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ABSTRACT
What if insulin pumps were more suited to wear on the body 24 
hours every day and adapted to your active lifestyle? 

Every day two children in Sweden are diagnosed with diabetes type 
1. Sweden is also the second country in the world with the high-
est amount of people suffering from diabetes type 1, nearly 50 000 
people. Insulinpums are an alternative treatment from daily injections. 
Even though pums are considered as a better treatment, today only 
20 % of adults with type 1 diabetes use a pump. One aspect of why 
so few use the pumps today is that they must be worn 24 hours 
a day on the body. Therefore this project focuses on adapting the 
pump more to the body and finding a way to wear the pump when 
you have an active lifestyle. 

The project is perfomed close to insulin pump users in different parts 
of Sweden with a creative design process as a foundation. 

The result is based on a flexible band made out of flexible velcro 
together with a bended pump that follows the body. The accesory 
band makes the concept flexible and free for users to use with their 
own imagination. The band also replace all the other special 
accesories that usually just offer one way to wear the pump. 
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”Varje dag får 2 barn i Sverige diabetes 
typ 1” 

BAKGRUND
Typ-1 diabetes är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att det kropps-
egna immunförsvaret attackerar de celler i bukspottkörteln som tillverkar 
insulin. Insulin är ett hormon som reglerar halten av socker i blodet, detta 
innebär att en diabetiker i avsaknad av insulin får för höga sockervärden 
i blodet. En diabetiker måste därför tillföra extra insulin till kroppen varje 
dag. Insulinet tas vanligtvis innan varje måltid. Typ 1-diabetes kräver 
insulininjektioner och detta kan ske med hjälp av sprutor, penna eller en 
insulinpump. Idag använder mindre än 20 % bland vuxna och 30 % bland 
barn som har diabetes typ 1 en insulinpump. 

Varje dag diagnostiseras 2 barn med typ 1 diabetes. Varje år 
diagnostiseras 700 barn (0-14 år) och ungefär 400 personer (15-34 år) 
med typ-1 diabetes. Det finns närmare 50 000 personer i Sverige med 
denna sjukdom. Sverige är det tredje landet i världen med flest fall av typ 1 
diabetes.

På nästa sida finns en ordlista för att förstå återkommande ord i denna 
rapport som är kopplade till diabetes.

Den första insulinpumpen från 1963

INLEDNING
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ORDLISTA
Blodsockervärde - är det glukos (socker) 
som finns löst i blodet för att transporteras 
till kroppens alla organ och vävnader. 
Cellerna behöver sockret för att kunna 
utvinna energi. Blodsockervärdet mäts 
kontinuerligt av en diabetiker under dagen 
för att veta hur man ligger och om man 
måste stoppa i sig mer socker eller insulin. 
Blodsockret mäts i millimol per liter (mmol/l) 
och bör ligga mellan 5-7 mmol/l för en frisk 
person. 

Högt blodsocker  (hyperglykemi) – då 
det finns för mycket socker i blodet. 
Cellerna kan inte tillgodose sig sockret för 
att producera energi och man blir törstig, 
måste gå på toa och kissa ofta samt att 
man blir slö. 

Syraförgiftning (ketoacydos) – innebär 
att kroppens Ph-värde sjunker och blodet 
blir surt på grund av allvarlig insulinbrist. 

Ketoner - syrorna i blodet kallas för 
ketoner. Kan mätas genom ett urintest. 

Lågt blodsocker (hypoglykemi) – när det 
finns för lite socker i blodet. I detta tillstånd 
behöver en diabetiker äta eller drick 

någonting sött, som ett glas mjölk eller saft 
eller äta en frukt. 

Insulinkänning (hypoglykemi) - när 
blodsockret sjunkigt till under 3-3,5 mmol/l. 
Detta kan inträffa vid för hög insulindos, 
överhoppad måltid, för lite mat eller onormal 
ökning av fysiskt aktivitet. 

Insulinkoma – Vid alltför lågt blodsocker, 
vid ungefär 1 mmol/l, kan en diabetiker 
hamna i koma.
 
Bolusdos – det insulin man tar i samband 
med en måltid. Kan räknas ut beroende på 
hur mycket kolhydrater (socker) man äter.  

Basaldos – jämn dos av insulin under 
dagen, väldigt individuellt hur mycket insulin 
man behöver, pumpas ut av insulinpumpen 
kontinuerligt under dagen. 

Infusionsset – Slang och nål som går från 
kroppen till insulinpumpen.
 
Patch pump – en sladdlös pump från 
exempelvis Omnipod i USA som under 
våren 2013, februari, blev godkänd i EU. 

Glykerat hemoglobin (HbA1c) - är ett 
långtidsmått på glukosnivån. 

Långtidsverkandeinsulin - tas vid 
sprutbehandling två gånger per dag, på 
morgon och kväll, för att ha en grund av 
insulin hela tiden i kroppen. 

Direktverkande insulin - används i 
insulinpumarna, kan därför vara farligt vid 
ocklision. Fungerar ungefär som en 
bukspottkörtel som kontinuerligt tillför lite 
insulin till kroppen hos en frisk person.  

Ocklusion - stopp i pumpen, kan bero på 
olika saker, exempelvis stopp i slangen 
eller nålen. Pumpen larmar eller vibrerar vid 
ocklusion. 

CGM-mätning - är ett system för att mäta 
blodsockernivåerna kontinuerligt under 
dagen. Detta är en extra nål och sändare 
som sitter fast på kroppen som har en extra 
monitor för att styra denna. CGM-mätaren 
mäter inte blodsocker utan sockernivån i 
fettet. vilket innebär att värdena är 
förskjutna ungefär en kvart från blod-
sockervärdet. 
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PROJEKTBESKRIVNING
En insulinpump har många fördelar och 
innebär ofta en ökad livskvalité för patienten. 
Pumparna börjar fungerar mer som en 
konstgjord bukspottkörtel vilket innebär 
att den kan ge ett jämnare flöde och mer 
kontrollerad tillförsel av insulin än vad en 
pennbehandling kan ge, dock måste detta 
kontrolleras och doseras själv av patienten 
i dagsläget. Detta leder till jämnare blod-
sockervärden hos patienten, vilket diabetiker 
ständigt strävar efter. Pumpen innebär även 
färre insulininjektioner, i och med att nålen ska 
bytas var tredje dag. Vid en penn-
behandling måste man sticka sig flera gånger 
per dag. Insulinpumpen kan även uppfattas 
som flexiblare för vissa att använda då man 
inte behöver ha med sig en väska med sina 
pennor samt att man kan dosera insulinet mer 
diskret i sin omgivning. Man kan även justera 
insulinintag lättare beroende på aktivitet, sjuk-
dom eller matintag som man inte kan uppnå 
med en pennbehandling. Dock bör man av 
säkerhetsskäl alltid ha med sig en penna vid 
exempelvis resor, då man ej får riskera att bli 
utan insulin. 

När man motionerar behöver kroppen 
avsevärt mindre insulin, vilket betyder att det 

är väldigt viktigt för en diabetiker att uppehålla 
en god hälsa och motionera regelbundet. 
Motionen har en blodsockersänkande effekt 
och fungerar avstressande. När man 
motionerar hårt under 1-2 h kan man koppla 
ur pumpen utan att ta något extra insulin. Om 
träningspasset blir längre (ex. fjällvandring, 
lång skidtur osv.) är det nödvändigt att ha 
kvar pumpen.

Trots att insulinpumpen förbättrar många 
diabetikers vardag och bidrar till ett flexiblare 
liv med mindre injektioner undrar man; Varför 
är det inte fler än 20 % bland vuxna och 
30 % bland barn som väljer att använda 
en insulinpump av typ 1 diabetiker? 

Anledningen till att många väljer bort pumpen 
framför pennor kan vara att man måste bära 
pumpen på kroppen 24 timmar om 
dygnet. Detta ser jag som ett designproblem 
då pumpen inte är utformad att befinna sig 
på kroppen 24 timmar om dygnet (se bild 
till höger). Anledningen till att jag inte tycker 
att den är utformad för kroppen är att det är 
väldigt odefinierat hur man ska bära pumpen 
på kroppen. Många användare tillverkar egna 
hållare för sina pumpar med exempelvis 

gummiband eller speciella BH:ar osv. 
Bärandet av pumpen begränsar även många 
i sitt val av kläder, insulinpumpen syns ofta 
igenom tajtare kläder och klänningar. Även 
storleken och proportionerna på pumpen 
besvärar många användare samt att de inte 
har ett attraktivt yttre. 

Insulinpumpen kan även vara svår att leva 
med om man har en aktiv livsstil. Det kan 
exempelvis vara jobbigt när man tränar att 
behöva flytta pumpen till olika delar av 
kroppen för att den är i vägen. Eller så kan 
det vara ett irritationsmoment att plåstret över 
nålen inte sitter bra när man svettats. 

Jag tror att man kan förbättra användar-
situationen för dessa pumpanvändare och 
hjälpa dem så att de kan utöva en aktivare 
livsstil och därmed underlätta för dem i 
vardagen också. Jag tror även att om de här 
problemen behandlas borde målgruppen bli 
större och fler välja pumpbehandlingen och 
därmed förbättra sin livskvalité. 
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Dagens tillbehör för insulinpumpen. Dvs dagens lösning på 
hur pumpen ska bäras på kroppen.
Användare konstruerar egna hållare för pumpen med hjälp av 
gummiband. 

7. 
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Ovan visas fyra olika sätt att dosera insulin i dagsläget. 1) En insulin-
penna, vanligaste behandlingen bland dagens typ 1 diabetiker. 
2) sprutor. 3) en insulinpump med slang/infusionsset. 4) En patch 
pump, slanglös pump med tillhörande monitor för att styra pumpen.  

EXAMENSARBETETS FOKUS 
OCH SYFTE
Fokus och syfte för projektet är att underlätta livet för 
den definierade målgruppen så att de i större 
utsträckning kan utöva en aktivare livsstil utan att 
behöva tänka för mycket på sin insulinpump och 
sjukdom. Genom att minska problemen med dagens 
pumpar skulle man kunna utöka målgruppen. En 
insulinpump bidrar till jämnare blodsockervärden hos 
patienten. Detta leder till mindre följdsjukdomar vilket 
blir billigare för samhället på längre sikt. De följd-
sjukdomar och organ som riskerar att utsättas för 
försämring på längre sikt med ett dåligt 
blodsockervärde är:

- Ögon 
- Njurar 
- Underben och fötter 
- Åderförkalkning i hjärtats kranskärl samt slaganfall 
p.g.a. dålig genomblödning i hjärnan

Syftet är att genom design förbättra användar-
situationen för pumpanvändare så att fler väljer ett 
bättre behandlingsalternativ som pumpen ger. I och 
med detta skulle följdsjukdomarna här ovan minska. 

Framtidsperspektivet på projektet är inriktat mot en 
produkt som är möjlig inom 3-5 år.
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MÅLGRUPP
Målgruppen för projektet är diabetiker med typ 1 diabetes i 
åldrarna 20-60 år som använder en insulinpump och vill kunna leva 
en aktiv livsstil. En fokusgrupp som kommer att studeras under 
projektet är 20-30 åringar där en aktiv livsstil definiers som någon 
som studerar på heltid eller sköter ett arbete, för att sedan på fritiden 
hitta på aktiviteter som; gruppträning, spela instrument, jogga, klättra, 
sova, shoppa kläder osv.

Man har olika förutsättningar som man och kvinna och detta är 
intressant eftersom problemområden kan variera beroende på hur 
man väljer att bära pumpen. Detta är någonting som 
kommer att behöva tas ställning till under projektets gång. 

MÅL
Målet med projektarbetet är att genom design hitta en lösning på 
ett mer definierat sätt att bära pumpen på kroppen samt anpassa 
pumpen till kroppen. 



TIDSPLAN
Projektet pågick i 10 veckor i februari till april 2013. Tidsplanen för projekt var 
uppdelat och planerat i nedanstående perioder; research, analys osv. Nedan 
syns den övergripande processen för projektet. 

v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18

RESEARCH ANALYS DEVELOP KONCEPT FORM & SEMANTIK PRESENT

10.

- observationer/
användarbesök
- enkät-
undersökning
- intervjuer
- skypeintervjuer
- marknad
- befintliga 
produkter

analys av 
research
- funktionslista
- swot
- flödesschema 
osv. 

- workshop 1-3 st
- brainstorming

- utvärdering 
(användare, 
testgrupp & 
funktionslista)
- val av koncept
- vidareutveckling

- form
- färg 
- material
- semantik
- interface

-modell 
-presentations-
material

- leverans 
av resultat

- förbereda 
utställning
- förbereda 
Design Talks



SAMARBETSPARTNERS
Ett samarbete har inletts med medicinteknikföretaget Medtronic Sweden. De är inriktade 
på att hjälpa patienter med kroniska sjukdomar, så som Parkinson, hjärtsvikt coh 
diabetes. De ska hjälpa mig med tekniska aspekter samt delge deras perspektiv på 
produkten. Medtronics insulinpumpar (se bild till höger) utvecklas och produceras i USA i 
dagläget. 

I projektet kommer jag även att samarbeta och hålla kontakt med diabetesenheten på 
Norrlands Universitetssjukhus. Två diabetessjuksköterskor kommer att kunna hjälpa mig 
med de frågor jag har. Inom diabetesenheten finns även kompetens som fotterapeuter, 
dietister och kuratorer. Dessa träffar dagligen diabetespatienter och har även hjälpt till att 
hitta användare i Umeå som jag kan samarbeta med under projektets gång. 

Diabetesföreningen i Umeå med omnejd samt dotterföreningen Ung Diabetes, som ligger 
i en uppstartningsfas, kommer att hjälpa mig att ordna träffar med användare samt 
användare som kan hjälpa mig med utvärdering längre fram i projektet.

AVGRÄNSNING
Projektet avgränsas till pumpar utanför kroppen. Det finns diabetespumpar som är 
inopererade i kroppen och användandet av dessa är väldigt liten (23 personer använder 
en inopererad pump i Sverige i dagsläget) samt att de kostar 4-5 gånger mer än en vanlig 
pump. Dock har de en längre livslängd än en vanlig pump, men kräver en kontinuerlig 
kontakt med sjukvården för exemplevis påfyllning av insulin. Detta är ett alternativ som jag 
vill avgränsa eftersom det redan i dagsläget är osäkert vem som kommer att finansiera 
pumparna i framtiden. TLV subventionerar pumparna i dag och staten betalar för dem 
men eventuellt är det landstinget som tar över kostnaderna. Detta medför en oro att det 
kommer bli svårare för diabetiker att få en insulinpump. 

Även andra aspekter som hur insulinet fylls på eller hur specifika lösningar på tekniska 
problem kommer också att avgränsas i projektet på grund av tidsaspekten. 
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RESEARCH 
Denna fas har bestått av att jag ska lära mig så mycket som möjligt om 
sjukdomen diabetes typ 1, förstå hur det är att leva som en diabetiker och 
vad det innebär att ha en aktiv livsstil i symbios med sin sjukdom. Jag vill 
även ta reda på hur marknaden ser ut för pumptillverkarna och finns det 
någon ny teknik som är på väg in på marknaden som skulle underlätta livet 
för pumpanvändarna? 

OBSERVATIONER
Observationerna under researchfasen bestod av två stycken fältstudier där 
jag fick följa med två av mina användare i Umeå under två halvdagar var. 

FÄLTSTUDIE 1
Denna fältstudie började med att jag och Mikaela träffades för att äta 
lunch tillsammans. Under lunchen berättade hon hur man måste tänka 
med måltider och diabetes. Senare följde jag med ut till Nydalasjön för att 
Mikaela skulle fota för en skoluppgift. Innan vi kom fram till sjön stannade vi 
på en bensinmack för att Mikaela var låg i blodsocker. Hon förklarade även 
att när man ska ut om röra på sig ville hon hellre ligga lite för högt i blod-
socker än lite för lågt. Det är obehagligt att ligga för lågt i blodsocker och 
man känner sig skakig, därför ville hon ligga högre. Dock är ett 
långvarigt för högt blodsocker inte bra för kroppen. Detta påverkar till 
exempel njurarna, ögonen och blodcirkulationen i det långa loppet. 

FÄLTSTUDIE 2
Under Annelies dag följde jag med henne på jobbet som informations-
ansvarig på NTK (Natur och Teknologkåren i Umeå) samt gick vi till IKSU 
på eftermiddagen där planen va att träna tillsammans. Hon visade mig 



vilken planering hon gjorde under dagen för att kunna gå och 
träna på eftermiddagen. Dels behövde hon äta mer regelbundet 
och hålla koll på sina blodsockervärden. Men också packa ner 
extra dextrosol samt saft och vattenflaska för att kunna ha med 
sig under tränigen. 

Anneli hade även legat ovanligt högt i blodsocker under en längre 
tid när vi träffades. Detta gjorde att vi behövde ta ett snabbt besök 
hos diabetesenheten för att försöka lösa varför hon legat så högt i 
blodsocker. Detta gjorde att Anneli inte fick träna på efter-
middagen då hon låg över 15 mmol/l i blodsocker. För att se mer 
om diabetes och träning gå till rubriken “Diabetes och träning”.  

Kartläggning av en dag 
Jag kartlagde även hur en normal dag ser ut för mina fyra 
användare; Mikaela, Annelie, Gustav och Maria. De fick en tidsaxel 
med dygnets timmar och sen fick de sätta ut klistermärken som 
var färgkodade:

    tar fram pumpen och doserar
    doserar med fjärrkontroll
    tar fram pumpen utan att dosera
    måste byta plats på pumpen på kroppen
    mäter blodsockret

Vi placerade även ut måltiderna och mellanmålen under dagen 
samt om de normalt brukade utföra någon aktivitet. Dessa data 
sammanställdes för att sedan analyseras. Se bilaga A.
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PROVA SJÄLV
Under mitt möte med Mikaela så fick jag prova 
att sticka mig själv med en penna samt sätta ett 
infusionsset med hjälp av injektionshjälpmedlet. 
Detta gjorde att jag kunde bygga en fakepump 
med rätt dimensioner och tyngd (Dana R, 300 u 
(enheter), 75x45x19 mm, 63 g). Detta är den 
lättaste pumpen på marknaden. Senare 
byggde jag även Medtronics pumpar, Paradigm 
522 (51x76x20 mm, 100g) och Paradigm 722 
(51x91x20 mm, 108 g). Under tiden jag använde 
pumpen skrev jag dagbok och dokumenterade 
till exempel mina tankar och funderingar samt 
vad jag använde för kläder. Se bilaga C. 

Det jag fick ut av att bära pumpen i två veckors 
tid var att verkligen känna hur det är att bära en 
pump under en längre tid. Jag upptäckte hur 
jag började tänka på hur jag skulle klä mig. Jag 

kombinerade inte en tajt kjol med en tajt tröja till 
exempel. Istället valde jag en lite större tröja så 
att jag kunde gömma pumpen lättare i BH:n. 

Jag upplevde dock inga större problem med att 
sova med pumpen. Jag hade den löst i sängen 
och ibland trasslade man in sig i slangen, men 
inte nämnvärt irriterande. 

Dock kändes det inte kul med storleken på 
pumpen, det kändes onödigt stor samt att de 
tillhörande tillbehören inte kändes roliga att 
använda till. 

Under en eftermiddag testade jag att använda 
en patch pump som jag placerade på magen. 
Under tiden jag hade denna på mig satt jag 
endast vid min arbetsbänk och jobbade med 
datorn. Trots detta stillasittande irriterade jag mig 

SOVA MED 
PUMPEN

KLÄ SIG 
MED PUMPEN

OLIKA SORTERS 
PUMPAR

på pumpen då jag stötte i den mot bänken 
några gånger. Dessutom så stack den ut 
mer och syntes betydligt mer under mina 
kläder än vad de andra pumparna har gjort. 
De andra pumparna har jag i alla fall kunnat 
gömma undan på ett eller annat sätt.

Andra gången jag försökte ha på mig en 
patch pump satte jag den på överarmen. 
Denna gång kunde jag inte heller ha på 
mig pumpen så länge då jag slog emot en 
dörrpost och irriterade mig på pumpen. Även 
denna gång syntes den under kläderna och 
det kändes inte så kul. 



INJEKTIONSSTÄLLEN
Möjliga injektionsställen för en vanlig insulinpump och för 
patch pumpen. Insulinet ska in i fettet. Man måste rotera 
injektionsstället för att förebygga att fettkuddar bildas. 
Dessa tar inte upp insulinet.  

VAR ANVÄNDARE BÄR PUMPEN I DAG
Resultatet av en undersökning bland annat med 
användare i Umeå och Stockholm samt svar från en 
förfrågan på diabetes gruppen på facebook. 

Vardag Fest Träning Sova
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BLODSOCKERVÄRDEN
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DIABETES OCH TRÄNING
En diabetiker måste planera för att kunna gå på exempelvis ett träningspass 
under dagen. Insulin, mat och blodsockervärden måste balanseras för att man 
ska kunna gå och träna. Om man ligger på ett blodsockervärde under 6 mmol/l 
bör man inte träna. Vid högintensiv träning kan man koppla bort pumpen under 
träningen då träningen har en blodsockersänkande effekt. 

ANVÄNDARKONTAKT VIA FACEBOOK
Jag fick kontakt med en diabetes grupp på facebook som har över 500 
medlemmar. Jag skrev till dem och berättade vad jag jobbar med. Se utklipp från 
konversationen i bilaga B. Det jag frågade efter var att de skulle berätta om sina 
erfarenheter av att använda en insulinpump. Men jag ville också höra från 
diabetiker som inte har pump, varför de valt bort pump eller om det inte var ett 
aktivt val. Jag bad dem även berätta var de hade pumparna under vardag, fest, 
träning och när de sover. Jag fick många svar, där alla var öppna och hjälpte mig 
att förstå problematiken, dock var det enbart kvinnor jag fick svar av. Detta är 
någonting som måste tänkas på när kommentarerna behandlas vidare i 
processen. 

<4 mmol/l
Ät extra och skjut upp träning. Träna ej med detta blodsockervärde.

<6 mmol/l
Tillför extra kolhydrater. 

6-15 mmol/l
Träna!

>15 mmol/l
Träna inte! Farligt att träna med högt blodsocker. 

17.



TILLBEHÖR VID PUMPANVÄNDNING

Förutom tillbehöret för att bära pumpen på 
kroppen behöver en pumpanvändare även 
ha med sig nedanstående tillbehör för att få 
dagen att gå ihop. För att se en lista på vad 
allting är se bilaga D. 

Alla dessa produkter används vid olika tillfällen. 
Exempelvis används nr 1. som är ett införing-
shjälpmedel för nålen, används var tredje dag 
när man ska byta nålen. 

Nummer 2. används betydligt mer, kanske 
upp mot åtta gånger per dag för att mäta sitt 
blodsockervärde. 

Nummer 3. är en CGM-mätare som kan 
ersätta manuell mätning (nummer 2). 

Att byta insulin i pumpen, nummer 4, måste 
göras ungefär var 7:e dag med en reservoar 
på 3 ml. Har man en reservoar på 1,7 ml 
måste denna bytas var 3:e/4:e dag. 

Ett AAA batteri (nummer 5) räcker för att driva 
pumpen i ungefär fyra veckors tid. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
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ANALYS 
Denna fas var mycket paralell med researchfasen men i detta kapitel visas 
resultatet och slutsatserna som drogs av researcharbetet. 

PROBLEMOMRÅDEN & FOKUS
De problemområden som kom upp under min researchfas och som jag i 
första hand kommer vilja svara på är frågan: hur ska man bära pumpen 
på kroppen? Mitt andra fokus kommer att vara: hur jag ska anpassa 
pumpen bättre till kroppen? I denna frågeställning kommer problem 
som slangtrassel, volym och hela användarsituationen tas upp.  

PROBLEMFORMULERING
Hur kan en typ 1 diabetiker bära en insulinpump med minskade 
kognitiva och fysiska belastningar  och därmed kunna leva ett aktivare liv, 
med fokus på rörelsefrihet, osynlighet, kombinerat med ett tryggt bärande 
av sin pump?

FUNKTIONSLISTA
En funktionslista gjordes för att förstå produktens funktioner bättre. Syftet 
var även att dela upp vilka funktioner som var nödvändiga respektive 
önskvärda. Se bilaga X för att se funktionslistan. 
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AKTIVITET

MATVILA

AKTIV LIVSSTIL
Jag valde att dela in aktiv livsstil i tre grupper: 

-lågintensiv 
-medelintensiv
-högintensiv

Detta för  att en aktiv livsstil kan betyda väldigt mycket olika 
aktiviteter med olika intensitet. Jag ville vara säker på att jag inte 
missade någon intensitet och försökte bredda mina aktiviteter 
som jag skulle utvärdera mina koncept mot. 

De aktiviteter jag kommer att utvärdera mina projekt emot är 
uppdelade i kategorierna ovan. Promenad hör till lågintensiv 
träning, beach volleyboll och dans hör till medelintensiv träning 
samt fotboll och löpning hör till högintensiv träning. 

Men det är inte bara aktiviteten i sig som är intressant, för att 
kunna upprätthålla en god hälsa och en aktiv livsstil är andra 
komponenter som mat och vila minst lika viktiga. Därför är det 
viktigt att dessa också är med i utvecklingsarbetet och 
utvärderingen av produkten. 



MARKNADS-
POSITIONERING
En matris sattes upp för att positionera de 
insulinpumar som finns och används i 
dagsläget. De parametrar som jämfördes 
var: maximal rörlighet till begränsad rörlighet 
samt traditionellt uttryck till sportigt uttryck. 
Marknadsanalysen resulterade i att nästan 
samtliga produkter hamnade i den 
traditionella delen. Detta visar att en 
insulinpump kan behöva gå från en 
traditionell medicinsk produkt till en mer 
livsstilsprodukt. 

Traditionell Sportig

Maximal rörlighet

Begränsad rörlighet

Omnipod

Medtronics
Paradigm 522

Nordic Infucare
Dana R

Animas

Roch Diagnostics
Accu-Check

Cozmo

Medingo Solo VISION
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24

6

12

18

tar fram pumpen och doserar

doserar med fjärrkontroll

tar fram pumpen utan att dosera

måste byta plats på pumpen på kroppen

mäter blodsockret

!

påfyllning var 7:e dag
använder som klocka
kollar hur många enheter som finns kvar
studera blodsockret under dagen
vid toabesök
osäker om man tagit isulin - historik!

EN VANLIG DAG
Diagrammet visar en vanlig dag för en diabetiker med en 
insulinpump, hur många gånger man måste ta fram pumpen? 
Hur ofta mäter man blodsockret per dag? Eller när måste man 
byta plats på pumpen på kroppen under dagen?

För att se slutsatserna kring diagrammet, se bilaga A. 



INSULINPUMP VS. PATCH PUMP
Efter checkpoint 1 fick jag idéen att också bygga en patch pump och testa 
under några dagar. Detta ledde till att jag behövde bygga mock-ups på 
patch pumpar som finns idag (storleksmässigt). Innan jag testade att ha 
denna pump på kroppen gick jag runt i klassen och simulerade att de jag 
pratade med precis hade blivit diabetiker och skulle välja mellan dessa två 
pumpar som finns på marknaden (insulinpump och patch pump). Jag var 
noga med att förstå varför de gjorde sitt val och vilka argument de hade för 
sitt val. Resultatet var tydligt, då insulinpumpen med slang valdes på grund 
av flexibiliteten framför den slanglösa pumpen som inte erbjöd samma 
flexibilitet. Många ansåg även att det var ohållbart att var annan var tredje 
dag slänga elektronik som man gör med patch pumpen. 

- slangen

+ mer flexibel, inte lika låst
+ mindre del i kontakt med kroppen
+ mer personlig
+ kan koppla bort en kortare tid

- kan inte ge bolusdos utan monitor
- orolig att dra bort pumpen
- stor monitor
- engångsgrej blir opersonligt
- slänger batterier & elektronik var 2/3:e dag

+ sladdlös

88 %

12 %
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KONCEPT 
IDÉGENERERING

WORKSHOP 1
Mina användare, Mikaela och Anneli, var med på denna workshop 
tillsammans med fyra andra studenter från Designhögskolan (3 elever från 
BA1 samt 1 elev från BA3). Under denna workshop ville jag få deltagarna 
att bygga pumpar i lag som de skulle placera på en av teamdeltagarna. 
Uppgiften var att placera pumpen på kroppen så att den stör så lite som 
möjligt under en fysisk aktivitet. Deltagarna visste att vi på något sätt efter 
de byggt sina pumpar skulle utvärdera dem, men de visste inte hur. Det 
fanns massor av material för dem att bygga med: kartong, piprensare, 
diamanter, tyger, gummiband mm. Efter de hade byggt sina pumpar fick 
de presentera dem för varandra för att sedan utvärdera och sätta poäng 
på varandras lösningar. Det som skulle utvärderas var hur bra deras 
pumpar klarade av/inte var i vägen vid: jumping jacks, sit-ups, rygglyft, 
benlyft samt en sittande yogabalansövning. Se bilder. Se bilaga E för att 
se resultat av workshop 1.

BRAINSTORMING
Hölls under korta sessioner med klasskamrater. Alla skulle ställa en fråga 
och deltagarna skulle spåna fritt i 5 minuter kring ämnet. Målet var att få 
fram nya infallsvinklar och bygga på varandras idéer. Jag ställde frågan: 
Hur skulle man bära pumpen på kroppen om man är naken? Anledningen 
till att jag ville ha svar på denna frågan var att jag inte ville att de skulle 
begränsas i att man till exempel bara stoppar pumpen i byxfickan. Detta 
med att man inte vet var man ska förvara pumpen när man inte har några 
kläder på sig har också uttryckts som ett problem för användarna. Se 
bilaga E för att se resulatat av brainstorming. 

WORKSHOP 1

BRAINSTORMING
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YOGABALANSÖVNING

BENLYFT



IDÉSKISSER & MOCK-UPS
Efter workshop 1 började skissarbetet på idéer som kommit upp under 
både workshopen samt under abetets gång. Det som verkade mest 
insterssant och det som ville utvärderas med användare gjordes 
snabba mock-ups på i verkstaden.  

Dessa skisser och modeller visades både för användare i Umeå, 
Mikaela och Anneli, men också för Gustav i Östersund genom ett 
skypemöte. De idéer som kom fram att de gillade under denna 
utvärdering var i synnerhet: modullösning, böjd form på pumpen samt 
ett flexibelt band som går att använda på olika delar av kroppen. 
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WORKSHOP 2
För att bredda mina idéer ytterligare och få andra perspektiv med andra 
aktiviteter anordnade jag en andra workshop. I denna workshop hade 
jag köpt tre stycken tidningar som alla handlade om rörelse i olika former. 
Uppgiften var att alla fick varsin tidning där vissa bilder var markerade, 
vid dessa bilder fick deltagarna rita in där de tyckte att det skulle passa 
med en pump, beroende på omständigheterna. Se bilden till höger för ett 
exempel. När varje deltagare var klar med bilderna i sin tidning roterade 
tidningen till nästa deltagare som fick bygga på den tidigares idéer om var 
pumpen kunde befinna sig på bilden. 

Denna workshop var bra för mig för att öppna upp och bredda mitt 
perspektiv på potentiella lösningar. Idéerna som kom in i denna session 
sammanställdes och utvärderades med hjälp av pumpanvändare. För att 
se sammanställningen och utvärderingen se bilaga F. 
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KONCEPT
De kreativa sessionerna och utvärderingar resulterade i tre koncept. Dessa utvärderades senare 
tillsammans med användare, mot funktionslistan samt med de givna aktiviteterna. 

1

2

3

1 Flexibelt band 
Första konceptet är ett flexibelt band 
som kan placeras på olika ställen på 
kroppen beroende på aktivitet. Kan 
placeras runt exempelvis magen, 
under bröstet, runt låret eller på 
armen. Bandet är avtagbart så 
pumpen kan användas utan 
tillbehöret. 

2 Pump+armband 
Detta konceptet grundas ur idén med 
patch pumpen, men denna är ett 
armband som placeras på överdelen 
av armen. Detta gör att konceptet är 
slanglöst och mindre delar att hålla 
reda på. 

3 Mjuk pump 
Sista konceptet bygger på en mjuk 
pump som kan hängas runt nacken. 
Även detta är en flexibel pump
placeringsmässigt i och med 
infusionssetet. Denna går även med 
fördel att rulla ihop och placera i 
exempelvis en byxficka. 
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UTVÄRDERING 1/3 
DISKUSSION MED ANVÄNDARE

BÄRA PUMPEN PÅ KROPPEN
Efter samtal med tre av mina användare kom vi fram till att koncept 1 
var intressant eftersom att det var så flexibelt och hade många 
användningsområden. Anneli kunde absolut tänka sig att använda ett 
band runt magen när hon ska träna, och dessutom såg hon fördelar 
i att kunna ha pumpen runt låret på sommaren om man exempelvis 
har klänning eller kjol. Se bilaga G för att se fler kommentarer från 
användare. 

Även Gustav tyckte att koncept 1 var bra då han i dagsläget använder 
ett midjebälte när han är ute och springer. Fördelarna är flexibiliteten 
samt att man inte behöver stoppa pumpen i en väska för att sedan 
placera den på ett midjeband. 

Koncept 2 tyckte användrna var häftigt vid första anblicken eftersom 
att den känns så enkel, men efter närmare eftertanke så valde de bort 
detta koncept just för att den endast har en placering. När samtliga 
användare valde bort detta koncept styrkte detta att flexibiliteten är 
viktigare än att slippa slangen. 

Koncept 3 var även användarna positiva till. Dock kunde de känna att 
den syntes mycket när man hade den runt nacken. Sedan trodde de 
att den inte skulle vara så skönt om den inte hålls på plats av något 
annat plagg, exempelvis en tröja. Man vill inte att pumpen slår mot 
kroppen om man till exempel är ute och springer. 

ANPASSNING TILL KROPPEN
Idéerna för att bättre anpassa pumpen till kroppen handlade om att 
lösa slangtrasslet genom slangvindor i pumpen/på slangen/vid nålen, 
samt om en böjd form på pumpen skulle förbättra passformen mot 
kroppen. Användarna tyckte att dessa idéer skulle förbättra 
användandet av pumparna. 



FOTBOLL

BEACH 
VOLLEYBOLL

LÖPNING
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UTVÄRDERING 2/3
MOT AKTIVITETER
För att utvärdera koncepten för hur man ska bära pumpen på 
kroppen gjordes detta med testpersoner som fick utföra vissa 
aktiviteter. De aktiviteter som testades var:

Lågintensiv träning
- promenad

Medelintensiv träning
- beach volleyboll

Högintensiv träning
- fotboll
- löpning

Dokumentation gjordes under dessa aktiviteter och diskuterades 
sedan med pumpanvändare för att försäkra sig om att resultatet var 
trovärdigt. Se bilaga H. 

UTVÄRDERING 3/3 
MOT FUNKTIONSLISTA
En sista utvärdering gjordes mot funktionslistan för att försäkra mig 
om att inga viktiga funktioner glömts under processens gång. Även 
en vanlig insulinpump och patchpumpen sattes in i en utvärdering 
mot funktionslistan. Detta för att kunna jämföra hur de tre nya 
koncepten står sig mot dagens lösningar. Se bilaga I. för att se 
utvärderingen mot funktionslistan.  

RESULTAT 
Efter de tre utvärderingarna var det koncept 1 som stod sig bäst i 
konkurrensen och detta koncept valdes därför att gå vidare med. 
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KOMPONENTER
De komponenter som behöver finnas i pumpen är: 

- en insulinreservoar (3 ml, 300 enheter)
- ett batteri (AAA, eller specialtillverkat batteri)
- mikroprocessor monterat på ett kretskort
- högtalare
- en skärm 

NY TEKNIK
En ny teknik som studerats närmare under projektet har varit skärmar. I 
dagsläget används oftast en enfärgad LDC-skärm i pumparna. Dessa 
bygger endel in i pumpen. Därför var e-ink skärmare en intressant 
ersättare till de gamla skärmarna. Dessa skärmar har även fördelen att de 
drar mindre ström. De drar enbart ström vid en förändring, exempelvis en 
klocka med en e-ink skärm drar då enbart ström när klockan slår om varje 
minut. Denna nya skärm möjliggör även att möjligheten att reducera 
volymen på pumpen är realistisk eftersom att skärmen är lövtunn. 

Tändsticksask för referens

Pump/motor

Microprocessor

Kretskort

Batteri AAA

Insulinreservoar
3 ml= 300u
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KONCEPTUELL LÖSNING
För att återkoppla till kontexten och alla tillbehör som en pumpanvändare 
måste ha med sig visar detta schema på vissa förbättringar i  det nya 
konceptet. Nedan syns det gamla schemat över tillbehör. De orangea 
korsen betyder att tillbehöret inte behövs i det nya konceptet. 

Kombinerad nål för insulin och CGM-
mätning, innebär bara ett införingshjälp-
medel istället för två

5,6 U
Slangvinda samlar upp 
överflödig slang

Mobil ersätter fjärrkontroll och 
monitor till CGM

5,6 U

Kardborreband på baksidan av pumpen 
gör att den fastnar lätt på bandet

Tillbehörsbandet är ett flexibelt band som 
kan placeras på olika delar av kroppenStörre lock till pumpen, både 

öppning för batteri och 
insulinreservoar

Den  nya konceptlösningen bygger på att 
kombinera befintliga produkter i kontexten för 
att reducera antalet produkter. Till exempel har 
nålen från infusionssetet och nålen till CGM-
mätaren kombinerats. Detta innebär endast 
att användaren behöver en nål i kroppen men 
också att ett hjälpmedel för att applicera dessa 
kan tas bort.

Även att styra pumpen genom mobilen har 
sina fördelar då man ändå alltid har med sig en 
mobiltelefon. Mobilen ersätter även monitorn 
för CGM-mätaren vilket betyder att man får all 
information samlad i sin smart phone istället. 
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FUNKTIONSUTVÄRDERING
Det fanns två alternativ att välja mellan då jag ville 
ha en flexiblet band som kunde placeras på olika 
delar av kroppen. Dels ett utdragbart band, som ett 
bilbälte, där längden justerades efter var på 
kroppen man ville bära bandet och pumpen. Eller så 
fanns det en velcro-lösning, kardborreband. Dessa 
ställdes mot varandra och velcro-lösningen vann då 
jag tillslut insåg att ett utragbart band skulle bygga 
för mycket på pumpen. Detta var tvärt emot vad 
användarna önskade, därför slopades detta förslag 
och jag jobbade vidare med kardborrebands-
lösningen. 

VELCRO UTDRAGBARA BAND
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PLACERING PÅ KROPPEN
Bandet kan placeras på kroppen utefter användarnas behov. 
Nedan visas några sätt hur tillbehörsbandet kan användas. 
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FORM & SEMANTIK 
NYCKELORD
Under researchen och analysdelen samlades pumpanvändarnas åsikter in och sammanställdes till 
en moodboard för att beskriva den övergripande känslan av produkten. Nyckelorden, det vill säga 
de viktigaste komponenterna för att definiera produkten finns nedan. 

Mindre volym var något de flesta pumpanvändare nämnde, att ha en mindre volym bärandes på 
kroppen skulle underlätta vid många situationer. Sedan var flexibel placering en väldigt viktig aspekt 
som kom fram tidigt i projektet. Alla pumpanvändare är olika och bär därför pumpen också olika 
beroede på situation eller aktivitet. Även alternativet att kunna koppla ur pumpen är en viktig funk-
tion som jag ville behålla för det nya konceptet. Säkerhet är alltid en viktig känsla när det gäller en 
sådan här produkt som är livsuppehållande. Man ska kunna hänga sitt liv i denna produkt utan att 
känna en oro. Om detta eftersträvas och uppfylls får användaren en frihetskänsa, man känner sig 
inte fast med sin pump, uppkopplad. Den stigmatiserande känslan som vissa pumpar kan ge måste 
bytas ut med mot en frihetskänsla och en positivt mindset runt sitt pumpanvändande. 

MINDRE VOLYM
FLEXIBEL PLACERING
SÄKERHET
FRIHET
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SKISSER & MOCK-UPS

FORMUTVÄRDERING 
Utvärdering av formen gjordes i omgångar med användare samt 
personer i klassen. Det kändes viktigt att personerna som ut-
värderade formen verkligen testade formen mot kroppen. Exempel-
vis i byxfickan, i BH:n eller någon annan stans där de kanske skulle 
placerat pumpen. Även att utvärdera tillsammans med bandet var 
viktigt. 

Bandet krävde inte samma formarbete som pumpen krävde, dock 
behövde den mer funktionella detaljer, som exempelvis gummi på 
insidan av bandet för mer friktion. Om man exempelvis bar bandet 
utanpå glatta träningsbyxor, hade det en tendens att glida uppåt. 
Detta förhindrades med hjälp av gummidetaljerna på insidan. 
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ENERGI
GLAD
VITAL

STARK
SPORTIG 
COOL

PRAKTISKT
TIDLÖS
KVALITÉ

RENT
FRÄSHT

FÄRGVAL
För grunden valdes en vit färg för att förmedla en ren och fräsh 
känsla till produkten. För detaljer som på exempelvis skärm-
texten valdes en mörkare grå som ger bra kontrast mot det vita 
samt utstrålar kvalité. För att tillgodose den aktiva målgruppen 
valdes en stark och sportig turkos. För att få in mer färg valdes 
komplementfärgen orange för att användas på små detaljer.
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MOODBOARD 
Denna moodboard visar känslan och uttrycket jag 
söker i pumpen. Jag vill exempelvis att den ska 
följa kroppen lika bra som en Nike Free Fit 
träningssko. Eller ha ärliga detaljer som ett par 
POC goggles som man ser igenom linsen.  

ÄRLIG.

SLIM.

ENKEL.

FÖLJER 
KROPPEN.
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KEY SKETCH/MODELL

ÄRLIGHET

SLIM

FÖLJER KROPPEN

ENKELHET
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RESULTAT 
Resultatet ska kännas som en självklarhet i en diabetikers liv. När man packar träningsväskan med träningsskor och vattenflaska, ska pumpen och 
bandet på ett naturligt sätt platsa i den situationen. Samtidigt som att pumpen ska hjälpa en att uppmärksamma blodsockertendenserna under 
dagen så  att man kan hålla en balans och kontroll över sitt blodsocker så att man kan utföra de aktiviteter man vill utan att vara orolig för insulin-
känningar under exempelvis träningspasset. 
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PRODUKTNAMN
Produkten heter MOVE. eftersom att konceptet bygger på att användaren 
vill kunna leva en aktiv livsstil med sin insulinpump. MOVE. syftar på 
engelskans ord för att röra på sig/förflyttning/rörelse som passar in på 
avsikten för pumpen.

KONCEPT
Konceptet MOVE. består av en till formen böjd pump med ett tillhörande 
flexibelt band. Pumpen fäster på bandet med hjälp av kardborreband på 
baksidan av pumpen. Dessa är avtagbara och används när bandet ska 
användas. 

Infusionssetet på pumpen är något större än tidigare infusionsset just för 
att nålhuset fungerar som en slangvinda för överflödig slang. Detta gör att 
risken för slangtrassel minimeras, då bara den mängd slang som behövs 
för tillfäller kan matas ut med hjälp av en liten trigger på nålhusets sida. 

Den turkosa delen på nålhuset är en tillsatsdel för CGM-mätningen, den 
kontinuerliga blodsockermätningen. Denna kommunicerar med pumpen 
och visar värdet på skärmen, men också om man går uppåt eller neråt i 
blodsocker. Detta visas med pilen bredvid blodsockervärdes siffran. 

MOVE.
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DETALJER

TILLBEHÖR/BAND
Denna del av konceptet svara på frågan: hur ska pumpen bäras på kroppen? Bandet är ett elastiskt 
velcro band, dvs kardborreband, i syntetmaterial. Det positiva med syntetmaterial i en sån här produkt 
är att det kyler/värmer effektivare än naturmaterial, det torkar snabbare, håller formen bättre samt att 
det väger mindre. Två negativa aspekter med syntetmateial är att det inte tål tvätt i högre värme, vilket 
innebär att det börjar lukta efter ett tag. Dock är denna produkt en förbrukningsvara då den kommer att 
vara tätt in på kroppen, så tanken är att man ska kunna byta ut det med jämna mellanrum för att ha ett 
snyggt och fräsht band. 

På baksidan av bandet finns gummidetaljer för att det ska bli mer friktion mellan bandet och huden, 
eller bandet och kläderna. Annars har bandet en tendens att inte sitta fast och glida uppåt. Gummi-
detaljerna är även formade så att slangen kan placeras mellan dessa ifall man vill gömma slangen un-
der bandet. 

PUMP
Denna del av konceptet svarar på frågan: hur ska pumpen anpassas bättre till kroppen? Dessa 
anpassningar gjordes efter en önskelista som satts ihop från pumpanvändare under processens gång. 

Delar av önskelistan:

- Mindre volym 
- Mindre vikt
- Bättre och tydligare display och interaktion
- Följa kroppen bättre
- Slippa slangtrassel
- Gärna lättare CGM-mätning i kombination med pumpen 

Dessa önskningar har uppfyllts med exempelvis pumpens böjda form som följer kroppen bättre, den 
har blivit mindre i volym och vikt på grund av en ny skärmteknik, slangvindan på nålhuset fungerar som 
uppsamling av slang vilket motverkar slangtrassel samt att systemet är ihopkoppat med en kontinuerlig 
blodsockermätning. Både sensorn till CGM-mätaren och pumpen är kopplade till samma fjärrkontroll; 
en smartphone, där all information samlas på samma ställe. 47. 



INTERAKTION 
En ljusdiod ligger längst delningslinjen mellan locket och produkthuset. Dels finns 
den för att e-ink skärmen inte ger en bakgrundsbelysning. Vilket innebär att om 
man måste dosera insulin när det är mörkt kan man tända diodslingan som lyser 
upp så att man ser skärmen. 

En annan funktion som diodslingan har är att varna när man ligger för högt eller 
för lågt i blodsocker. Eftersom att pumpen är direkt kopplad till CGM-mätaren får 
vi ett värde på blodsockernivån. Detta värde visas på skärmen, men än 
viktigare är att visa en tendens upp eller neråt i blodsockernivån. Vid gul 
indikation av dioden innebär det att man har en tendens att ligga för högt eller för 
lågt. För att veta om man ligger för högt eller för lågt syns på pilen på 
skärmen bredvid blodsockervärdet. Man kan även se detta på sin mobil som 
fungerar som fjärrkontroll. Om man exempelvis ligger högt, kan man dosera sina 
enheter insulin med hjälp av mobilen. Vid gul diod har man en chans att 
stabilisera sin nivå under kontrollerade former. Vid röd indikation är blodsocker-
nivån alldeles för hög eller låg, och patienten måste akut göra någonting åt sitt 
blodsockervärde. Vid denna varning kan det även vara ocklusion, det vill säga 
fel på pumpen, eventuellt stopp i slang eller nål. Vid röd indikation ger pumpen 
även ifrån sig en vibration eller ett larm för att fånga användarens uppmärksamhet 
snabbare. 
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enheter insulin kvar

basaldos, antal enheter insulin per timme

batteritid kvar

tid

blodsockervärde mmol/l

tendens i blodsockervärde
upp eller ner 

tillfällig basaldos, ställs ner vid 
exempelvis högintensiv träning
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MATERIAL
Kåporna på pumpen kommer att formsprutas och materialet 
som valts är en pvc-plast (se bild till höger för att se dataljerad 
sprängskiss på pumpens alla delar och innehåll). Plasten ska 
även vara ftalatfri. Ftalater är den mest vanliga mjukgöraren i 
plaster, men dock tros den vara en källa till cancer och 
hormonstörningar. Plaster inom sjukvården har tidigare inne-
hållit ftalater, detta är som tur är påväg bort från branschen. 



formsprutad plastkåpa

böjbar skärm

transparent plast för 
att se insulinnivå

insulinreservoar 3ml = 300u

pump/motor

manövreringsknappar

batteri AAA

processor

kretskort
(med ytmonterade komponenter)

lysdiod för kommunikation 
och se skärm i mörker

lock för insulin-
reservoar och batteri

KOMPONENTER
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(pvc, medical approved plastic)

(pvc, medical approved plastic)

formsprutad plastkåpa

transparent del 
i plastkåpa



SEMANTIK: PUMP
Pumpen har stora radier överallt för att helhetskänslan av pumpen ska vara att 
den upplevs mindre än vad den egentligen är. En radie är dock mindre än de 
andra, se orangea pilen, detta är för att få mer rörelse i formen. Den ska ha en 
riktning och ett mål. Vilket passar in på målgruppen. En annan anledning till att 
radien minskades där är för att där sker det rörelse i produkten. Varje gång man 
ska byta insulin eller byta batteri måste man skruva bort locket för att komma åt 
reservoaren eller batteriet. Denna rörelse uppmuntras dels på grund av 
dynamiken och förändringen i formen på locket med också på grund av färgen. 

Den turkosa färgen har ett funktionellt syfte. Detta är så kallade aktiva ytor, där 
det sker förändringar eller aktiviteter i produkten. Locket, som skruvas av, är en 
aktiv yta, likaså den transparenta delen som visar insulinnivån. Här kan man inte 
se precis hur många enheter man har kvar, men på ett ungefär kan man se hur 
mycket man har kvar. Detta element kändes som en väldigt viktig del att visa, 
det är trots allt en insulinpump. Även manövreringsknapparna är aktiva ytor och 
därför även dem turkosa. Det finns två runda knappar som man bläddrar med 
upp och ner i menyer osv, sen finns det en avlång ok knapp. Med denna gör man 
sina val. Man kommer oftast att hålla pumpen med båda händerna och därför 
styrs pil-knapparna med pekfingret på höger hand och ok knappen med 
pekfingret på vänsterhanden. 
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SEMANTIK: BAND
Bandet har samma vinklar i ändarna som pumpen har vid delningslinjen 
mellan locket och huset. Detta för att genom igenkänning förstå att dessa hör 
ihop. Även gummimönstret på insidan har samma vinkel för att skapa en helhet. 
De orangea stripsen på bandets långsida finns där för att vägleda och förtydliga. 
Dessa har en komplementfärg till bandet för att göra intrycket sportigt och ställ-
ningstagande. Insulinpumptillbehör behöver inte döljas, vågar man bära upp färg 
är det roligare att visa upp sitt pumpband. Självklart så ska bandet finnas i flera 
olika färgkombinationer för att passa alla smaker. Tanken var att pumpen skulle 
vara mer neutral i sina färger medan bandet skulle vara väldigt vågat och färgglatt 
i sin framtoning. 
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ANVÄNDAREN SER 
SKÄRMEN UPPIFRÅN
De värden som är mest relaterade till träning finns 
på en skärm på ovansidan av pumpen. Detta för 
att under träningspasset ska man inte behöva ta 
av pumpen för att se sina värden på den större 
skärmen. De värden som visas på den mindre 
skärmen är blodsockervärdet, vilken tillfällig 
basaldos man har inställd samt vad klockan är. 
Basaldosen är relaterad till träningsintensitet, mat 
eller tillfällig sjukdom. 



IN BALANCE
IN CONTROL
FOR MOVEMENT

MOVE.



DISKUSSION
En sak man skulle kunna diskutera är priset på den nya insulinpumpen. 
Eftersom att ny teknik som en e-ink skärm har satts in, kommer pumpen i 
dagsläget att bli dyrare. Dock är detta en teknik som kommer mer och mer 
på grund av större efterfrågan och då kommer priset att sänkas på även 
denna teknik. E-ink skärmen är fördelaktig då den drar mindre ström och 
dessutom är tunn som ett papper, vilket innebär att den totala volymen på 
pumpen kan reduceras med denna skärm. Jag anser att fördelarna i detta 
fall väger upp nackdelarn med priset. Dock är detta en produkt som måste 
godkännas som kostnadseffektiv av TLV (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket). Förhoppningsvis kan även de se de positiva 
effekterna av en mindre pump som har ett genomtänkt tillbehör som 
underlättar för användarna i sin vardag.  

När det kommer till pris skulle jag uppskatta pumpen till att bli en aning 
dyrare i inköpspris än vad dagens pumpar är. Dagens pumpar kostar runt 
30 000 kr, vilket får mig att uppskatta MOVE. till ett pris runt 35 000 i 
dagsläget. Som sagt, är skärmarna en ny teknik som kommer mer och 
mer, vilket förhoppningsvis skulle dra ner priset så att MOVE i slutändan 
går att producera för samma kostnad som dagens pumpar. Förutom 
skärmen är det inga andra komponenter som inte används i dagsläget. 

För att man ska kunna använda pumpen utan det tillhörande bandet är 
det viktigt att man enkelt kan ta bort kardborrebanden på baksidan av 
pumpen. På grund av tidsbrist har jag inte hunnit gå in så djupt på denna 
problematik. Men om man som många kvinnliga användare i dagsläget, 
har pumpen i bh kupan, kommer det inte att vara skönt att ha 
kardborrebandet mot huden. En alternativ lösning till detta är att man har 
något liknanade ett mobilskal med kardborreband på som man sätter på 
på baksidan av pumpen när man ska träna. Detta skulle även vara lättare 
än att avlägsna kardborrenaden efter varje träningspass och sätta dit den 
vid nästa pass. 

Avslutningsvis är jag nöjd med resultatet med tanke på att en flexibel 
placering var ett stort fokus under projektet. I början av arbetet hade 
jag kanske trott att resultatet skulle blivit annorlunda, men med de 
förutsättningar och resurser som givits under projektet är jag nöjd med 
resultatet. 

Konceptet handlar i det stora hela om att hitta balansen för 
användaren coh därmed ha kontroll över situationen och på så vis 
kunna utföra de aktiviteter som man vill. Detta hjälper pumpen till med 
genom att kontinuerligt mäta blodsockernivån, trots detta ligger det 
i slutändan på individens ansvar att lära känna sin diabetes och veta 
vad man själv klarar av och inte. 
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BILAGOR
KARTLÄGGNING AV EN DAG

UTDRAG FRÅN FACEBOOK KONVERSATION
PROVA PÅ SJÄLV

TILLBEHÖR FÖR PUMPANVÄNDARE
IDÉGENERERING 1/2
IDÉGENERERING 2/2

UTVÄRDERING 1/3
UTVÄRDERING 2/3
UTVÄRDERING 3/3

A
B
C
D
E
F
G
H
I



A KARTLÄGGNING AV EN DAG

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

tar fram pumpen och doserar
doserar med fjärrkontroll
tar fram pumpen utan att dosera
måste byta plats på pumpen på kroppen
mäter blodsockret

måltider
aktiviteter: 

påfyllning var 7:e dag
använder som klocka
kollar hur många enheter som finns kvar
studera blodsockret under dagen
vid toabesök
osäker om man tagit isulin - historik

när man glömt fjärrkontrollen

när man byter kläder byts även 
platsen för pumpen

Var man har pumpen på kroppen:

- Specialsportsele - vid träning
- I ficka på träningsbyxa - vid träning

- Jeansfickan - vardagligt
- BH kupan - vardagligt 
- BH:n (special bh - band) - vardag
- I strumpbyxorna - vardag
- Ibland i jeansfickan - vardag

- Midjeband - hemma
- Trosorna - hemma

- Midjeband - sova
- Löst i sängen - sova

Slutsatser:

- Använder fjärkontroll för att dosera i offentliga miljöer
- Använder pump för att dosera i hemmiljö
- Mäter i snitt blodsockret 8,5 ggr/dag
- Byter plats på pumpen när man byter kläder (ex. innan 
träning) eller ska sova eller vaknar på morgonen
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B UTDRAG FRÅN FACEBOOK KONVERSATION

Detta är bara ett utdrag av några inlägg och kommentarer. 
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C PROVA PÅ SJÄLV

Brydde mig mycket om pumpen syntes under 
kläderna och om det såg konstigt ut. 

Inte så jobbigt under själva träningen att bära 
pumpen mer irriterande när man ska byta till och 
från träningskläder till exempel. 

Måste lösa slangtrassel problemet som up-
pkommer på grund av för lång slang vid vissa 
tillfällen. Dock behövs den längden på slangen 
vid vissa tillfällen, ex. vid toalettbesök om man 
har pumpen kvar i fickan. 

Pumpen får inte slå emot kroppen som här, dvs 
den kan inte vara i en liten väska som fästs med 
en fästpumkt på ett band. Irriterande när den slår 
emot samt att de kliar efter ett tag. Dessutom 
inte skönt att pumpen är ivägen för armen. 

En del ur min dagbok som jag skrev under tiden jag bar pump.
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D TILLBEHÖR FÖR 
PUMPANVÄNDARE

1. Insulinpump
2. Slang, infusionsset
3. Nål och plåster
4. Infusionssets införingshjälpmedel
5. Hjälpmedel för stick i fingret 
6. Kombinerad fjärrkontroll och blodsockermätare
7. Våtservetter
8. Teststickor
9. Blodsockermätare
10. CGM-mätare (mäter kontinuerligt blodsockernivån) 
sändare & näl
11. Monitor för CGM
12.Hjälpmedel för insättning av CGM-nål
13. Hudvänlig tejp för fixering av CGM
14. Batteri/insulinreservoars nyckel
15. Insulinreservoar
16. Insulin, korttidsverkande
17. Kolvstång
18. Knacka på reservoaren för att få ut luftbubblor
19. Dra tillbaka kolvstången
20. Med hjälp av Easy Setter (DANA R) Detta görs automatiskt 
i Medtronics pumpar.
21. Väska för tillbehör
22. Extra batterier
23. Extra infusionsset
24. Extran insulin i en penna
25. Extra nålar och införingshjälpmedel
26. Extra kolvstång
27. Extra batterilucka
28. Dextrosol vid lågt blodsocker
29. Extra våtservetter 
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E IDÉGENERERING 1/2
SAMMANSTÄLLNING
WORKSHOP 1 & BRAINSTORMING
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F IDÉGENERERING 2/2
SAMMANSTÄLLNING
WORKSHOP 2
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G UTVÄRDERING 1/3
DISKUSSION MED ANVÄNDARE

H UTVÄRDERING 2/3
MOT AKTIVITETER

Kommentarer från återkoppling med användare.

     Gustav

     Annelie

Koncept 1.   

Gillar detta koncept, skulle 
använda när han är ute och 
springer, samt hemma. 

Skulle använda bandet runt 
låret under sommaren när 
hon ska använda ex. kjol. 
Gillar flexibiliteten.  

Koncept 2.   

För oflexibelt. Skulle nog 
inte kunna ha pumpen på 
armen för att han har inte 
tillräckligt mycket fett där 
för att ta upp insulin.

Oflexibelt. Men coolt vid 
första anblick, men för låst.  

Koncept 3.   

Häftligt koncept! Ok när 
man ska bara vara hemma 
och kan hänga på sig 
pumpen. Kanske inte sitter 
fast så bra när man rör sig. 

Kul idé. Mest mode-
medvetna pumpen jag sett! 
Men minus att den syns så 
mycket hela tiden.  

Koncept 1.  
 

Koncept 2.  
 

Koncept 3.  
 

Utvärdering av koncept vid olika aktiviteter. Det 
konceptet som fungerade bäst är markerat i ma-
trisen. Vid exempelvis promenaden var det ingen 
större skillnad på koncepten, därför är alla koncept 
markerade. 

     Fotboll

     Promenad

     Beach   
     volleyboll

     Löpning
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HF  tillföra insulin (så att kroppen kan ta tillvara på   
  sockret och omvandla det till energi)

  TEKNIK
N  dosera insulin (genom pump)
N   erbjuda påfyllning (av insulin)
N   erbjuda ström (till motor)
N  erbjuda byte av strömkälla
N  kommunicera information (till patient)
Ö  kommunicera information (till sjukvård)
N   erbjuda kontroll av pump (ex. insulindos)
Ö/O  erbjuda fjärrstyrning
Ö  vara stöttålig
N  erhålla larm (vid ockulation/pumpfel) 
Ö   vara fukttålig/vattentät

  ERGONOMI
N  erbjuda placering (på patienten)
Ö   minimera vikt (på produkten)
Ö  minimera volym (på produkten)
Ö   erbjuda flexibilitet (för patienten)
Ö  underlätta påklädnad (av pump)
N  kan användas av alla typ 1 diabetiker
Ö  få extradelar/tillbehör

  KOGNITION
Ö   underlätta osynlighet (av pump på kroppen) 
N   upplevas pålitlig (för patienten)
Ö   upplevas enkel/lättförståelig (för patienten)
N  motstå feltryck (av styrning)

  MARKNAD/STYLING
N  passa kontext (aktiv livsstil)
O  uttrycker frihet
Ö   uttrycka funktion
Ö   uttrycka säkerhet
O  uttrycka placering
Ö   uttrycka smidighet
O  upplevas attraktiv
Ö   upplevas lättförstålig

HF Huvudfunktion
N Nödvändig
Ö Önskvärd
O Onödig

I UTVÄRDERING 3/3
MOT FUNKTIONSLISTA - PRODUKT

KONCEPT 1 KONCEPT 2 KONCEPT 3INSULINPUMP PATCH PUMP

Uppfylls helt
Uppfylls delvis
Uppfylls ej

18 p. 16 p. 27,5 p. 25 p. 23 p.
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