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Abstract

How can I create a new safer way of handle your medicine? In Sweden 50% 
of all the patients that are taking medicine are doing it in the wrong way. This 
leads to that patients are getting impaired tratment results and also that the 
Swedish care and hospitals looses a lot of money treating the patients that 
arrives to the ER because of the medication errors. 

The goal for this project is to create something that helps the patients 
remembering to take their medicine and also how to do it. To reduce the 
medication errors so the patients can live a good life even though they are 
living with many medicines every day.

The result is a modular system with two products that will store and 
systemize the medicine for patients. The first product is boxes in different 
sizes depending on which type of medicine you have to store. The boxes 
variates in hight, but have the same mesurments otherwise.  The second 
product is a pill dispencer. In this product you put your pills so you can get 
more help with remembering and systemizing them. On this pill dispencer 
is an alarm that helps the patient to remember which medicine that has to be 
taken. Also how the patient is suppose to take it and when to take it. 

Hur kan jag skapa ett nytt säkert sätt för att hantera din medicin? I Sverige så 
är det 50% av alla patienter som tar sina mediciner på fel sätt. Detta leder till 
att patienterna får försämrade behandlingsresultat och att Sveriges sjukvård 
och sjukhus förlorar mycket pengar på att behandla de patienter som kommer 
till akuten på grund av felmedicinering.

Målet med det här projektet är att skapa något som hjälper patienterna att 
komma ihåg att ta deras medicner och även hur de ska göra det. För att  
minska felmedicineringen så att patienterna kan leva ett bra liv även om de 
hanterar många mediciner vare dag.

Resultatet  är ett modulsystem med två produkter som förvarar och 
systematiserar medicin för patienter. Den första produkten är lådor som 
varierar i olika storlekar beroende på vilken medicin som ska förvaras. 
Lådorna varierar i höjd, men annars har de samma proportioner. Den andra 
produkten är en pillerdosa. I den här produkten lägger patienten över de piller 
så de kan få hjälp med att komma ihåg och systematisera dem. På pillerdosan 
sitter ett larm som hjälper patienten att komma ihåg vilken medicin som ska 
tas. Även hur patienten ska ta dem och när de ska bli tagna.
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Bakgrund
Ungefär 50% av alla patienter som äter tablettmediciner äter dem inte enligt 
ordinationen som de fått ifrån läkaren. Det leder till att behandlingen inte 
blir så bra som den skulle kunna bli och överbelastar sjukvården mer än vad 
som är nödvändigt då patienter oftast kommer tillbaka till sjukhuset för att 
deras medicin “inte fungerar”. Den kommunikationen som är vanligast mellan 
patient och läkare som skriver ut medicinen/-erna sker muntligt eller skriftligt. 
Det är vid den muntliga kommunikationen som det är lättast att glömma bort 
vad läkaren givit för ordinationer. Anledningen till att medicineringen blir fel 
är att patienten antingen glömmer bort, hinner inte eller inte tror att det spelar 
någon roll när, var och hur de tar sin medicin. När detta inte sköts ökar de an-
tibiotikaresistenta mikroberna, dvs motståndskraftiga bakterier mot penicillin 
osv. Vilket i sin tur ger försämrad behandlingsresultat. Det är fyra saker som är 
viktiga som man ska tänka på när man tar en medicin;

1.  Vilken tid du ska ta din medicin.

2.  Vad du ska ta din medicin med, t.ex. vatten.

3.  Hur stor dos du ska ta.

4.  Vad du ska göra efter du har tagit din medicin.

Dessa är viktiga faktorer som hjälper patienterna att få en så bra behandling 
som möjligt, men det är inte alltid enkelt att komma ihåg om man har medi-
ciner som man ska hantera på olika sätt. Framför allt om man tar många 
mediciner dagligen. Det kan också vara svårt för läkaren att se om patienterna 
verkligen har tagit sin medicin om de kommer in och säger att de mår dåligt 
för att den inte fungerar. I många fall är patienterna gamla och glömmer bort 
detaljer som kan vara viktiga för att regleringen av medicineringen ska blir 
korrekt. Förvaringen av mediciner kan variera en del och det är viktigt att man 
har dem på rätt ställe. En del mediciner ska förvaras svalt och torrt, andra i 
kylskåpet, det är därför inte så bra att förvara sina mediciner i badrumsskåpet 
där de kan utsättas för fukt och luft. Även om tabletterna är vält förseglade i 
förpackningar kan fukt göra att bakterier börjar växa och förstöra medicinen 
och göra oss mer sjuka.

Exempel: 

De som äter blodtrycksmedicin kan få sämre kontrollerat blod-
tryck vilket ger långtidseffekter. Diabetesmedicin ger sämre 
reglerat blodsocker som garanterat ger långtidseffekter om det 
inte sköts och äter man antibiotika kan infektioner inte läka och 
öka processen för att resistenta mikrober blir fler.

Mål och syfte
Målet med mitt examensarbete är att skapa en ny produkt som kan hjälpa 
personer som äter åtta till tio tabletter om dagen med att minnas när och 
hur de ska äta dem. Även att skapa ett förvaringsalternativ till andra medi-
ciner som kan finnas i ett hem. 

Syftet är för att minska felmedicineringen utav mediciner så att behan-
dlingsresultaten blir bättre för patienten. Om det skulle ske så skulle även 
akutmottagningarna på sjukhus runt om i Sverige belastas mindre och spara 
både tid och pengar.
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Avgränsning
Projektet kommer att fokusera på att lösa förvaringsutrymme för olika 
medicinska preparat och även en ny pillerdosa för att kunna minska 
risken för felmedicinering. Eftersom att projektet möjligtvis ledas in mot 
en interaktiv lösning så kommer inte fokus att vara på tjänstedesign, utan 
mer på utformning av funktioner och form på produkterna som kom-
mer att skapas. Att inte fokusera på för mycket teknik, utan hålla mig till 
grundläggande information om produktion -och konstruktionstekniker.

Eftersom projektet är begränsat till tio veckor så kommer en fungerande 
prototyp inte att kunna byggas. Utan det kommer att bli en modell som 
visar volym och form på produkterna och dess tekniska lösningar kom-
mer att visas i skisser och beskrivande bilder. 

Produkternas storlek kommer att begränsas utifrån dess innehåll. Då en 
dagsportion med tabletter minst måste vara 10 ml så måste produkten se 
till att kunna hålla den volymen så att tabletter och får plats. För förvarin-
gen så måste förpackningarnas volymer mätas och beräknas så att de får 
plats i den kommande produkten.

I projektet så hanteras endast mediciner som förvaras i rumstemperatur.

TABLETTER
Apotek
Patient hanterar själv

Apotek, Läkare
Patient hanterar själv, 
Sjukhusvistelse

Läkare
Sjukhusvistelse
Maskiner

INJEKTIONER

KIRURGISKA INGREPP
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Samarbetspartner
Företaget som står som samarbetspartner heter Dosis som har gjort piller-
dosor. Produkten är en pillerdosa med ett larmsystem som signalerar när 
det är dags att ta sin medicin. Patienten kan även spela in sin egen röst som 
påminner patienten om att det är dags för att ta sin medicin. Den är uppdelad 
i dagsportioner som sitter fast tillsammans. Patienten kan välja att ta bort till 
exempel måndag från de andra delarna och sätta in det i det fristående larmet.
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Processbeskrivning
Jag kommer att jobba genom en iterativ process där man jobbar fram och 
tillbaka genom projektet för att kunna gå tillbaka och utveckla sina idéer samt 
att återgå till att samla information för at hela tiden kunna utveckla bra idéer. 
Jag börjar med att öppna upp projektet för att ta in mycket information som 
sedan analyseras och utvärderas. Då smalnas processen in för att sedan öppnas 
upp igen för intag av nya intryck och idéer. Så för olika faser av processen så 
öppnas den för att ta sig framåt och fokusera på det som är viktigt att fördjupa 
och vidga sina kunskaper i.

Jag kommer att anv’nda mig utav många klassiska metoder i designprocessen. 
En utav de metoder är marknadsanalys på dosetter och tidigare konceptidéer. 
Intervjuer med läkare och få veta ur deras synvinkel hur de ser på problemet 
med att patienter felmedicinerar sina ordinationer. Genom att intervjua 
patienter som använder och inte använder dosetter för att se vilka problem 
som de har eller inte har. Möjliggöra att se om det finns vissa funktioner 
som är mer önskvärda än andra för att få ett så bra resultat som möjligt för 
patienterna. För att få en krativ bredd kommer jag att annordna workshops för 
att få ny syn på sitt problem och uppnå en kreativ höjd. Eftersom att det kan 
vara svårt att sätta sig in i hur det är att hantera många mediciner så komemr 
jag att prova själv att vara “sjuk” i en vecka för att ta ca 8 olika piller varje dag 
vid olika tidpunkter för att känna på hur det är att hålla tiden, komma ihåg och 
att ta rätt tablett vid rätt tidpunkt. Jag kommer behöva mycket kontakt med 
användarna under projektet för att testa mockups och utvärdera mina koncept. 

Projekstart

Research

Research

Analys

Koncept

Idégenerering

Mål
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Målgrupp
Min målgrupp är patienter som äter upp till 8-10 tabletter om dagen. Även 
tänka på de personer som behöver använda andra medicinska preparat 
som  salvor, sprutor och så vidare. Många personer som har många olika 
typer av mediciner saknar oftast en bra förvaring där de kan ha alla 
sina förpackningar. Deras tabletter som de inte har portionerats ut sina 
pillerdosor behöver förvaringsutrymme, gärna då tillsammans med sina 
andra medicinska substanser.

Eftersom de personer som äter upp till 8-10 tabletter om dagen kan ha 
många olika sjukdomar måste jag tänka på alla de som har sjukdomar som 
gör att man han rörelsenedsatthet och kognitiv nedsatthet.

En sekundär målgrupp är läkare som skriver ut medicinerna till patienterna. 
Eftersom mycket av anledningarna till att det sker så mycket felmedicinering 
kan bero på kommunikationen mellan läkare och patient. Att då kunna 
jobba och ha i åtanke hur den kommunikationen kan förbättras är endast en 
liten del av projektet.
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Designproblem
Problemet är att patienter som inte doserar sin medicin rätt får försämrad 
behandling. Doseringsdosorna som finns ger inte den informationen som 
patienterna behöver. Den hjälper inte till att hålla ordning på sina mediciner. 
Den påminner inte när medicinen ska tas och den berättar inte vad man ska 
göra efter medicineringen. Om man har olika mediciner så kan de tas på 
olika sätt, med vatten, upplösas i vatten eller stolpiller så kan man behöva få 
information om det. Placeringen av medicinerna bör vara lite sval och många 
idag har sina mediciner i badrumsskåpet vilket kan vara fuktigt. De som har 
mycket mediciner behöver mer plats än badrumsskåpet och en organiserad 
förvaringsplats fattas. 

Förvaringsmöjligheter för mer än bara tabletter finns inte heller. De personer 
som behöver använda krämer flera gånger om dagen eller kan behöva akut 
behov av adrenalinsprutor behöver ett säkert sätt att kunna förvara det på.

En återkoppling till läkaren saknas så läkaren kan se att patienten tar sina 
mediciner på rätt sätt och kan lätt ändra om något inte skulle stämma. En 
muntlig kommunikation är inte alltid tillräcklig utan en dokumenterad 
historik av medicinhanteringen behövs. Det skulle också bidra till att man 
kan snabbare hitta problemet om de skulle behöva komma in på grund av 
felbehandling av medicinerna. Det är viktigt att dosetten också fungerar i 
långtidsperioder vid en utlandsresa när bekvämligheten med våra apotek inte 
finns. Då måste man känna sig trygg med att man har alla mediciner.

Exempel: 

En kvinna som äter medicin dagligen 
kliver upp på morgonen och förbereder 
morgonens mediciner i köket. Hon går ut 
och började prata lite med familjen som satt 
i vardagsrummet. Återigen började hon att 
förbereda samma medicin, med bara fem 
minuters mellanrum, nu i vardagsrummet. När 
hon går in i köket för att hämta vatten ser hon 
att de första tabletterna som hon förberedde 
ligger och väntar på att bli tagna. Det är inte 
första gången det här händer och det är inte 
så bra med tanke på att det inte alltid är bra 
att överdosera sina mediciner. Samma dag 
åkte kvinnan och köpte en doseringsdosa för 
att undvika problem där minnet och glömskan 
kan vara avgörande för ens hälsa.
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Genom att ha pratat med läkare och andra personer som jobbar inom 
sjukvården har en insamling utav mycket information om medicinhantering 
och konsumtion gjorts. Ett exempel på intressant information om hur många 
som äter mediciner runt om i världen. Hela 80% av +65 åringar i Europa äter 
minst fem mediciner om dagen. 

Efter mycket undersökning om vilka olika typer av mediciner som finns på 
www.Fass.se så gjordes en överblickskarta på några vanliga olika medicinska 
preparat. För att få en förståelse för vilka medicinska preparat som finns ute 
på marknaden och hur de ska doseras, så kan kunskap samlas och användas 
under projektet. Några exempel på hur olika tabletter ska intas är att de vanli-
gaste tabletterna ska man svälja med vatten, men det finns även tabletter som 
man ska tugga på där man absolut inte får svälja varken skummet, salivet eller 
tabletten. Den ska spottas ut istället för att den endast ska verka i munnen. Sen 
finns det tabletter som man ska göra tvärt om med, du får absolut inte tugga 
sönder dem i munnen, men måste svälja. All denna information står på för-
packningen eller i bipackssedeln som finns. Dock kan det vara svårt att känna 
igen sina tabletter när de blivit utportionerade i olika hjälpmedel för tabletter. 

Den förvaringen som gäller för de andra medicinska preparaten som kan vara 
olika typer av plåster, salver, sprutor och så vidare finns inte riktigt. 

Fas 1 Research

80%

EU

=
24 h

+65

Information från läkarkontakt

Olika medicinska preparat
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Intervju med sjukvården
Intervjuer och möten med personal inom vården har gjort för att samla 
information om hur de upplever deras patienters medicinhantering. Mycket 
är väldigt oroväckande då en läkare anser att det är ca 50% som kommer in till 
akuten är på grund utav läkemedel.

Det första samtalet skedde med en läkarestudent som jobbar på akuten som 
dagligen träffar många patienter som hanterar mycket mediciner och även 
läser mycket om olika läkemedel. Läkarstudenten gav mig information om hur  
hen såg på problemet och även hur hen försöker att hantera de problemen som 
uppstår med patienter som har feldoseat sin medicin. 

Ett annat samtal skedde via telefon med en läkare, Dr. Enander som berättade 
om hur komminukationen mellan läkare och patient sker vid utskrift av 
mediciner. Läkaren gav god information om vilken den tydligaste målgruppen 
var och vilka problem som var orsaken till varför felmedicinering kan ske. 
Dels kan det vara för att mycket utav ordinationen ges muntlig til patienten 
som sedan kan komma ihåg fel om vad läkaren har sagt. Det kan också vara 
så att det datasystemet som läkarna och Apoteket har inte samarbetar så bra 
vilket gör att den informationen ej uppdateras hos Apoteket. Vilket leder till 
att gamla recept kan ligga kvar hur länge som helst utan att de försvinner och 
patienten kan fortfarande hämta ut en medicin de egentligen inte ska äta.

Till höger så finns det citat från några av de samtalen som hållits under 
projektet. 
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“Att få upp compliance hos patienter när det 
kommer till medicinering är ett av vårdens stora 
problem.”

“Om alla patienter alltid tog sina mediciner enligt föreskrift och inte mer 
eller mindre hade vi inte haft de stora problemen med antibiotikaresitenta 
mikrober som vi har idag”

50% av alla 
patienter tar inte sin 
medicin på rätt sätt

Kunde man komma på ett sätt 
att enkelt kunna 

1) hålla ordning på sina medi-
ciner, 

2) bli påmind att ta sina medi-
ciner på rätt sätt och tid, 

3) samt få information om vad 
man ska göra när man har ätit 
klart sina mediciner.
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Research

"De potentiella ekonomiska vinsterna med att undvika läkemedelsrelaterade problem är betydande och 
kan belysas med följande räkneexempel. En blygsam målsättning kan vara att minska antalet inläggningar på grund av dessa 
problem med 25 procent, vilket skulle betyda att vårdtiden skulle minska med cirka 321 dygn under 1 månad. Ett vårddygn 
på en medicinsk vårdavdelning kostar cirka 5000 kr. Minskade vårdkostnader skulle innebära en besparing på 1,6 miljoner 
kronor per månad, alltså 19,2 miljoner kronor på årsbasis."

De vanligaste läkemedelsgrupperna som orsakade problem var 
hjärt–kärlläkemedel, psykoaktiva läkemedel och cancerläkemedel.

Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning
Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten
Jessica Fryckstedt, överläkare, akutklinikenjessica.fryckstedt@karolinska.se

http://www.lakartidningen.se/

Bristande följsamhet av läkemedelsordination enligt journalanteckning, 
antingen genom att patienten själv uppgivit utsättning av läkemedlet 
eller inte hämtat ut ordinerat läkemedel, uppgavs för 11 procent av 
patienterna med läkemedelsrelaterade problem. 

Några utdrag från www.läkartidnigen.se där man kan läsa om lite statistik när det gäller läkemedelsrelaterade problem
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Polyfarmaci
Multifarmaci är ett uttryck som används inom sjukvården. Det betyder att en 
patient äter minst sju till åtta mediciner dagligen. Detta är väldigt vanligt bland 
den äldre målgruppen av befolkningen, inte bara i Sverige, utan i hela Europa. 
Det här är något som många läkare jobbar med och försöker förbättra genom 
att se över sina patienters mediciner och försöka förminska dem genom att 
kontinuerligt träffa patienterna. Där testar de patienternas värden för att se om 
de kan minska doser eller rent utav ta bort någon medicin.

Ett problem som dyker upp här är att den kommunikationen som pågår idag 
mellan läkare och patient är inte alltid lätt att få en trovärdig information om 
patientens medicinering. Många patienter är äldre och har svårt för att komma 
ihåg hur de egentligen har tagis sina mediciner och om de tagit rätt dos. Det 
kan vara så att de tror att de tar dem rätt, men inte gjort som läkaren ordinerat. 
Där finns det möjlighet för att kunna utveckla ytterligare hjälpmedel som kan 
agera mellanhand för läkaren och patienten. 

När det gäller multifarmaci innebär det också att det är väldigt svårt att förutse 
vilka bieffekter patienterna kan få. Det gå inte att förutse hur de olika medi-
cinerna kommer att reagera på varandra. Därför kan det hela bli ett enda stort 
experiment där läkaren försöker hitta mediciner som passar för sin patient. 
Medicinerna är också nästan alltid bara testade på unga människor som inte 
får lika många bieffekter som äldre. Det kan tyckas vara lite konstigt då det är 
mest äldre som äter mycket mediciner. De är alltså en mer utsatt målgrupp för 
bieffekter och läkarbesök. Så kommunikationen om medicinering är viktig, för 
att inte ge våra äldre onödiga bieffekter eller mediciner.

 < 7 tabletter 

Användare Bills mediciner
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Vanligaste sjukdomar
De vanligaste sjukdomarna som drabbar det svenska folket enligt läkare och 
sjuksköterskor som intervjuats är; 

Hjärt och kärlsjukdomar
Depression 
Sömnsvårigheter

Det är mot dessa tre sjukdomar/tillstånd som läkare skriver ut mest mediciner. 
Bara mot hjärt-och kärlsjukdomar kan man få minst fem mediciner mot blod-
tryck, blodfetter och hindrande av blodpropp. Andra relaterade sjukdomar är 
även diabetes typ 2 och risker för blodproppar.

Sömnsvårigheter

Depression

Hjärt -och kärlsjukdomar
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Dagens produkter

Det som används idag är doseringsdosor som säljs på apotek och internet 
som underlättar sortering och dosering av medicin. Det är ganska många som 
använder doseringsdosor men de ger inte ut så mycket information som skulle 
behövas. Den vanligaste doseringsdosan är Dosett som säljs på Apoteket och 
även Apotekets egna pillerdosor. Båda de två produkterna är helt mekaniska 
och saknar teknik. Det som gör att Dosetts pillerdosa inte alltid fungerar är 
för att de facken som finns inte är så flexibla för användaren. De färdigtryckta 
tiderna som finns för varje fack är för små om en person äter väldigt många 
mediciner till exempel på morgonen. Är det en medicin som ska tas kl. 10.00 
kan det bli problem när de två facken på morgonen är mellan 07.00- 09.00 och 
nästa 11.00-13.00. De är också väldigt otympliga att ta med sig och om man 
vill åka bort över helgen måste man ändå ta med sig hela veckan.
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Observation Hemtjänsten
Under min observation så besökte jag hemtjänsten i Umedalen för att få 
träffa lite äldre personer som äter mycket mediciner. Jag var där en förmiddag 
och fick följa med en anställd till hans patienter. Inför varje trätt med en ny 
hemboende presenterade jag mig och observerade först när hemtjänsten 
jobbade och gjorde dagens sysslor och sedan fick jag lite tid till att fråga lite 
frågor som jag hade. Det var blandade svar som jag fick, en del äldre tyckte inte 
att det var några problem med att hålla tid på sina mediciner, medan andra 
tyckte att det var väldigt problematiska att använda. Det var bara en utav de 
hemboende som jag träffade som använde flera typer av mediciner.

Det var en äldre herre som hade Parkinssons sjukdom och åt väldigt mycket 
mediciner. Han åt från en till tolv tabletter vid varje tidpunkt på dagen. De 
tidpunkterna som han åt var varannan timme, så han började vid 08.00 och 
sedan vid 10.00, 12.00 osv. Under natten behövde han bara ta en gång Det var 
väldigt viktigt att han tog sina mediciner vid rätt tidpunkter annars kunde 
han bli väldigt dålig och det kunde ta väldigt lång tid innan han återhämtat 
sig igen. Det räckte med att han tog sin medicin en halvtimme före eller efter 
sin bestämda tid för att det skulle bli fel i systemet. Han hade dock inte eget 
ansvar över sina mediciner, utan hemtjänsten som kom vid varje tillfällen 
då han skulle ha sin medicin gav den till honom. Mannen fick sina tabletter 
i apodosor, dvs. färdigpacketerade tabletter från Apoteket i små plastpåsar 
som sitter ihop i en lång slinga som är ihoprullad som en rulle. En slinga 
räcker i ungefär två veckor för denne man. Förutom sina tabletter så hade han 
ögondroppar som han tog tre gånger om dagen för att undvika torra ögon. 
Han hade också en typ utav laxerande pulver i små kuvert som han hade 
på gröten varje morgon. Mannen hade också astma, så en astmainhalator 
användes samt en maskin som han andades igenom för att rensa luftstrupen 
på grund av slemmig hosta. Han hade själv valt att inte vara ansvarig för sina 
mediciner på grund av att han glömde lätt bort att ta dem när han hade eget 
ansvar tidigare. Eftersom han blev så dålig när han glömde bort dem så sköter 
hemtjänsten det åt honom. 

En kvinna som hade en väldigt syn -och hörselnedsättning hade en 
medicindosa som hon hade några tabletter i. En utav hennes tabletter var 

ganska stora så de kunde hon inte få ut bara genom att använda fingrarna 
eller att vända på asken. Utan hon fick använda en liten tesked för att kunna 
få ut de tabletterna. Har man då redan väldigt dålig syn är det ännu svårare 
och därmed ökar risken för att man inte orkar ta sin medicin. Hon hade också 
en egen liten dosa för sömntabletter som hon hade skiljt från sina dagliga 
mediciner då hon inte ville blanda ihop dem, eftersom hon var rädd att ta 
dem när det inte fanns något behov. Det fanns en liten rädsla för att råka bli 
beroende och hon ville så klart inte äta dem om det inte fanns behov.

Andra problem som uppkom hos de andra hemboende personerna var att 
medicindoserna som de använder idag är väldigt svåra att hantera då luckorna 
var antingen för tröga eller för lösa. Det som kunde hända var att medicinen 
kunde bli svår att få ut eller att alla medicinerna kastades ut på golvet. 
Finmotoriken hos ett par äldre händer är inte detsamma som hos en ung 
person. Många utav de äldre som hade mycket mediciner fick oftast hjälp från 
hemtjänsten då de själv inte kunde hantera medicindoserna som de hade idag. 

De hembiträdena som jag träffade tyckte att det skulle vara bra om det fanns 
ett alarm som kunde hjälpa de hemboende när de skulle ta sin medicin. Då 
kan de själva ta medicinen bättre. Apodosorna fungerade relativt bra, men 
de fanns ändå hemboende som tyckte att det kunde vara svårt att se vilken 
tid eller datum som det står på påsen. Det kunde bli fel även där. De kunde 
se vissa brister i medicinhanteringen hos de hemboende, men eftersom viss 
har egen hantering av sina mediciner så kan de inte göra mycket mer än att 
bara påminna dem om att ta dem vid rätt tider och rätt dos. Själva ordningen 
bland medicinerna hos sina hemboende var ganska dålig. De som hade mycket 
mediciner hade alla i en kartong på köksbordet. Det såg inte så trevligt ut och 
de som jobbade tyckte också att det inte var helt optimalt. Det fanns listor som 
de signerar på vid varje medicinering som de klagade på också därför att de 
var otydliga och gjorde inte plats för anteckningar för de patienterna som äter 
mycket medicin.

Det var ett lärorikt besök hon hemtjänsten och jag fick med mig mycket 
information och anteckningar. Eftersom man har tystnadsplikt och får därför 
inte nämna patienterna vid namn utesluter jag det. 

Jag tog inte heller kort inne i lägenheterna för att respektera detta.
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Tabletter Apodos

Filter med 
slang

Apodos-
hållare

Tabletter

Tabletter

Tabletter
Storpack

Inhalator

Illistration på de olika medicinska preparaten 
på köksbordet
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Flöde från utskrift till hem
För att kunna jobba med mediciner och patienterna behövs en grundläggande 
kunskap och förståelse för hur hela kedjan från att läkaren skriver ut sina re-
cept till att patienten lägger sina mediciner på köksbordet hemma. 

Då börjades det en undersökning hos de olika parterna som är involverade i 
detta flöde. Genom en kontakt inom sjukvåden, Dr. Enander, så insamlades 
väldigt mycket information utifrån en läkaren synvinkel på möte och kommu-
nikation med patient och även de problem som kan uppstå. Läkaren mottog 
information från patienten om vilka problem som han eller hon har. Därefter 
skriver läkaren ut de recept som är lämpligt för patienten.

Jag kände att jag var tvungen att förstärka kunskapen om hur mediciner ska 
hanteras och vilka olika typer av mediciner som finns. Mycket information 
om olika mediciner i tablettform hittades på FASS.se. En hemsida där man 
kan läsa om olika tabletter och allt det man kan läsa på en bipacksedel. Många 
mediciner som finns på hemsidan har även bilder på hur den ser ut. Bara av 
att se alla de medicinerna väcktes en tanke att de är väldigt lika varandra till 
utseendet och att det kan vara en faktor till att en medicinering kan gå fel. 

Där börjades olika observationer och intervjuer med de olika parterna i flödet 
från utskrivet recept till att patienten har fått hem sina mediciner.
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Hem

Disktrikt-
sköterska

ApotekLäkare

Dosapoteket

Patienten går till sin läkare 
och får en ordination

Patienten går till Apoteket 
och hämtar ut sina mediciner

Om patienten ska ha Apodos och 
medicnerna inte kan doseras ut 
tillsammans kontaktar Dosapoteket 
Läkaren och gör en ny ordination.

Patienten kommer hem 
med sina mediciner.

Distriktsköterskan hämtar 
ut medicinerna åt patienten.
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Apoteket
Ett besök på Apoteket gjordes för att prata med en farmaceut om mediciner 
om hur de bör förvaras och vilka som är mest vanliga. Även för att förstå deras 
ansvar gentemot patienter som kommer dit och hämtar ut mediciner och 
köper hjälpmedel. En intervju med en från personalen genomfördes som hade 
förberetts med en del frågor några dagar innan. Resultatet gav mycket då det 
var en del luckor i flödet mellan Apoteket, läkeren och patienten som behövde 
förtydligas. Svaren på detta ger en mer tydlig bild över hela systemet. Även att 
få reda på hur mycket pillerdoser Apoteket säljer per dag och vilken målgrupp 
det är som köper dem. Att ge en direkt procentuell siffra på försäljning på 
pillerdosor kunde inte ges, men en grov uppskattning visar att det är cirka tre 
per dag och att det är mest äldre eller anhöriga till äldre som köper dem. 

Det var bra att få se hur stora olika förpackningar utav mediciner kan vara så 
att beräkningar kring storlek på ny förvaringsprodukt stämmer.
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Dosapoteket

I samarbete mellan läkarna och Apoteken finns Dosapoteket. Deras uppgift är 
att packetera piller i små påsar som kallas för Apodosor. De som jobbar med 
att portionera ut medicinerna är utbildade farmeceuter och går igenom alla 
mediciner så att de passar med varandra och inte gör att patienten får onödiga 
eller skadliga biverkningar. Om det skulle vara så att det är någon medicin som 
inte passar med någon annan så kontaktas läkaren som skrivit ut receptet och 
därmed sker det en ändring i receptet så att det passar patienten bättre. Däreft-
er skickad Dosapoteket Apodosorna till Apoteken där patienterna hämtar ut 
sina mediciner, eller så hämtar distriktsköterskan, hemtjänsten eller någon 
anhörig dem.

För att mediciner ska kunna portioneras ut i Apodosorna så måste de ha 
ansökt om ett tillstånd. Eftersom Apodosorna inte är fukt -och ljustäta så får 
inte medicinerna vara känsliga mot det. Eftersom att dessa krav finns så kan 
inte alla mediciner portioneras ut i Apodosor, vilket gör att patienter måste ha 
separata dosor för de medicinerna. 

Apodosorna är ett bra system som fungerar för många patienter, men det är 
mycket upp till medicintillverkarna att se till att deras mediciner kan portion-
eras ut i dem för att göra det lättare för patienterna. Ett förvaringssystem för 
dessa finns dock inte.

Distriktsköterska

En distriktsköterska är den personen som träffar patienter kontinuerligt och 
hjälper till med att dela och portionera ut tabletter i patienternas pillerdosor. 
De kan även hämta ut medicin åt sina patienter på Apoteket och leverera 
dessa hem till patienten. 

Se bilaga för helt visualisering utav flödet

Problemområden
De största problemen som jag såg på mina observationer var att det är svårt 
för patienterna att hantera deras hjälpmedel för sina tabletter de har idag. Det 
finns även ingen organiserad förvaring för deras förpackningar och andra 
medicinska preparat. Det som har varit önskvärt är att kunna ta med sig det 
man behöver för dagen och inte hela veckan som det är idag. En del tycker 
även att de inte är så estetiskt attraktiva och önskar något nytt som de tycker 
ser mindre ut som något som är en produkt från sjukhuset. 

På en del av pillerdosorna är det skenor som man drar ut för att komma åt tab-
letterna. En del patienter och sköterskor och hemtjänst tycker att de är väldigt 
ojämna inom trögheten i att öppna och stänga igen facken för tabletterna. 

Under besöket hos hemtjänsten så såg jag en del problem som hände under 
utdelningen av mediciner för hemboende patienter som inte har eget ansvar 
för sina mediciner.
Eftersom distriktsköterskan ibland kommer och fyller på patienternas tabletter 
så litar hemtjänsten på att de alltid är uppfyllda. När det inte händer så för-
skjuts hela systemet i patienternas doseringsdosor. då kan hemtjänsten behöva 
ta tabletter ur ett annat fack från en annan dag för att kunna ge patienten sin 
medicin. Sedan vid nästa tillfälle gäller det för hemtjänsten att komma ihåg 
att de tog tabletterna från ett annat fack för att inte glömma bort eller tro att 
patienten redan fått den medicinen. 

Det fanns en äldre patient som inte hade någon plats för sina övriga mediciner. 
De stod bara i en kartong på köksbordet i en röra och det var till och med lite 
svårt för hemtjänsten att hålla reda på allt som han hade. 

Fas 2 Analys
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Problemformulering

Det finns inte riktigt någon produkt som hjälper individer (patienter) att ta 
sina mediciner på det sättet de ska enigt ordinationer från läkaren. Det leder 
till att det är många patienter som åker in på akuten på grund av medicin-
ska skäl. Det belastar sjukvården oerhört mycket. Ett bra förvaringsalternativ 
anpassat för medicinska förpackningar saknas också på marknaden. Istället för 
att ha sina mediciner utspridda i sitt hem så kan de samlas på ett och samma 
ställe. 

På grund av dessa skäl så blir problemformuleringen för det här projektet:

Hur kan jag skapa en produkt som hjälper patienter 
med att systematisera och förvara deras olika 
typer av mediciner så att de tas på rätt sätt för att 
undvika försämrat behandlingsresultat och samtidigt 
dokumentera historia som går att överföra till läkaren?
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Interaktiva

Ny produkt

Mekaniska

TekniskaTraditionell

Marknadspositionering

Genom att kartlägga hur dagens produkter ligger på marknaden idag så kan 
jag lättare se vart jag vill rikta min nya produkt emot. Att skapa ett diagram 
med två axlar i x och y där två motpoler står emot varandra ger en möjlighet 
att placera ut dagens produkter. I x ser vi motpolerna teknisk mot manuell och 
i y står interaktiv mot traditionell. Nedan ser ni hur jag har placerat ut dagens 
produkter och även vart jag vill placera ut min produkt, en teknisk produkt 
som är interaktiv mot patienten. 
Nytt fokus är att ta sig mot en mer interaktiv riktning och få produkten att bli 
lite mer teknisk så att den kan hjälpa patienten att följa ordinationen på rätt 
sätt.
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Brist på förvaring
Av de produkter som blivit analyserade så har inga antytt på att de anknyter 
till någon annan form utav förvaringsprodukt. Det researcharbete som gjorts 
har inte heller gett något resultat på att det finns designade produkter gjorda 
för mediciners olika storlekar. De övriga produkterna till höger ligger oftast 
utspridda i patientens hem istället för att ha en bestämd plats som inte avslöjar 
dess innehåll.
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50-7520-30
7 testpersoner i olika åldersgrupper

Skickade med dagböcker

Eventuell befintlig medicinering? 

fEjkaD orDination

Testa fejkat recept
För att få en större förståelse om vad problemet till varför medicinering inte 
alltid blir som den ska enligt ordinationer från läkaren genomfördes ett experi-
ment. Åtta personer fick en fejkad ordination med åtta olika mediciner som 
sammanlagt blev 10 tabletter om dagen. Denna ordination skrev en läkare till 
mig med de vanligaste medicinerna som de flesta äldre patienterna får. Tablet-
terna testpersonerna fick var små godisbitar som såg ut som tabletter. Tanken 
var att istället för att bara tänka att man ska ta en tablett så fick de något fysiskt 
att hålla reda på och även att äta. De blev utdelade i små påsar där det var 
namngivna och även när och hur de skulle tas. Till det fick de ett recept med 
namn på alla mediciner och vilka tider de skulle tas samt dos. Sedan fick de 
även en dagbok där de skulle fylla i hur det gick att hantera de medicinerna 
som de fått.

Uppgiften jag gav till testgruppen var att de skulle hålla koll på medicinerna 
och ta dem vid rätt tidpunkt och rätt dos. Samtidigt som de gjorde detta skulle 
de föra dagbo över hur deras medicinering gick. De skulle fylla i om de tagit 
rätt dos och om de tog dem vid rätt tillfälle. De skulle även förklara varför de 
gick bra eller dåligt med medicineringen så att jag kan föra en statistik över de 
vanligaste problemen över varför problem med medicineringen kan ske. Det är 
även bra att veta vad som gör att det blir lätt att komma ihåg dos och tid med 
sina mediciner. 

En del klarade av att följa ordinationen väldigt bra medan det fanns några som 
hade problem med att ta vissa mediciner. Majoriteten av testpersonerna hade 
svårt med att ta en tablett mitt på dagen då det inte anknyter till någon måltid 
eller daglig rutin. Den medicinen var viktig för blodtrycket och uteslutet intag 
kan resultera i högt blodtryck och det är skadligt i längden. Det var en person 
som inte läste receptet så noga utan tog en tablett på morgonen som egentligen 
skulle tagits på kvällen innan. Eftersom personen inte läste receptet så togs en 
sömntablett i början på dagen. Om det nu hade varit riktig medicin hade detta 
kunnat sluta riktigt illa, framför allt om personen måste till exempel köra bil. 

Jag testade även själv att vara sjuk med samma recept som min testgrupp för 
att bygga upp en personlig upplevelse kring att hantera mycket mediciner. Det 

största problemet för mig var att ta de tabletterna mitt på dagen och innan 
måltid. Det anknyter inte till någon rutin och det var väldigt svårt att komma 
ihåg att det var dags att ta medicin. Lösningen på det var att ställa ett larm på 
den tiden då medicinen skulle tas. Erfarenheten och den insamlade infor-
mationen från testgruppen har jag haft i åtanke och använt som material till 
utformingen utav det slutgiltiga konceptet.
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Diabetes typ 2

Högt blodtryck

Haft hjärtinfarkt

Återkommande kärlkramp

Magsår pga alla mediciner

Depression och svårt att sova

Metformin

TidpunktMedicin

Metformin

Enalapril

Enalapril

Amlodopin

Amlodopin

Esidrex

Esidrex

Bisoprolol

Bisoprolol

Isosorbidmononitrat

Isosorbidmononitrat

Simvastatin

Simvastatin

Trombyl

Trombyl

Omeprazol

Omeprazol

Mirtazapin

Sertralin

Imovane

Imovane

- Mot diabetes typ2, sänker blodtrycket

- Blodtryckssänkande

- Blodtryckssänkande

- Blodtryckssänkande

- Bromsar hjärtrytmen, blodtryckssänkande, mot kärlkramp

- Långverkande nitroglycerin, mot kärlkramp

- Blodfettssänkande

- Hindrar blodpropp

- Mot magsår eller gastroesofagal refl ux (kronisk halsbränna)

- Mot depression

- För sömnen

3 ggr/dag. Före måltid

Morgonen, 1 tabl.

Morgonen, 1 tabl.

Morgonen, 1 tabl.

Morgonen, 1 tabl.

Morgonen, 1 tabl.

Morgonen, 1 tabl.
minst 30 min före måltid

kl 20.00, 1 tabl.

Morgonen, 1 tabl. och kl 14.00, 1 tabl.

Före sänggående, 1 tabl.

Före sänggående, 1 tabl.

Recept

Diagnos:

Patient:

Diabetes typ 2 och högt blodtryck

Maria Måfefors

DiaGnoSrECEPt
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Tabletterna som deltagarna fick ta som 
“mediciner”
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37,5% 26%

Tog vid fel tidpunkt Tog vid fel tidpunkt

20-30 50-75

Glömde bort tiden

Statisktik på min undersökning: Av alla de tabletter som den ngre målgruppen tog var 37,5 av dem vid fel tidpunkt och bara 26% bland de äldre. 
Den gemensamma faktorna vara att de glömde bort tiden och hade inten vardaglig syssla anknyten till medicinen som skulle tas.



32

Funktionslista

Funktionslistan är bra att utvärdera sina idéer emot. Där har jag skrivit ner alla 
de funktioner som min produkt ska ha. En del funktioner som jag har tagit 
med är utifrån de problem som jag sett med dagens produkter. Även önskemål 
av förbättringar från användare. Sen är det så klart nya idéer som jag kommit 
på som ska funktioner till min nya produkt. 

Nr Verb Substantiv Anm./Gränser Hf Df Sf N Ö O

1. Förvara Medicin Rumstemperatur x x
2.

3. Erbjuda Larmsystem x x
4. Möjliggöra Dosering Tabletter x x
.5. Erbjuda Förvaringsfack x x
6. Visa Information Ordinationer om medicin x x
7. Mothålla Ljus x x
8. Mothålla Fukt x x
9. Erhålla Intuitivitet x x

10. Erbjuda Interaktion x x

11. Vara Miljövänlig x x

12. Möjliggöra Påfyllning Av mediciner x x

13. Möjliggöra Uppdelning Av mediciner x

14. Kunna Medtagas Tablettdosa x x

15. Medge Översikt

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

   Medicinförvaring, ny medicindosa Nr Verb Substantiv Anm./Gränser Hf Df Sf N Ö O

1. Utsråla Trygghet x x
2. Erbjuda Förtroende x x
3. Mothålla Direkt solljus Känsla x x
4. Eftersträva Neutralism Gestaltning x x
.5. Mlöjliggöra Möblering x x
6. Förvara Mediciner Rumstemperatur x x
7. Erbjuda Barnsäkerhet x x
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Produkt/Objekt
Hyllsystem
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Fas 2 Idégenerering

Workshop
Det jag började med att gör inför min workshop var att ta fram min personas 
som jag gjort tidigare i processen. Ingrid som min personas heter kommer att 
presenteras och deltagarna kommer att få låtsas att de är henne för att förstå 
vilka problem som hon har. 
I mina förberedelser inför workshopen så var jag tvungen att tänka på vad jag 
egentligen ville få ut av den. Mina största problem är självklart något som jag 
skulle vilja få hjälp med och se om det är någon som ser på problemet på ett 
helt nytt sätt. De frågorna som jag planerade var att;

Hur skulle Ingrid kunna förvara alla sina olika typer av mediciner?

Hur kan Ingrid veta hur de olika medicinerna ska tas?

Om hon inte kan plocka upp medicinerna med händerna, hur ska hon få i sig 
sina mediciner?

Hur kan hon få hjälp med att komma ihåg att ta sina mediciner?

För att uppnå en kreativ höjd och få nya idéer och perspektiv på mitt projekt 
så anordnade jag en workshop där sju personer fick delta. De fick sitta runt 
ett bord fullt med pennor, papper och post-it lappar. Efter att de blivit pre-
senterade för Ingrid så fick de den första frågeställningen. De fick sedan fyra 
minuter på sig att skissa kring problemet och när de var klara så byggde jag 
vidare med nästa frågeställning. Jag gav dem inte alla frågor samtidigt för att 
inte ge dem för mycket att tänka på. Jag ville att de skulle fokusera på en sak i 
taget för att på så sätt inte kompromissa eller välja bort eventuella idéer. 

Jag hade även byggt små tablettlådor som de deltagande kunde titta på och se 
hur det kan se ut. I de små lådorna hade jag placerat ut små godisbitar som såg 
ut som små mediciner för att beskriva att många mediciner ser väldigt lika ut. 

Hela workshopen tog cirka 30 minuter och när alla hade lagt ner pen-
nan för sista gången samlade jag in allt material. Under hela sessionen så 
dokumenterade jag med fotografier.

Efter workshopen sågs materialet över och idéer sorterades för att lät-
tare få en överblick över allt. Kategorierna idéerna sorterased under var 
de som problemen i workshopen ville få lösningar på. Kategorierna var; 
förvaring, påminnelse, ta medicin, hur medicinen ska tas. 
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Idégenerering

Genom att gå igenom det materialet jag fick utifrån min workshop så fick jag 
genast idéer som jag börjar att skissa på och sedan utvärderar mot min funk-
tionslista. Det är bra att börja skissa och få ner idéer på papper och genom att 
se det man gör och reflektera över det så kan man komma på nya idéer utifrån 
det.

Skisser
Att börja skissa ganska tidigt på de idéer som kommer till en är alltid bra. 
Att bära med sig ett litet skissblock när man talar med användare så kan jag 
använda det so mett kommunikationssätt genom att skissa ner det som vi talar 
om. På så sätt kan användaren se så att jag har förstått det han eller hon pratar 
om. 

Sedan i idégenereringen så är det alltid bra att skissa då det alltid är lättare att 
komma fram till nya former och tankar när man skissar och bara låter pennan 
göra jobbet. Att råka göra något omedvetet kan leda till att en ny idé kommer. 
Så har det fungerat för mig, och det har verkligen hjälp att skissa och försöka 
se nya lösningar i mina idéer.
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Skissmodeller
När man skissar så är det bra att bygga snabba modeller, så kallade mock ups, 
för att få en känsla för det tredimensionella. Genom att variera mellan skiss 
och modellbygge gör att det blir lättare att uppfatta formen och idéerna växer 
och utvecklas. Dessa prototyper tas med och visas för användare och andra 
expertiser som kan ge feedback på hur de ser ut och vad idéerna kring dem är.
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Tidiga koncept
Från det att jag byggt mock ups och idégenererat kom jag fram till fyra olika 
koncept. När det gäller delen med förvaring för alla mediciner som man har 
hemma.

Koncept 1.1 - Ett modulsystem med tre olika lådor där varje låda har en egen 
storlek. De har samma djup men olika bredd och höjd. De är anpassade så att 
om du bygger två utav del 1 på varandra så blir de lika höga som del 2. Det 
samma gäller för del 3 om du bygger tre på höjden. 

koncept 1.2  - Här kan du docka fast din befintliga dosett i förvaringsutrymmet 
så att de tillsammans bildar en sluten form. Dosetten kan plockas med när den 
behövs och resten utav förvaringen blir kvar.

Koncept 1.3  - I dessa lådor är det olika saker på insidan utav alla lådor. För 
att leka med färg och olika texturer så byggde jag modeller med tyg och olika 
färgade insidor för att de om det ger effekter.

Koncept 1.4  - I det sista konceptet så är det en förvaring som du får hem 
ihopplattad. De är gjorda i papper och kan beskäras i vilka storlekar som helst 
utefter behov.

Koncept 2.1 - En doseringsdosa som är rundare i formen än dagens och har en 
motor inuti sig som snurrar fram den medicinen som ska tas. 

Koncept 2.2 - Här är det ett larm som påminner patienten om att det är dags 
att ta sin medicin. 

Koncept 2.3 - En doseringsdosa som du kan plocka isär som gör att den tar 
mindre plats på bord eller annan avlastningsyta och man kan ta med sig en del 
per dag.
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Återkoppling
Under projektet så söktes användare som kunde testa modellerna som byggs 
för att kunna ge feedback på vad de anser vara bra och dåligt. En användare 
som fick testa de första testmodellerna var Bill. Han är en patient med fjorton 
mediciner om dagen och har några andra mediciner som inte är i tablettform 
också. På det sättet han förvarar sina mediciner är intressant för att jämföra 
med hur jag har tänkt kring förvaring. Vi pratade via mina modeller och det 
hjälpte till att leda mig mot en riktning som skulle kunna passa en bred mål-
grupp. 

Bill visade hur han hanterar sina mediciner idag. Han har dessa i en tradi-
tionell doseringsdosa som han köpt på Apoteket. I dem så han har portionerat 
ut sina mediciner som han tar dagligen. Han tar halva doseringen av medicin-
er på morgonen och andra halvan på kvällen. De fyra facken som han han sina 
mediciner tycker han är för få. Han skulle vilja kunna dela upp sina mediciner 
bättre, då han har någon medicin som ska tas mitt på dagen men som han 
istället tar med de andra medicinerna på morgonen. Utöver sina dagliga medi-
ciner har han en extra ask för de mediciner som han bara behöver ta vid behov. 
Det är några små tabletter och även medicinska tuggummin. Han berättade 
en den problem som han hade och det var sker som att han inte tycker att det 
är kul att slänga upp dosetten på offentliga platser för att den ser så stor och 
klumpig ut. Även att folk nästan svimmar när de ser alla dessa mediciner som 
han äter.
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Geriatrisk avdelning
För att brädda kunskaperna kring de tidiga koncepten på modulsystem så togs 
prototyperna till den geriatriska avdelningen. En geriatrisk avdelning är en 
avdelning där äldre personer med mycket medicin får hjälp och rehabilitering 
som bidrar till att personen återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktions-
förmåga. Det är en lära om åldrande och dess sjukdomar. 

Där presenterades koncepten för personalen och sjuksköterskorna genom att 
ställa upp ett koncept i taget på ett bord som personalen satt samlat kring. 
Sedan fick de ge feedback på dem en efter en. En del frågor som jag ville ha 
besvarat var hur de kände om själva volymen. Var den för liten eller för stor för 
att ha framme? Är det bra med ett modulsystem eller är det lättare med bara 
en stor låda? Nedan är mina koncept som jag hade med mig. 

Personalen talade ur deras synvinkel och de problem som de ser att de äldre 
stöter på när det gäller förvaring av medicinska produkter och tablettdoser. 
De åsikter de hade om koncepten var väldigt bra för det fortsatta arbetet. Det 
fanns ett koncept som de tyckte var bättre så som de med mest översikt över 
medicinerna i form utav en låda med ett vanligt lock. De tyckte att man bör 
undvika för mycket lådor och små fack som gör att det kan bli svårt att komma 
ihåg i vilka lådor all medicin ligger. Den konstruktiva kritiken togs tillvara på 
och utvärderades för att ta vidare det positiva till ett nytt konceptförslag

Öppen och överskådlig

Inte för mycket fack

Få plats med dosetten i  lådan

Modulsystem kan vara attraktivt 
för yngre 

En enkel låda kan vara lättarea tt 
hantera för äldre.

Bra att ta hänsyn till de redan 
befintliga hjälpmedlerna som 
finns idag

Bra att man kan flytta på väggar 
och ordna som man vill.

Det finns många som har problem 
med dosetterna idag.

Tappar ut pillrerna, VIll inte at den 
ska stå på högkant då den kan 
öppnas och spilla ut tabletter.

Glömmer bort att ta medicner

Dåligt med tiderna som står på 
dosorna.
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Sköterskor
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MATRIS

Förvara Medicin

Förvara Tabletter

Erbjuda Larmsystem

Möjliggöra Dosering

Erbjuda Förvaringsfack

Visa Information

Mothålla Ljus

Mothålla Fukt

Erhålla Intuitivitet

Erbjuda Interaktion

Vara Miljövänlig

Möjliggöra Påfyllning

Möjliggöra Uppdelning

Kunna Medtagas 

Medge Översikt

Tre strl. Låda Hyllsystem

11 12 12

21 3

Utvärdering av koncept

Efter att ha utvärderat koncepten med olika användare används funktionslistan 
som gjordes i början av projektet som utvärderingsmetod. Det är bra för att 
inte missa de viktigaste funktionerna som bestämts av eleven. Andra metoder 
för utvärdering genomfördes även, en matrisutvärdering med ett poängsystem 
som betygsätter de olika koncepten på olika punkter utifrån funktionslistan. Se 
bilaga. 

Genom att välja det konceptet som var bäst på utvärderingarna kan det ut-
vecklas ett steg till. De egenskaper som var bra med de andra koncepten kan 
vävas in de det som fick mest röster. Då läggs mer positiva egenskaper ihop till 
en produkt och det gör att den kan passa till fler personers behov utan att göra 
många olika produkter

Boards
Moodboard - För att den idégenereringen ska bli bättre, roligare och lättare 
så skapar ett kollage av bilder som ska beskriva känslor som produkten som 
skapas ska erhålla. Nedan syns bilder som beskriver lugn, trovärdig och pålit-
lighet. Dessa känslor ska produkten utstråla estetiskt, känsla i material eller 
hur den upplevs när den används. 

Inspirationboard - Att skapa dessa kollage är hjälpsamt på olika sätt. Genom 
att göra dem med olika teman så hjälper det en att hålla fokus under pro-
jektet. Även att kunna förstärka ett uttryck, funktion eller teknik. Nedan så 
finns bilder på andra produkter och tekniker som legat som inspiration inför 
idégenereringen. 
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Moodboard

RELIABLE

TRUSTWORTHY

CALM

MooDboarD
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inSPirationboarD

nEUtralt

GöMD tEknik

rEnt
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inSPirationboarD
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Fas 3 Leverera 

Koncept
Det konceptet som presenteras är i två delar som båda förvarar medicin. 
Den första delen är ett modulsystem uppbyggt på lådor i samma bredd och 
djup men med olika höjd beroende på vad som behöver förvaras. På så sätt 
kan patienten bygga sin egen förvaring utifrån dennes behov. Lådorna är 
stapelbara på höjden och kan stå på golvet eller på annan möbel i hemmet. Det 
finns möjlighet att bygga hur högt man önskar och det är även möjligt att ställa 
de bredvid varandra. Allt beroende på hur mycket förvaring patienten behöver. 

Den andra delen utav konceptet är tablettdosan som ska underlätta 
medicineringen. Ett stort problem som användarna och sjuksköterskorna 
berättat är att dagens produkter inte är optimala för att ta med sig ut en dag för 
vardagliga rutiner. Inte heller så enkla att förstå eller få ut tabletterna ur de små 
facken som finns. I konceptet så är det åtta dosor staplade på varandra. En för 
varje dag i veckan plus en för mediciner som man kan ta vid behov. Varje dosa 
är rund och i den sitter det en ram med klockans alla timmar på. Ett varv är ett 
dygn. Där kan patienten justera avskiljningsväggar till de tiderna som de ska ta 
sim medicin. Eftersom att följa klockan är något som alla är invanda vid så blir 
det ett naturligt mönster att följa och det borde underlätta att se vilken tid som 
medicinen ska tas. 

På tablettdosorna kan man även koppla på ett larm med display som säger 
till vilka mediciner det är som ska tas och även hur de ska göra det. Det finns 
även en möjlighet för patienten att bocka av så att alla medicinerna har tagits 
för att dubbelkolla så att de inte glömt någon. Detta resulterar i att larmdosan 
kan spara den informationen för att se att medicineringen har skötts enligt 
ordinationen från läkaren. Det kan bidra till ett fint samarbete mellan patient 
och läkare där de kan se hur medicinerna tagits och om de kan göra eventuella 
ändringar i receptet. Larmet kan ge ifrån sig ett ljud som inte väcker så mycket 
uppmärksamhet utan kan ha en mer behaglig ton, och att man kan välja signal 
som på en mobiltelefon.
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M0DUl
-Build your treatment
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Semantik och ergonomi
Små utfrästa spår på undersidan utav varje modullåda för att indikera att det 
ska lyftas där och sedan sättas ner på något. Det gör det också lite lättare att 
få tag på de lådorna som ska lyftas och det minimerar klämrisk om man har 
ganska stora händer. 

På tablettdosornas runda form visar också att det är något som ska roteras och 
de har en sådan omkrets att de är behagliga att hålla i och hantera.

När dosorna ska öppnas så finns det två delar som täcker tabletterna. De kan 
vridas både motsols och medsols för att öppna till tabletterna. Eftersom avs-
kiljningsväggarna går att flytta om så måste det finnas en möjlighet att öppna 
så att inte alla tabletterna blir blottade. Valet mellan att bara ha ett lock som 
användaren öppnar och att ha ett justerbart alternativ så var det sistnämnda 
alternativet det som passade mitt koncept bäst. De två delarna har var sitt 
handtag som man kan använda som stöd när användaren ska öppna upp för 
sina tabletter. De är också markerade med en färg så att de lättare ska synas 
och så att det tydligt märks att det är där man ska ta för att flytta luckorna. 

Barnsäker
Eftersom dessa två produkter innehåller medicinska preparat som kan vara 
farliga för barn så finns det barnlås på lådmodulerna. Det är barnsäkra spärrar 
som man kan sätta på insidan utav luckorna på lådorna som gör att de endast 
kan öppnas en liten bit. För att öppna dem fullt ut måste användaren trycka 
ner en spärr och sedan dra ut lådan helt. 

Pillerdosorna måste öppnas genom ett vridmoment som måste göras och 
sedan lyftas av om så önskas. Detta vridmomenten gör att det inte bara är att 
lyfta av de olika dagsportionerna utan tillför ett extra moment som kan vara 
svårt för barn att förstå. Sedan inuti dosorna finns det två luckor som man 
måste vrida på för att komma åt tabletterna. Sedan ligger det i alla vuxnas 
ansvar att se till att barn inte kommer åt deras mediciner. 
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Färg 

En undersökning bland olika personer gjordes för att få lite hjälp med vad de 
tycker olika färger utstrålar för känslor. De känslorna och egenskaperna som 
pillerdosorna ska uttrycka är; harmonisk, pålitlig och unisex. Testpersonerna 
fick se olika färgskalor som de skulle välja emellan. Sedan betygsattes de 
olika färgerna utefter de tre egenskaperna/känslorna som låg till grund för 
röstningen. 

Tanken med konceptet är att patienten lätt ska kunna se vilken dag som är 
vilken. Eftersom att det är flera dosor staplade på varandra så har alla en 
egen färg i en färgskala från ljust till mörkt. Då de åtta dosorna går att ta av 
från varandra finns det en möjlighet att de kan sättas tillbaka i fel ordning 
om patienten inte är så uppmärksam på vilken dag det står på dem. Då är 
lösningen att alla har en egen färg, men i samma färgskala så att de ändå ser 
bra ut tillsammans, men att man skulle se att någon är på fel plats. Valet av 
att ha färgerna i en och samma skala och inte helt olika färger är att undvika 
utseendet av en barnleksak. Ett problem med att alla skulle ha helt egna 
kulörer är att det skulle inte blir tydligt om de satt i fel ordning, men genom att 
man har en skala blir det tydligare. 

På förvaringsmodulerna är det en vit bets på björk. Att göra 
förvaringsmodulerna ljusa är för att passa in i så många hem som möjligt 
genom att vara ganska stilren och enkel i design och färg. Eftersom de är i trä 
så kan den bearbetas på olika sätt så att de passar fler hem.
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Måndag

Larm

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

20 mm

5 mm
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Material
På de två produkterna som konceptet har är det två olika huvudmaterial. 
Den första delen, modulsystemet för förvaringen utav alla mediciner är i trä 
som sedan betsats med vit bets. Anledningen till att trä står som material är 
att det är mer naturligt som material än plast. Den blir mer som en möbel 
än en förvaring som man har undanstoppad. Här möjliggörs det att ha 
förvaringen framme som en byrå eller stående på ett sidbord eller i en hylla. 
Träet möjliggör att det går att behandla på olika sätt och få i olika färger för 
att passa användarens hem. Uppskattat pris efter bedömning på material 
och tillverkning är från 200 kr till 500 kr. Spannet är på grund av att lådorna 
kommer i olika storlekar och det är från den minsta till den största lådan. 

Tablettdosan är i polymerplast utifrån ett kliniskt och hygieniskt perspektiv. 
Det gör det lättare att producera då de kan formsprutas och få in de detaljer 
som behövs för att produkten ska fungera. Eftersom det är medicin som 
produkten ska innehålla så måste plasten vara så ren från giftiga ämnen som 
möjligt vilket en polymerplast kan medge. Den blir lätt att torka av och hålls 
ren. Det uppskattade priset på pillerdosorna och larmet är 600 kr. 

Plasten gör det möjlit att göra små men tåliga detaljer. För att låsa fsat de 
olika dagsportionerna i varandra så krävs ett vridmoment i 30° moturs och 
sedan kan man lyfta av den dagsportionen som man önskar. Det är ett spår 
som passar för varje del och säkras fast med att man med lite kraft drar åt och 
då klickar de två delarna fast i varandra och sitter därmed fast. För att sedan 
öppna dem igen så vrider man moturs.

Teknik
I larmet sitter det en TFT-skärm som är en skärm med väldigt hög upplös-
ning och med många pixlar vilket gör det möjligt att visa små bilder och 
symboler på ett väldigt tydligt sätt. Den är som en liten dator så att den kan 
även känna igen de dagarna som den är kopplad till och även spara data om 
hur patienten väljer att dokumentera sitt medcinintag. Det finns även en liten 
högtalare som spelar ljud som fungera som ett larm för att påminna patient-
en. Det finns sammanlagt fyra knappar på larmet. Det är en knapp för att 
avaktivera larmsignalen, och sedan tre för att orientera sig på skärmen och 
bekräfta vissa val man kan göra.

Signalerna mellan de olika dagsdoserna fungerar på det sättet att larmet är 
kopplat med bluetooth till de andra signalerna som finns i varje dagsportion. 
På så sätt kan larmet känna igen vilka dagar den sitter på och kan även visa 
om det är någon dagsportion som sitter i fel ordning. Möjligheterna med att 
koppla pillerdosorna till bluetooth är att användaren kan välja att även kop-
pla dem   till telefonen som amn även kan använda som larm eller för att få 
mer information om sina dasportioner. 

Kopplingen mellan larmet och förvaringsmodulerna för alla förpackningar 
fungerer på det sättet att larmet kan säga till när det är dags för en dos med 
till exempel salva. Men i själva förvaringsutrymmet finns det ingen teknik 
som kopplar dem samman, utan den dosen är inprogramerad i larmet. Den 
larmar och patienten går själv och hämtar sin salva och doserar denna på 
egen hand. 

Dosorna sett ovanifrån Vrider till höger Lyfter av Plockar med sig en
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Knappar

Knappcellsbatteri
Kretskort

Bluetoothsändare

Plastskydd

Skärm

Ljudkort
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Bluetooth-mottagare

Bottenlucka

Plastkåpa

Plastring

Plastluckor
Plastdetaljer
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Larm
Bekräfta

Larmet känner igen dagen/-arna

Bekräfta tagna mediciner

Visa hur medicinen ska tas

Ställa in larmtider

Gömd display

LARM

Bläddra ner
Bläddra upp
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Förvaringsmoduler
I förvaringsmodulerna förvarar du dina förpackningar med mediciner. Det 
kan vara allt från mediciner i tablettform, flytande form, pulverform och så 
vidare. De mediciner som är i tablettform som användaren portionerar ut i 
pillerdosorna får inte alla plats i dem, utan finns fortfarande kvar i förpacknin-
gen. Dessa förpackningar har användaren förvarat i lådenheten tills de nästa 
gång behöver portionera ut tabletterna i pillerdosorna. 

Hur de är förvarade i lådorna är lite styrt efter hur lådorna är utformade. Det 
finns tre olika höjder på dessa lådor och det är på grund att det finns så många 
olika typer av förpackningar. Se bilden till höger för att se vilka medicinska 
preparat som passar till de olika lådorna. 

Inuti lådorna finna den en skiljevägg som är flyttbar så att användaren kan 
välja att möblera om bland sina mediciner lite och få det att passa hen. 
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100 mm

150 mm

250 mm

Salvor
Små flaskor

Tablettförpackningar
Mellanstora flaskor

Stora flaskor
Apodoser



58

Flöde mellan förvaringssystemet 
och pillerdosorna.

Mån

Mån

Tis

Ons

Tors
Fre

Lör

Sön

Olika medicinska 
preparat

Förvaras i förvaringslådorna

Plockar ut de tabletter som 
ska förtäras

Portionerar ut dem i 
pillerdosorna

Plocka med dig en dagsportion med larm

Ta med sig en dagsportion 
ut ur hemmet

Mån

Larmet larmar varje 
gång det är dags att ta 
sin medicin
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Diskussion
 
Det kommer aldrig vara helt enkelt att göra alla nöjda. Det finns alltid några 
personer som inte tycker att det passar just dem. Med det här konceptet löser 
jag många aspekter som är ett problem idag för de patienter som hanterar 
mycket mediciner. Det som är bra är att pillerdosan medger en möjlighet att 
kunna ta med sig en dags portion ut på stan för att kunna genomföra varda-
gliga rutiner. Istället för att behöva ta med sig hela sin stora pillerdosa för hela 
veckan kan man bara ta dagens. Det som kan vara mindre bra med det är att 
det finns en möjlighet att patienten kan tappa bort enstaka delar. Då är lösnin-
gen på det att man kan köpa dem lösa, just de dagar man vill ha. 

Att formen är rund och följer handen kurvatur är bra då den till exmpel in-
dikerar att den går att snurra på när de sitter ihop och även att det är en vänlig 
form som ändå blir stabil när de är flera stycken på varnadra. På insidan så 
orienterar man sig efter klocktalen som man kan ställa in skiljeväggarna från. 
Det är en naturlig och igenkännande process att följa klockan och det under-
lättar problemet med att man tar piller ur fel fack som patienter gör på dagens 
pillerdosor. Då texten blev ganska liten kan det kanske vara svårt för en person 
som har en nedsatt syn. På dagens pillerdosor finns det punktskrift, det kan 
vara en lösning att ta till sig och kunna utveckla vidare produkten.

Larmet som man kan koppla på varje dosdel känner igen vilken/vilka dagar 
den sitter på. Det som är bra med den är att den vet när den ska ge ifrån sig 
ett ljud och patienten kan även bocka av vilka mediciner som den har tagit för 
att hålla koll och inte glömma att ta någon eller ta för mycket. Som det alltid 
är med teknik så är det bra så länge det fungerar. Om larmet skulle gå sönder 
så får man laga det eller köpa ett nytt. Det ska finnas ett batteri i larmet som 
man kan byta. Sedan måste man programera in sin ordination från läkaren 
till larmet så att den vet när den ska låta. Det är inte något som jag har tänkt 
så mycket på då andra delar har varit fokus istället, men antingen om den nya 
pensionsgruppen är mer teknisk at man kan göra det själv. Eller att man får 
hjälp av någon som vet. Det kan också vara så att man kan ta med sig larmet 
till sin läkare som redan där programerar in receptet i larmet så att det inte blir 
några misstag. 

När det gäller förvaringslådorna så är det bästa med dem att de är anpassade 
med rätt mått efter olika typer av mediciner. Den nedersta är till för större 
förackningar och sora salvor, den mellersta är till för normalstora förpack-
ningar med tabletter och den mindre är till för små flaskor eller tuber med 
salvor eller små tablettförpackningar. Eftersom man kan bygga dem hur högt 
som helst och ställa flera bredvid varandra är förvaringen oändlig. Självklart 
så länge ytan i ett rum tillåter det. På grund av deras dimensioner så är de 
ganska anpassningsbara i hemmet. Då djupet är tjugo centimeter passar de 
att stå i en hylla, sidbord och dylikt. Det skulle kunna bli fler storlekar också 
då om det är en person som har väldigt mycket mediciner inte vill köpa så 
många lådor så finns det i storleken större. 

De är i trä för att ge en känsla av en riktig möbel. De ska inte se ut att inneål-
la massa mediciner. Dock är den betsad i vit lackbets för att ge en frisk, ren 
och uppiggande känsla. Däremot är smaken olika och det skulle vara bra att i 
eventuell försäljning ha olika färger så att användaren kan få den att passa in 
i sitt hem. Risken med att ha dem i trä kan var att de kan bli dyra. I modellen 
som jag byggt nu har jag använt björk, men kan mycket väl tänka mig annat 
träslag då de ändå blir betsat. 

Eftersom patienten köper lådorna efter sin medicin så kan det ju hända att 
de inte behöver en låda efter ett tag om de trappat ner på sin medicin. Möj-
ligheterna där är att antingen måste slänga den eller använda den till något 
annat. 

Det är en modulbyrå specieltillverkad för mediciner. Inget hindrar en pa-
tient att lägga sin medicin i en byrå de redan har hemma och så blir den 
här produkten ganska onödig. Det kans vara så att de blir väldigt bra för 
hemtjänsten att ha på jobbet, men inte för en privatperson. Då jag ändå ser 
något starkt i min förvaringsprodukt är att det inte är bra att ha sina emdi-
ciner i ett badrumsskåp som de flesta har idag, utan det är bättra att ha de 
svala och torra. Det kan jag ge med min förvaringsprodukt.

Jag ser ändå ett ljus för dessa produkter. Jag baserar det på feedbacken jag fått 
från mina användare och kontakter inom sjukvården. 
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