass 3-4 p.g.a. att de upplever
minskad livskvalité och känner sig mest begränsad i sitt liv.
Patienten lever redan i en oplanerad vardag, där dagsformen
oftast är så dålig att de behöver daglig vård och stöd för att inte
ångest och sjukdomsbilden ska försämras. Patienten upplever
också svårigheter med att uppsöka vård och det här kan påverka
behandling och diagnosiseringen.

• NYHA II – Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet
efter fysisk aktivitet vid mer än måttlig ansträngning
(springa, gå i trappor)
• NYHA III – Medelsvår hjärtsvikt med symtom redan
vid lätt till måttlig ansträngning (påklädning, promenad)

• NYHA IV – Svår hjärtsvikt med symtom på hjärtsvikt
redan i vila
6
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- Sekundärmålgrupp

ANHÖRIGA
Maka eller make lever nära inpå sjukdomen och delar ofta vårdandet
med vården. Det här är en situation som kan leda till att makan eller
maken också blir sjuk eftersom ångest, stress och ålder lätt kan påverka
deras hälsa, eftersom de lever tillsammans brukar också vården vara
optimal för patienten. Skulle det här förändras t.ex. att anhörig inte
kan hjälpa längre så kan omställningen att försöka hitta tillbaka till
den goda vården och rutiner i vissa fall vara omöjlig.
För att hantera situationen med en respektive som är sjuk så vill
makan/make ofta vara med på allt som händer för att kunna känna
någon slags trygghet och kontroll.

VÅRD
Genom att jobba nära patient och anhöriga så skräddarsys vården
för patienten, vården kallar det "delat partnerskap". Vilket innebär
att vården informerar om värden och diskuterar åtgärden utifrån
vad patienten vill. För att det här ska fungera så måste patient och
vårdare vara absolut ärliga och öppna med hur situationen ser ut.
Från patientens sida innebär det att berätta om hur de vill ha sin
behandling och sitt liv för vårdaren. Vården ska vara öppen med
behandlingsalternativ, värden och prognos för att få patienten att
förstå sin situation och utifrån det hitta en plan tillsammans.
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- Samarbetspartner

HOPP-PROJEKTET
Hopp-projektet är en palliativvårdsgrupp bestående av en
palliativvårdsläkare, kardiolog och sjuksköterskor. Tillsammans med

MEDICINSK TEKNIK, FORSKNING OCH UTVECKLING
Landstinget driver Forskning & Utveckling som är stationerad på
NUS. De har ett övergripande mål att förbättra kvalitet och effektivitet

AHS-Viool, Medicin Geriatrisk klinik, Skellefteå kommun, primärvård
och Umeå universitet så drivs ett 3-årigt projekt mot integrerad vård
(hjärtsjukvård och palliativ vård) för hjärtsviktspatienter. Patienten
har möjlighet att vara hemma och fortfarande få vård.
Hopp-projektets nuvarande patientgrupp består mest av män,
patienterna ska uppfylla vissa kriterier innan de får erbjudande
om inskrivning. Fördelningen mellan kvinnor och män som uppnår
kriterierna är ganska lika, men fler män väljer att gå med i gruppen.
Varför det är så kan de inte svara på, men en teori som hopp-projektets
vårdare har är att kvinnor inte vill har vården i hemmet.

i vården och att förebygga sjukdom och ohälsa. Avdelningen MTFoU har som uppdrag att bedriva forskning och utveckling i nära
samarbete med sjukvårdens basenheter och universitet.
De har många erfarenheter när det gäller att utveckla kit och
framförallt mjukvara för patientgrupper så som KOL-patienter och
hjärtsviktspatienter för att öka kvalitén och möjliggöra vård i hemmet.
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RESEARCH

Patient
Anhörig
Vård
Mätvärden
Teknik
Krav, märkningar och klassificeringar
Marknad
Flöde
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RESEARCH -

PATIENT
En hjärtsviktpatient jämför ofta situationen med att vara fast i sin kropp
och att de känner sig limiterade i sitt liv. Vardagen består av att inta
mediciner och dagligen övervaka sin vikt. Medicinerna ska intas vid rätt
tid och det ska vara rätt dos. Doserna kan variera, men oftast är ökning
och minskning i en eller en halv tablett eller att ändra dos på medicinpump.
För att kunna få en bra bedömning så måste patient och ev. anhörig kunna
utföra vägningar och förmedla informationen till vården. Patienten
måste själv göra en bedömning om när de måste uppsöka och förmedla
till vården. Bedömningen som inte alla klara av p.g.a. att de inte märker
förändringar eller inte utför vägningarna.
Under mitt arbete så har jag haft kontakt med patienter och anhöriga för
att få en korrekt bild av deras situation.
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RESEARCH -

Persona

Elias Grönborg

Elias lever med sin fru Anna i en lägenhet i Skelleftehamn. Han har levt med högt blodtryck i
ungefär 50 år och upplevde tidigt problem med kärlkramp, vilket senare ledde till en operation av
hjärtat. Hjärtsvikt och ökad kärlkramp började komma efter han hade fyllt 65 år och det var något
år efter det som han gick med i Viool.
Elias dag startar med att han väger sig och mäter mängden kissad urin och alla uppgifter sparar
han i ett Excel-dokument. Under frukosten tar han sina morgonmediciner, en rutin han försöker
följa varje dag.
Han och Anna försöker vara så aktiv som kroppen och motivationen tillåter. Det här innebär korta
utflykter till släkt och vänner, ibland även någon fotbollsmatch för att titta på barnbarnen. Om
kroppen, medicinering och energin tillåter så brukar de även besöka deras sommarställe. Dessa
utflykter är något som ger honom frihet och något att se fram emot. Genom att han har så god vård
av palliatvvårdsgruppen i hemmet, så kan Elias lägga energin på att göra det han tycker är roligt,
att möta människor.
Elias känner sig dock hämnad av sin situation om han inte har ork eller möjlighet att ta sig ut, han
är beroende av att han fru Anna ska ha energi och möjlighet att följa.
11

Ålder: 77
Sjukdom: Hjärtsvikt
Övriga åkommor: Kärlkramp

NYHA KLASS

3

Vårdbesök i veckan
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- RESEACH
Samarbetspartner
- Persona

Erik Andersson

Ålder: 87
Sjukdom: Hjärtsvikt
Övriga åkommor: Diabetes

NYHA KLASS

Lever med sin fru Märta i en lägenhet i Skellefteå. Han sitter just nu i rullstol p.g.a. trycksår på
hälen, vilket kräver extra behandling. Elias får daglig hjälp av hemhjälp att duscha och väga sig.
Hemhjälpen sorterar medicinerna i dosetten i början av veckan. Under kvällen får han besök av
palliativvårdsgruppen Viool som lägger om trycksåren och delar ut eventuella extra doseringar.
Elias frun Märta hämtar och håller koll på att mediciner tas och vid rätt tillfälle. Elias klarar själv
att ta insulin men det är Märta som tillhandahåller sprutan. Han kan själv ta beslut och inta extra
tabletter för smärtan om han skulle behöva det. Men ibland känner han sig osäker om han ska inta
extra mediciner eller inte, då kontaktar han Viool för vidare information.
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Vårdbesök i veckan

10-14
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RESEARCH -

Anhörig

ANHÖRIGA
Anhöriga vill oftast vara med och veta så mycket som möjligt för att
känna att dem har situationen under kontroll. Dem hjälper ofta till med
medicinering och dagliga rutiner. I vissa fall så märker make/maka
symtomen först, för att de inte lever kroppsligt med sjukdomen.
Patienten kan i vissa fall lita på att maken/makan kan förmedla
informationen till vården för att de har för dålig ork "Du vet lika bra som
jag". I det här fallet handlar det huvudsakligen om de muntliga frågorna;
uppleva svårigheter med andning, svullnader i ben o.s.v.
I vissa fall kan make/maka bistå med behandling för att det har varit
delaktig under tidigare behandlingar. Med hjälp av vårdgruppen via
telefon och samtal så vet dem hur de ska gå tillväga.
Genom att ha stöd dygnet runt så kan patient och anhörig känna trygghet
och möjlighet att skräddarsy behandlingen i hemmet. I vissa fall kan
den anhöriga också bli sjuk för att de lever under mycket oro, stress och
prioriterar bort deras egna behov
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Persona

Anna hjälper Elias med det mesta, allt från hygien, hjälp med medicinintag men främst som stöd
när sjukdomen är som som svårast. Hon märker oftast hälsoförändringarna snabbare än Elias
själv. Hon tror det beror på att han vänjer sig med förändringarna och själv ibland inte har orken
att känna efter. Under den långa tiden som han har varit en del av HOPP och Viool så har hon själv
lärt sig att rengöra katetrar och ladda pumpar med mediciner. Men hon vänder sig gärna till Viool
för stöd och rådfrågning.
Dagen fylls av omvårdnad och många besök hos och av vänner något som hon tycker är roligt men
energi krävande. Men hon gläds över att Elias har sådan god vilja och njuter av att fortfarande vara
aktiv, så hennes egen ork kan ibland hamna i skymundan. Vid vissa tillfällen kan hon vända sig
till sina barn och barnbarn för att få några timmar av aktivitet för Elias. Under den tiden kan hon

Namn: Anna Grönskog

tvätta, vila eller bara vara.
Hon är mycket nöjd med den vård och stöd de får av HOPP och Viool och påpekar att utan det så
hade det här inte fungerat. Hon och Elias är mycket medveten om var sjukdomen är på väg och hur
hans sjukdomssituation är just nu. Men påpekar att ibland kan information och uppdateringar om
prognos vara förmycket för honom att hantera. Det skapar mer oro och ångest än nytta. En del av
sjukdomen som är väldigt svår att behandla och hjälpa den sjuka med. I vissa fall så svåra så att
Anna kan välja att filtrera bort viss information som patienten redan är medveten om, information
som patienten redan är medveten om vid tidigare tillfällen men påverkar patienten mer negativt
än positivt att höra den igen.

Ålder: 75
Maka till hjärtsviktspatient
14

RESEACH

- Vård

VÅRD
I vården av en hjärtsviktspatient gäller det att ha god kontakt och att
patient och vård litar och är ärliga mot varandra. Vården finns där för
att ge behandling och diagnosisera men också att utbilda patient och
nära om situtionen. Genom att vara tydlig med sjukdomsbilden och vad
patienten kan vänta sig så ger också behandlingen bäst svar.
I vården idag så pratar de om delat partnerskap mellan patient och
vård. Det är viktigt att utifrån patientens önskemål om hur han vill leva
sitt liv, fatta ett beslut tillsammans som matchar hans liv. Saker som
de diskuterar kan vara matvanor, motion, vattenintag och hur mycket
detaljer patienten vill veta om sitt tillstånd. Dessa diskusioner bör
upprepas under sjukdomsförloppet.
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RESEARCH

- Vård

VÅRDPERSONAL
Under mina samtal med vårdpersonal så försökte jag prioritera information om tester och
värden för att få en bättre bild av, hur en undersökning går till och hur beslut om behandling
fattas. Situationerna kan variera ganska mycket beroende på social kontext och resurser inom
vården.
Claes Lundgren har många års erfarenhet med behandling av hjärtsviktspatienter vilket han har
förvaltat i HOPP-projektet på Skellefteå lasarett. Kunskapen har resulterat i forskning på hur
hjärtsviktpatienter ska behandlas i senare skede och hur mediciner ska fasas ut på ett lindrigt sätt.

Namn: Claes Lundgren

Han förklara hur viktigt de är med att dela all information med patient och hänvisar också till
lagstiftning om att det är så det ska ske. Genom att göra det så ska patienten vara medveten om
patientens situation och därför vara medveten om förloppet/prognosen. Läkaren nämner också att
det är viktigt att upprepa och använda olika medier för att förmedla informationen, så som text eller
samtal. Det här p.g.a. att det har visat sig att patienterna kan få en kognitiv funktionsnedsättning.
Värdena som vården vill ta del av är framförallt, blodstatus, salter, vikt, blodtryck och puls. Värdena
kan påverkas negativt av doserna som patienten måste inta, så därför är det viktigt att titta på alla
parametrar. Genom att göra det kan vårdarna skona kroppen från höga doser och fördröja tiden
till att nå taket för specifika doser. I vissa fall så kan det tyvärr vara så att den nödvändiga dosen
är för hög för att andra organ i kroppen ska klara av den vilket resulterar i att dosen måste sänkas.

Palliativvårdsläkare
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- RESEACH
Samarbetspartner
- Vård

Margareta Brännström, sjuksköterska och forskare vid Umeå universitet har skrivit en
doktorsavhandling om att leva med svår kronisk hjärtsvikt,3 Ett liv i berg och dalbana. Hon är
del av HOPP-projektet och har goda kunskaper om hur anhöriga upplever situationen.
Hon påpekar vikten av att informationen är viktig att dela för att patienten själv ska ha makten
över sin egen kropp och känna sig delaktig i hur deras liv ska se ut i fortsättningen. Vad mår de
bra av just nu? Det är viktigt att föra en diskussion med anhörig och patient om hur stor del de vill
veta av informationen. Det är viktigt att ta del av informationen, men i vissa fall så har patienten
bestämt att de inte vill veta eller att maka/make får veta mer än dem. Skälet dem ofta nämner över
varför de inte vill ta del av informationen är att ångest och oro ökar och kan skada patienten. Men
det här är något som måste diskuteras flera gånger under sjukdomstiden, allt efter förändringar
i hälsan eller social kontext.
Margareta påpekar att det är en risk för anhöriga om de sker vård hemmet eftersom att chansen
ökar att patientens anhörig (maka/make) som tar del av vårdandet blir ofta själv sjuk. Det kan vara
av stress eller sjukdom eller att de själv drabbas av ångest och oro eftersom det "smittar" mellan
patient och anhörig. Vårdpersonalen känner därför ofta att det är svårare att hjälpa anhöriga, men
bistår med all hjälp de kan. Men anser att det är definitivt ett område att förbättra och jobba med.

Namn: Margareta Brännström
Sjuksköterska och Med dr. Lektor

3. http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140000
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RESEARCH -

Mätvärden

MÄTVÄRDEN
De dagliga mätvärdena som sker idag består huvudsakligen av vikt.
Patienten har själv ansvar för att väga sig och rapportera in avvikelser.
I vissa fall så kan det vara make/maka som sköter den delen. Det här
förutsätter att patient eller anhörig har mental- och fysisk kapacitet att
utföra uppgiften, vilket inte fungerar i alla fall.4
-Vikt (viktförändringar)
Veckovis tas blodstatus via blodprov. Testet mäter värden så som
trombocyter, röda- och vita blodkroppar. I samband med blodprover kan
även en "Elektrolyt, Na, Ka, Krea” tas för att titta på salterna i kroppen
och vilken njurfunktion patienten har. Dessutom ta puls och blodtryck
eftersom medicinering kan påverka dessa värden.

-Blodstatus (Hb,
Vita blodkroppar och
trombocyter)
-Salter (Na,Ca,Krea)
-Puls
-Blodtryck

4. http://www.njurdagboken.se/prover_provsvar/blodprover.html
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- RESEACH
Samarbetspartner
- Teknik

ICKE-INVASIVT
Jag tittar i huvudsak på tekniker som inte penetrerar kroppen för att
testa och analysera värden. Blodprov (kapillärt, venöst och arteriellt) är
därför inte tillåtet. Genom att begränsa testmetoderna till denna grupp
så måste inte utbildad personal utföra proverna, personen förlorar
inte blod vid testtillfällena och testen kan utföras mer frekvent och fler
gånger.
Genom att göra dagliga tester kan vården se en trend av patientens
hälsa och behandlingen kan påbörjas tidigare och mindre doser kan
ordineras. Genom att ge mindre doser så behöver inte vården ordinera
så stora doser.
Photoplethysmography PPG - Är en enkel och lågkostnadsoptisk teknik
som kan användas för att upptäcka blodvolymsförändringa på ytan av
huden. Värden så som syreupptagning, EKG, Hb. 5,6
5. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/stickfritt-blodprov
6. http://healthmarketinnovations.org/program/touchhb
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RESEARCH -

Krav, märkningar och klassificeringar

KRAV, MÄRKNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR
Det finns olika föreskrifter på produkter, modulsammansatta produkter och vård set. Efter att ha
granskat socialstyrelsen, läkemedelsverket och notisum sammanfattas bestämmelserna här:
MEDICINSKA PRODUKTER
Den övergripande lagen för att leverera en medicinteknisk produkt för vården gäller efter följande.
(1993:584).7 Produkter som är avsedda för att brukas av konsumenter i bl.a. övervaka, påvisa och
undersökande syfte m.m. gäller dessa föreskrifter. (2004:451). Lag (2004:463).8
IP-KLASS, INKAPSLING
Klassifikationen visar hur bra inkapslingen är av en elektroteknisk utrustning och hur bra den
skyddar mot vatten, damm, inträngande föremål och ofrivillig beröring (t.ex. petskydd i kontakter).
Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection)
följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran anger hur bra skyddad
produkten är mot damm, inträngande objekt och beröring och den andra visar skyddet mot vatten.
Den valfria extra bokstaven beskriver vilket typ av berörings skydd den har.9
7. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993584-ommedicintekni_sfs-1993-584/
8. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930584.htm
9. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassning
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RESEARCH -

Krav, märkningar och klassificeringar

IP-KLASS, SLAGTÅLIGHET
EN/IEC 62262 IK-klassificerar den skyddsnivå som elektriska apparater ger mot mekaniska stötar
utifrån. Det definieras av standarden EN/IEC 62262.

CE-MÄRKNINGAR
Begreppet medicinteknisk produkt är definierat i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
Definitionen innefattar ett mycket brett område med produkter som är avsedda att användas inom
alla delar av hälso- och sjukvården. Ur teknisk synvinkel täcker begreppet allt från små enkla
produkter till stora avancerade system.
Medicintekniska produkter används idag till bl.a. diagnostik och behandling och livsuppehållande
funktioner. 10, 11
10. http://www.interelectronix.com/de/kb/2011/04/09/ik-rating-iec-62262.html
11. http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Vagen-till-CE-market/
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RESEARCH HEM

Marknad

x
3

1

ICKE-INVASIVT

VENÖST / KAPILLÄRT

2

4
5

MARKNADEN IDAG
I dagens läge finns det inget icke-invasivt
alternativ för svensk marknad som skulle
kunna ersätta ett venöst eller kapillärt
blodprov. De befintliga icke-invasiva
testmetoderna som finns idag för puls,
blodtryck och syresättning, skulle kunna
fungera som ett bra stöd för produkt x.

SJUKHUS

ICKE-INVASIVA
PRODUKTER IDAG
1 Puls/Saturationsmätare
2 HB Touch HB
3 Blodtrycksmanschett
4 Blodstatus
5 Vätskebalans
22

PRODUKT X
Puls
Blodstatus
HB, Vita blodkroppar, 		
trombocyter
Vätskebalans
Natrium, Kalium, Kreaterin

RESEARCH

- Flöde idag
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24

FOKUS

Fokuspunkter
Patient
Anhörig
Vård
Funktionslista
Fingersensor
Våg
Mjukvara
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FOKUS

Patient

Anhörig

- Fokuspunkter problem

Vård

•Väger sig inte

• Tar mycket ansvar

• Svårt att medicinera utan att

•Intar för mycket vätska

anhöriga ska informera

• Svårt att se förändringar

•Informerar inte

•Svårigheter att väga sig

•Intar inte medicin vid rätt tillfälle
• Svårt att "känna" sin kropp

• Patient kan förlita sig på att
• Stor risk att de själv blir sjuka

• Lätt för att själv drabbas av ångest

• Vänjer sig med fysiken

påverka andra värden/organ

• Kommunikation mellan patient
och vård

•Upplever svårigheter att erbjuda
hjälp/stöd till anhöriga

försämras successivt

• Hitta rätt dos

• Ångest

• Måste åter uppfölja med tester

• Bunden till hem och vård

efter ordinerad dos

• Mycket information
• Mycket ansvar

26

FOKUS

- Fokuspunkter funktionslista

FINGERSENSOR

MJUKVARA

Mäta			

värden

Möjliggöra 		

batteribyte

Förmedla 		

trygghet

Bekräfta		

utfört		

Erbjuda		

personalisering

Förmedla		

symptomer

Analysera 		
Dela 			
Möjliggöra

Kommunicera
Erbjuda		

Erbjuda 		
Erhålla		
Erhålla 		
Förmedla 		

Möjliggöra 		
Erbjuda 		
Erbjuda		
Erbjuda		

värden

information

kontextförändringar

Möjliggöra		
Förmedla 		

lagring

påminnelse

status		

VÅG

flexibilitet

inkapsling
trygghet

avtorkning

greppbarhet

stabilitet		
guidning		

Förmedla		
Erbjuda 		
Avlasta		

användarvänlighet
slagtålighet

Förmedla 		

Möjliggöra

vägning

Dela			

information

Kommunicera
Erhålla 		
Möjliggöra

Kommunicera
Kommunicera

Erbjuda		
Visa 			

värden
orsak

lösningar
ansvar

kommunikation
Förändring

resultat
lätt vikt

bärbarhet

guidning (anv.)
ON/OFF

Bilaga 2a-b
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IDEATION

Inspiration
Workshop
Mockup-test
Utvärdering
Skiss
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INSPIRATION

- Vardag, säkerhet, hälsa, information

Surface with friction

Find the right spot

Information through light
Function in color

Visabiliy
Sjukhus VS Hem
Min inspiration är tagen från
inredning och vardagsföremål för att
kunna uppnå en känsla av samhörighet
med patientens vardag och hem.
Men fortfarande ge ett uttryck som är
medicinskt och tillförlitligt.

29

Guide

Morfing
details

geometric shapes meets

Intryck och känsla
Färg och form på produkten ska guida
patienten i användandet. Den ska ge
patienten en känsla av ett medicinskt
föremål men snarare hälsa än
sjukdom.
Färg ska användas som ett sätt att
visa guidning i användande men också
känsla av hälsa.
30

IDEATION -

Workshop och ideer

FUNDERINGAR OCH IDEÈR
Under min idégenererings början så försökte jag att tänka utanför
de angivna ramarna för att boosta kreativiteten. De gav ett par
vinklar som kändes nya och effektiva, såsom att mätningen kan vara

WORKSHOP
Jag ville titta på hur interaktionen mellan människa och produkt
skulle kunna ske. Hur läser vi indikationer i form av ljud, ljus o.s.v.
Men även hur kan information läsas i form av data och instruktioner.

i ett plagg eller i en möbel så som säng eller stol. Men under min
första utvärdering så visade de sig att de inte skulle vara optimalt för
användarna.

Jag tog hjälp av en grupp studenter för att hitta enkla sätt att
kommunicera svår information.
31

IDEATION

- 1.a koncept fas

Koncepten är baserade på patientens fysiska förmåga. En
hjärtsviktspatient har många faktorer som kan påverka deras
balans och grepförmåga, allt från mediciner till fysisk ork.
Koncepten sträcker sig från handhållen till station för att testa
stabilitet och trygghet för patienter i användandet.

1

2

3

Formen ger patienten möjlighet att utföra
testet med ett tvåhandsgrepp. Produkten kan
då vara placerad i patientens knä under tiden
testet utförs. När produkten inte används
så vilar den med en bred botten för bättre
stabilitet.

Formen ger patienten möjlighet att utföra
testet med ett tvåhandsgrepp, men också
en möjlighet att patienten får hjälp av en
ytterligare part så som anhörig eller vårdare.
Formens tar mindre utrymme genom att
vara stående.

Formen ger patienten möjlighet att utföra
testet med ett tvåhandsgrepp, men också
en möjlighet att patienten får hjälp av en
ytterligare part så som anhörig eller vårdare.
Formens tar mindre utrymme genom att
vara stående.
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EVALUATION -

1:a koncept fas

Stationen var överlägset p.g.a. att användaren har möjligheten att ställa
ifrån sig produkten medans användning. Testpersonerna påpekade att
händernas styrka har försvagats och eventuella mediciner också kan
göra användaren svag.
33

IDEATION Koncepttesten mynnade ut i att användaren ska ha möjlighet
att använda produkten som en station. Avgörande faktorer var
p.g.a. att användaren vill ha båda händerna fria eftersom att
deras styrka och greppförmåga i händerna kan vara försämrad.
Användarna påpekade också att volymen tog minst plats på
förvaringsytan och att den erbjöd det bästa greppet.

1

2
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2.a koncept fas

Kabelvinda

Station

IDEATION

- Sketches

35

45

85
45

3

42-40

D38

FINGERKLÄMMA

R10

Process

45
3

D38

85

max. 500mm
18 R1.5
MÄTARE

135

R10
42-40

45

85

R1.5

R1.5
18

18

18

135

R1.5

R6

18

R1.5

18

R1.5

135

135

85
45

36

85

135

Avtagbar

135

85

IDEATION

- Sketches
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Förvaring och lättviktsvåg

LJUSRING

VÅGBAS

DÄMPNING
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FÖRVARING

CENSEO - KIT

Produktkitet ska fungera som ett stöd i bedömning av dagsform. Ett kit som skapar en rutin
på morgonen tillsammans med att väga. Eftersom testen utför varje morgon så hoppas jag
att det ska ta bort rädslan för att resultatet ska innebära för stor förändring i värdena, så att
konsekvenserna blir inskrivning. För att möjliggöra att patienten ska kunna ta med sig kitet
så har lätt vikt varit en stor del av målet, kitet väger ca 800g.
Testmetoden är icke-invasiv genom att lysa genom huden och mäta skillnaderna mellan de
olika komponenterna i blodet. Den räknar därefter ut en ungefärlig koncentration av ämnena
i blodet, för att kunna göra en bedömning.
Kommunikationen mellan patient och vården sker automatiskt mellan testen för att ta bort
ytterligare ett moment som kan glömmas eller försummas p.g.a. rädslan för resultatet.
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INFOMATION
VIKT

VÄRDEN

VÅG

FINGERSENSOR

PATIENTPOFIL

Vågen kommunicerar vikten
på patienten via en blue tooth.

Fingersensor skickar vidare
skannade värden och vikt till
patientens profil via ett SIMkort.

Patientprofilen samlar data för
patient och vård att granska.
Den förmedlar också en
dagsvårdplan utifrån den data
som kommer in.
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CENSEO

- Fingersensor

41

Den portabla stationen erbjuder patienten ett icke-invasivt sätt att testa dagliga
värden. Stationen kan vara placerad i sovrummet för att användas under
morgonrutinen. Patienten börjar dagen med att testa värdena och väga sig för
att vården ska kunna ta del av värdena.
Fingerklämma
Stationen består av en fingerklämma
som håller IR källan och sensorn som
registrerar de olika komponenterna
och dess koncentration i blodet.
Informationen skickas vidare via ett
sim-kort till vårdens- och patientens
"databas".
Värdena jämförs med gränsvärdena
och tidigare dagars mätvärden för att
kunna göra en helhetsbedömning.

Analys kropp
Kroppen
håller
klämman
och
möjliggör en justering på kabellängd.
Den erbjuder patienten en möjlighet
att använda mätaren som en station
med fokus på att bara använda
klämman men också handhållen för
den patient som trivs att ha mätaren
i famnen.
Mått: 85 x 170 x 50
Energi: AAx4 (återuppladdningsbara)
50 st testtillfällen
Material: Polystyren, Silicon
Tillverkning: Formsprutad plast (hus)
gjuten silikon (klämma)
Vikt: 250 g
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CENSEO

- Ljusindikation

KGKG

KG
KG

Kom ihåg och processinteraktion
Patienten får själv ställa in en period han/hon vill bli påmind för att utföra
testet. Då tiden är satt kommer patienten att få ett sakta pulserande ljus från
mätaren som kommer att fortsätta tills patienten har startat mätningen.
Om patienten startar och bestämmer sig för att avbryta mätningen så
kommer ljuset att stanna i processen för att senare fortsätta när patienten
fortsätter att utföra testet. Produkten ger patienten en möjlighet att följa
processen genom ljus, patienten kan då lätt få en uppfattning om när testet
är utfört men också en uppmaning att starta och slutföra testet.

KG
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KG

PÅMINNELSE FÖR VÄGNING

KREATININ

NATRIUM
KALIUM

PULS

HB
VITA BLODKROPPAR
TROMBOCYTER
44

SILIKONKLÄMMA

Silikonklämman håller dioder och den aktiva
sensorn. Klämman är utformad som en solid
för att minska samling av smuts och möjliggöra
lättare rengöring.

FÖRVARING

Förvaringsutrymmet håller den befintliga
energikällan (4 x AA), rullar in och förvarar
sensorsladden.
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DIODHÅLLARE
Håller 8 st dioder som sköter indikation och
interaktion för användaren.

SIMKORT
Kommunicerar mellan mätaren och vårdsidan.

BLUETOOTH
Sköter kommunikationen mellan vågen och mätaren.

KRETSKORT
Kopplar ihop, sensor, lampindikationerna och
kommunikationen mellan människa och produkt.

GUMMI
Gummiyta för att öka friktionen för stationen och
därmed ge mer stabilitet. Ytan ger användaren
motstånd när de hanterar produkten. Friktionen
gör så att produkten känns och är stabilare på de
positionerade platserna.

MiniUSB

MiniUSB För att möjliggöra uppladdning efter 50 test
tillfälle.
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CENSEO

- Scale
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Den portabla vågen tillåter patienten att utföra vägning i samband med det andra
testet och kommunicerar resultatet direkt för att avlasta patienten. Vågen är lätt
att transportera genom att den har en lätt vikt. Den erbjuder större frihet till
patienten och påverkar inte patientens möjlighet att befinna sig utanför hemmet.
Våg
Vågen är lätt att producera och lätt att handskas med. I samband med fingersensorn
fungerar vågen som en sändare av resultatet till sensorn vilket i sin tur fullbordar
testet med att sända informationen till patientprofilen.
Då produkten inte används i samband med sensorn fungerar den som en vanlig
våg och ger möjlighet till att andra ska använda sig av vågen.
Mått: 300 x 300 x 15
CR2032 x2
Vikt: 540 g
Material: Akrylplast, PP
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CENSEO

- Våg

Våg
Vågen är uppdelad i olika lager av material för dämpning vi transport och vid hantering.
Basplattan är gjord i akrylplast vilket ger en lätt och portabel våg, andra lagret är en skyddande
skummatta av PP.
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Skärm & indikationer
Vågen har en skärm som förmedlar vikten
och runt skärmen finns en ljusring för att
kommunicera till patienten när det är dags att
ställa sig på vågen

CENSEO - Våg

Blue tooth
Vågen innehåller en blue tooth för att kunna
kommunicera påminnelse att utföra testet
och resultat efter vägningen. Sändningen
sker automatiskt direkt efter att patienten har
slutfört testen. Om vägning sker utan att ha
genomgått fingertestet så delas inte resultatet
och kan därför användas som en vanlig våg.

Indikation och kommunikation
Vågen lockar och indikerar att vägningen ska utföras genom att pulsera direkt efter första testet
är utfört. Genom att koppla ihop processen från att mäta de olika blodvärdena till vikt så kan
patienten utföra testerna på rutin och förhindra att de skulle glömma att utför testet.
Vågen kommunicerar med användare med ett pulserande ljus, vilket kan liknas med en påminnelse
eller guidning.
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CENSEO

- Interation

Under mitt arbete så har jag förstått att behovet och viljan av att ta
del av information skiljer sig från patient till patient. Det här kan
bero på bl.a. kognitiv belastning, stress, ångest och hälsa. Det kan
också förändras under sjukdomsförloppet i form av ökat intresse och
minskat intresse.
Därför är det viktigt att hålla en öppen diskussion om hur patienten
vill ta del av informationen och om informationen hjälper eller bara
skapar oro för patient.
Jag har med fokus på att patienten själv ska kunna välja, delat upp
informationen i olika lager för att skräddarsy informationsmängd
efter vilja, hälsa och utbildning.
LAGER 1
SYFTE - Att tillgodo se den minsta informationsmängden som
patienten kan välja idag. Med det här menas att patienten får veta sin
vikt vid vägning och själv kunna jämföra resultaten.
HUR - Skillnaden är att patienten inte behöver göra en avvägning om
de ska rapportera in förändring, efter som vården tar del av resultatet
och även övriga värden.
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LAGER 2
SYFTE - Att ge möjlighet för patienten att veta eventuella förändringar
i form av högt eller lågt för att kunna planera vardagen bättre och till
och med påbörja behandling.

LAGER 3
SYFTE - Att förmedla en bild av information som vården tar beslut
efter på ett sätt så att gemeneman kan läsa och förstå.
HUR - Patienten får ta del av exakta värden och veta vilka värden som
har förändrats från en dag till en annan, men också en samanställning
av flera dagar som redovisas som ett diagram.
Patienten får även en god bild av hur värdena kan påverka varandra
och hur kroppen reagerar på förändringar i värden. Informationen

HUR - patienten kan själv logga in på sin profil och ta del av testresultatet
i form av en varning på de värdena som har visat för högt eller för lågt.
Patienten får också ta del av en text om symptomer som han eller hon
kan känna och får då en bättre förståelse för varför de känner som de
gör.
De får även veta vilka direktiv som vården har i form av att vården
kommer att kontakta patienten under dagen för förändring av
behandling o.s.v. De meddelar också vad patienten själv kan göra för
att neutralisera värdena.

förmedlas via vårdkontakten i profilen och ska utbilda och göra
patienten mer medveten om situationen. Det här i sin tur kommer
förhoppningsvis att minska oro och ångest av att inte veta och inte vara
i kontroll över sin egen kropp.
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CENSEO

- Interation

5/7 -13

5/7 -13

Hur mår jag idag?

Hur mår jag idag?

Avvikelser och symtom

Avvikelser
symtom
Huroch
mår
du idag?

Exakta värden och samband
Dosering

Anders Andersson
650222-8640

Exakta värden och samband
Dosering

Anders Andersson
650222-8640

5 dagarsdiagram

85.6 KG

MJUKVARA
Först gången patienten använder programmet så har han den möjlighet
att välja vilken nivå av information han kommer i kontakt med. I form
av avvikelser i hälsan, extra värden, dosering o.s.v. Det enda som inte
är valbart är vad i vanligt samtal skulle kunna beskrivas som vilken
dagsform patienten har.

Värden
5 dagarsdiagram

85.6 KG

EFTER INLOGGNING
Patienten får tillgång till sina värden och sin rapportering av dagsform.
Genom att klicka på följande så kan patienten få utöka sin undersökning
eller titta på dagens värden.
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CENSEO

Hur mår du idag?

5/7 -13

Hur mår du idag?

5/7 -13

Hur känns din andning?

Hur mår du idag?

Anders Andersson
650222-8640

Anders Andersson
650222-8640

85.6 KG
TILLBAKA

- Interaktion

85.6 KG

NÄSTA

TILLBAKA

Hur mår jag idag?
Patienten får svara på hur de mår, frågan inriktar sig främst på
allmänhälsa. Svaret regleras via att dra skalan.

NÄSTA

Hur mår jag idag?
Patienten går vidare med att meddela sin andning genom att dra skalan
till de läget som stämmer in på hans dagsform.

54

CENSEO

- Interation

Hur mår du idag?

5/7 -13

5/7 -13

Upplever du dig svullen
någonstans?

Hur mår jag idag?
Avvikelser
symtom
Huroch
mår
du idag?
Exakta värden och samband
Dosering

Anders Andersson
650222-8640

Anders Andersson
650222-8640

85.6 KG
TILLBAKA

Värden
5 dagarsdiagram

85.6 KG

SKICKA

Hur mår jag idag?
Sista frågan berör patientens allmänna känsla om han upplever
svullnad. Vilket oftast betyder att patienten har samlat på sig vätska.
Patienten klickar för att markera områden. När patienten är klar så
skickar han i väg informationen till vården.

Val av att ta del av ytterligare information
Patienten har nu bidragit till en "muntlig intervju" och kan välja om
han/hon vill ta del av dagens värde.

55

CENSEO

5/7 -13
-högt HB

Du kan uppleva huvudvärk, yrsel, öronsusningar,
synrubbningar, klåda, andningssvårigheter,
kärlkramp.

Lågt Kalium

Du kan uppleva trötthet, muskelsvaghet (speciellt i
benen), muskelsmärtor, myrkrypningar,
muskelkramper.

170
HB
VITSBL ODKROP PAR 6.3
85
TROMBOCYTE R

Anders Andersson
650222-8640

Anders Andersson
650222-8640

85.6 KG

85.6 KG

TILLBAKA

NÄSTA

Vi kommer att kontakta dig under dagen för mer
information. Under tiden du väntar kan du äta en banan
för att höja din Kalium.

Varning och symtomer
Patienten får i det här lagret av information veta vilka värden som är
onormala och vilka symtomer de värdena medför.
Patienten får även reda på hur vården kommer att reagera på
testresultatet och vilka åtgärder patienten själv skulle kunna vidta.

TILLBAKA

NÄSTA

NATRIUM
KALIUM

6.3
85

KREA

6.3

- Interaktion

5/7 -13

Du har ett högt hemoglobin värde, det här kan bero på att
koncentrationen HB är större än vanligt. Ditt låga kaliumvärde
kan indikera på vätskebrist vilket medför till att HB värdets
koncentration bli högre.

Nästa lager
Nästa lager meddelar om de två värdena har någon koppling till varandra
och vad som kan ha orsakat det.
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BILAGA 2a -

Funktionslista
PRODUKT X
Mäta				

värden							

HF

Analysera 			värden							DF
Bekräfta			

utfört								

SF

Dela 				information			patient			DF
Dela 				information			vård				DF
Möjliggöra 			

bärbarhet							

DF

Kommunicera		status								SF
Erbjuda			

användarvänlighet						

SF

Erbjuda 			

flexibilitet			

användandet		

SF

Erbjuda 			

flexibilitet			

kontext			

DF

Erhålla			

slagtålighet			

IK-klassificering		

DF

Erhålla 			

inkappsling			

IP-klassificering		

DF

Möjliggöra 			

avtorkning							

DF

Erbjuda 			

grepbarhet							

SF

Erbjuda			

stabilitet							

DF

Erbjuda			

guidning			

Visuellt

Erbjuda			

guidnng			

ljud

Möjliggöra 			

batteribyte

Möjliggöra			

lagring			

testresultat

Erbjuda			

personalisering		

information

Förmedla 			påminnelse
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BILAGA 2b

- Funktionslista

VÅG
Möjliggöra 			

vägning							

HF

Kommunicera 		resultat							DF
Dela				information							SF
Erhålla 			

lätt vikt							

SF

Möjliggöra 			

bärbarhet							

DF

Kommunicera 		guidning (anv.)						SF
Kommunicera 		ON/OFF							DF
MJUKVARA
Förmedla 			trygghet
Förmedla 			värden
Förmedla			symptomer
Förmedla			orsak
Erbjuda 			

lösningar

Avlasta			ansvar
Erbjuda			

kommunikation

Visa 				

Förändrin
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BILAGA 3

- Produkt, Kontext, Indivden

PRODUKT
- Portabel
- Användas av patient
- Klara våtrums klimat
- Klara stötar /smällar
- Ge trygghet till patient

KONTEXT
- Möjlighet att användas utanför
hemmet (resor o.s.v)
- Tid
- Vårdsituationen

INDIVIDEN
- Flexibilitet och frihet
- Känna trygghet
- Läsning av värden
- Förmedla värden till vård
- Informations hantering
- Utföra test i tid
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