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SAMMANFATTNING

Abstract på Svenska
Dagens forskning inom medicinteknik öppnar möjligheter för billig och en-
kel analys av kapillära blodprov. Detta, i kombination med ett ökat behov 
av vård och en ansträngd ekonomi har lett till en debatt i vårt samhälle om 
hemdiagnostikens roll i en framtida vårdplattform. 

Målet med projektet har varit att skapa ett koncept för kapillär blod-
provstagning som ska fungera inom ett system där patienten har större 
inflytande och insyn i sin egen hälsa. För att uppnå detta att studenten har 
undersökt betydelsen av gränssnittet mellan användare och teknik i en kon-
text där tillförlitliga resultat och säker användning är avgörande. 

Slutresultatet är ett produktkoncept som minimerar risken för skador och 
stress vid förstagångsanvändande samtidigt som den hjälper användaren 
att genomföra aktiviteten på ett sätt som ökar möjligheten till att uppnå ett 
tillförlitligt testresultat.
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Abstract in English
Today’s research in medical technology opens up opportunities to cheap 
and easy analyzation of  capillary blood samples. This, combined with an 
increased need for healthcare and a strained economy has led to a debate 
in our society about home diagnostics role in a future healthcare platform. 

The goal of  this project has been to create a concept for capillary blood 
sampling that will work within a system where the patient has greater in-
fluence and insight into their own health. To achieve this the student has 
examined the role of  the interface between users and technology in a kon-
text where reliable results and safe use is crucial. 

The end result is a product koncept that minimise the risk of  injury and 
stress in a scenario of  first time use, simultaneously as it helps the user to 
carry out the activity in a way that increases the possibility to achieve reli-
able test results.



6

Kapillärt blodprov
Ett kapillärt blodprov tas med ett stick i fingertoppen. Kapillärprov an-
vänds framför allt vid patientnära tester där små blodvolymer behövs. 
Testerna kan utförs för att kontrollera ett värde över tid eller som underlag 
vid diagnostisering.

Test & analysmetoder
Den analysmetod som projektet fokuserar på är en elektrokemisk analys av 
biomarkörer i blodet. Testmetoden har valts ut för att passa de krav som 
ställs på blodanalysen i form av mätsäkerhet och tillgänglighet och använ-
darvänlighet.

Inom modern forskning finns det visioner om att kunna mäta många olika 
värden genom elektrokemisk analys. De tester som kommer att vara aktu-
ella att kolla på i detta projektet är mätning av glukosvärde, CRP och Hb. 
Detta urval bygger på de patientnära blodprov som utförs med högst frek-
vens inom primärvården samt vilka tester som har ansetts mest värdefulla 
att tillgängliggöra för hemmabruk. Detta urval skedde genom samtal med 
lab-personal, observation inom primärvård samt intervjuer med använda-
re. 

Elektrokemisk analys används idag vid hemmamätning av glukosvärde 
samt INR. För att förverkliga elektrokemisk mätning av CRP samt Hb 
krävs fortfarande mer forskning men med tanke på de resurser som läggs 
på området och de framsteg som forskningen redan tagit är det fullt rimligt 
att dra slutsatsen att det kommer att vara en tillgänglig och applicerbar 
teknik inom en femårsperiod. 

BAKGRUND
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HB - En kontroll av hemoglobin, blod-
värdet, är en vanlig undersökning som 
kan göras på alla mottagningar genom 
ett blodprov. Ibland får man lämna 
ett Hb-prov som ett rutinprov, oavsett 
vilken åkomma man har. Man kan få 
ta provet om man exempelvis känner 
trötthet, svaghet, yrsel eller har värk i 
muskler. En orsak till sådana symtom 
kan vara att man har för låg halt av 
hemoglobin i blodet. Brist på hemoglo-
bin brukar i vardagligt tal kallas för 
lågt blodvärde, eller blodbrist.

CRP är ett protein i blodet som mäts 
när läkaren misstänker att man har 
en infektion eller inflammation .... 
CRP-värdet kan också mätas för att 
kontrollera om man har en sjukdom 
som orsakar inflammation i kroppen, 
till exempel vid vissa sjukdomar i le-
derna och tarmarna. Eftersom CRP är 
ett mått på den inflammatoriska akti-
viteten i kroppen, ökar ofta CRP-vär-
det när sjukdomen är i en aktiv fas. 
CRP-värdet används därför också för 
att kontrollera om den behandling man 
får är effektiv.

Citat vårdguiden 1177. se källhänvisning
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Framtiden för kapillära blodprov
Framtidens sjukvård står inför nya tydliga utmaningar. Det finns tecken på att 
jordens befolkning ökar och med den moderna medicinen höjs medelåldern 
markant. Den teknik som används blir mer avancerad vilket i kombination 
med det ökade vårdbehovet skapar en hög kostnad för vården i samhället. 
Vi kan samtidigt se ökade klyftor i välfärd och hur förutsättningarna för god 
vård förändras beroende på vem du är och vart du bor. Dessa tendenser märks 
redan av i glesbefolkade områden där man ska hantera ett brett upptagnings-
område av patienter med knappa resurser. 

Modern forskning har möjliggjort för patienter att själva kunna utföra enklare 
tester i det egna hemmet. Exempel på detta är smidiga lösningar för kontroll 
av glukos i blodet hos diabetiker, användarvänliga blodtrycksmanchetter för att 
kunna kontrollera sitt blodtryck samt tester för olika sorters sjukdomar. Pro-
dukter som i många fall innebär en ökad patientsäkerhet, en minskad belast-
ning för patient samt en ökad kostnadseffektivitet för vården. Vi kan redan nu 
se forskning som talar för möjligheter att dramatiskt kunna utöka patientens 
egna möjlighet till provtagning och analys i hemmet. Inom en snar framtid 
ska vi med en liten droppe blod med stor säkerhet kunna läsa av en rad olika 
mätvärden med hjälp av ett litet chip kopplat till vår smartphone. Detta är en 
utveckling skapar nya möjligheter för en vårdkontext för diagnostik och upp-
följning där avstånd inte längre är en kritisk faktor.

Det finns dock ett samtal som förs i samhället om vad dessa förändringarna 
skulle innebära i längden. Det finns en rädsla för att det personliga mötet 
kommer att rationaliseras bort och en osäkerhet kring vem som är ansvarig om 
det är så att någonting blir fel. Det finns absolut en poäng i att diagnostisering 
ska ske i samband med en klinisk bedömning av patientens hälsa samt att det 
personliga mötet är viktigt. Detta kommer behöva mötas med en omstrukture-
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ring av vårdens roll, där man genom nya plattformar kan möta och följa upp 
personliga behov. Vi kan redan nu se en diskussion om en eventuell utökning 
av sjukvårdsupplysningens roll där man genom exempelvis videosamtal kan 
få en klarare bild av patientens allmäntillstånd och man testar nya yrkesroller 
där man inte har ett tydligt vårdsyfte utan snarare fokuserar på funktioner som 
vägledning och personlig kontakt. 

I denna kontext måste vi se på den grundläggande roll som sjukvården ska fyl-
la i samhället, vilket är ett stöd i att upprätthålla och tolka vår egen hälsa samt 
ett organ som säkerställer rättvis och skälig distribution av våra gemensamma 
sjukvårdsresurser. Förändringar krävs för att vårdrollen ska kunna uppfyllas 
även i framtiden, men det är viktigt att förändringar följs upp och utvärderas 
för att kunna säkerställa att önskade mål uppnås.

I detta projekt har jag valt att utgå från det faktum att teknik för hemmatester 
redan nu är tillgänglig och att utökade möjligheter för provtagning i hemmiljö 
är nästa steg i utvecklingen för analysmetoder. Mitt fokus i detta fallet har le-
gat på att skapa en produkt som kan tillgängliggöra de möjligheter som tekni-
ken erbjuder på ett mänskligt och säkert sätt. 

Marknaden för kapillär blodprovstagning
Genom att ställa upp dagens produkter i ett positionsdiagram kan man skapa 
sig en bild av vilka behov som behöver fyllas på marknaden. 

Parametrarna mätsäkerhet och tillgänglighet går i linje med landstingets krav 
vid uppköp av ny utrustning. Tillgängligheten i landstingets fall handlar främst 
om pris, men för den tänka användaren i detta projektet representerar till-
gängligheten även vilken kunskap som krävs, vart den går att köpa samt att 
den är anpassad efter olika fysiska förutsättningar.*

*För positionsdiagram se bilaga
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Sjukstugan i Storuman är en del av primärvården i Västerbot-
tens län. Storuman är beläget i Södra Lappland. Närmaste la-
sarett är Lycksele och dit är det 10 mil. Där finns länets ambu-
lanshelikopter stationerad. 
Sjukstugan i Storuman fungerar som ett minisjukhus snarare än 
en vårdcentral, då detta är ett effektivt sätt att ta sig an de krav 
som ställs på sjukvården i en glesbygdskontext. 

Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC)
Glesbygdsmedicinskt centrum är ett forsknings och innovationsinitiativ 
som verkar från sjukstugan i storuman. Ett initiativ taget av glesbygds-
medicinskt centrum är projektet “Det virtuella vårdrummet”. I vårdrum-
met ska patienter kunna ta blodprov och mäta blodtrycket helt själva med 
hjälp av mätinstrument och trådlös överföring. Tanken är att det blir en 
sorts distanssjukvård som komplement till den andra vården.  

Under detta examensarbetet fungerade GMC som beställare av ett kon-
ceptförslag med syfte att vägleda och inspirera den framtida utvecklingen 
av det virtuella vårdrummet. För studenten innebar detta samarbete en 
direkt tillgång till den kompetens som finns på plats vid sjukstugan i Storu-
man samt kontakt med personal på det virtuella vårdrummet. 

Kontaktperson: 
Peter Berggren Distriktsläkare 
Sjukstugan Storuman
peter.berggren@vll.se

SJUKSTUGAN I STORUMAN
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Den mindre orten
Urbanisering innebär en förflyttning av människor från landsbygden in till 
stadsområden. Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i världen och 
i Sverige. Detta fenomen förväntas öka och ses som en av de mest framträ-
dande trenderna för framtiden. En effekt av urbaniseringen är att mindre 
orter avfolkas. Följder av detta är en äldre befolkning samt ett vikande 
skatteunderlag i de de drabbade orterna. Denna kontext kräver resurseffek-
tiva lösningar som ser till och den faktiska demografin i glesbygden.

Glesbygdsmedicin
Vårdsituationen i glesbygden kännetecknas av att det finns ökade krav 
på primärvården att hantera vårdsituationer som i andra områden skulle 
klassas som sjukhusets ansvar. Detta kräver en bred vårdkompetens hos 
personal samt en förmåga att anpassa vården till den rådande kontexten. 
Som vårdtagare får du handskas med långa avstånd mellan hem och när-
maste vårdinrättning. Då det är dags att besöka sin vårdcentral och det kan 
vara svårt att avvara tiden eller hitta motivationen att faktiskt ta sig iväg. 
Genom att lyfta moment såsom enklare patientnära tester ännu närmare 
patienten kan man minska belastningen på vårdinrättningen samt förbättra 
situationen för vårdtagaren, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten.
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Dagens utrustning för kapillära blodprov är anpassad för en kontext där 
personen som utför provet redan har praktisk utbildning i hur proceduren 
för provtagningen ska genomföras. Detta låser provtagningen till att ut-
föras av utbildad personal eller av utbildade patienter. Det finns dock en 
funktion för andra människor att kunna analysera sitt eget blod.
Genom att skapa en intuitiv och säker metod kan man ytterligare till-
gängliggöra kapillär blodprovstagning i miljöer där direkt kontakt med 
primärvården av olika anledningar inte är möjlig. På detta vis kan man 
minska belastningen på användare och primärvård vilket skulle innebära 
bättre sjukdomsinsikt, effektivare kontakt mellan vårdare och vårdtagare 
samt en jämlikare fördelning av möjligheterna till vård. 

Det huvudsakliga fokuset i projektet kommer att ligga på användarens per-
ception samt fysiska förutsättningar under provtagningsmomentet. Detta 
för att skapa ett fungerande möte mellan användare och produkt

Specificerad problemformulering 
“Hur kan man skapa en säker och användarvänlig lösning för ka  
pillära blodprovstagningar som inte kräver praktisk utbildning? 

Mål & Syfte 
Efter avslutat projekt ska studenten presentera ett konceptförslag för ut-
rustning och paketering av en lösning för kapillär provtagning avsett för 
bruk i hemmiljö. 
Resultatet kommer att användas som inspiration för samarbetspart i deras 
arbete. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för kapillär blod-
provstagning genom att lösa de kritiska moment som uppstår i användar-
gränssnittet, gestaltningen och hanteringen.

PROBLEMSTÄLLNING
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Avgränsningar aktivitet
I projektet kommer studenten fokusera på interaktionen mellan produkt 
och användare (se målgrupp). Från början var aktiviteten avgränsad från 
det att användaren tar emot testinstrumenten till det att testet lämnas till 
analys. Slutkonceptet utgår ifrån att användaren själv läser av resultatet, 
vilket gör att kommunikation av analysresultat också adresseras i produk-
tförslaget. Det finns möjlighet för vidare utveckling av kommunikations-
vägar mellan användare och sjukvården, men en sådan interaktion innefat-
tas inte inom avgränsningarna för projektet.

Avgränsningar Målgrupp  
Projektets koncept kommer att vidröra en bred målgrupp då funktion och 
intresse för kapillärs hemmatester i realiteten kommer att gälla för alla som 
i dagsläget måste ta sig till en vårdinrättning för att testa sig. Med detta i 
åtanke står en liten del av befolkningen för en stor del av den totala hälsa 
och sjukvårdskostnaden i Sverige. Av dessa är personer över 65 år överrep-
resenterade i statistiken. Detta gör att den primära målgruppen kommer 
att vara kvinnor och män över 65 år. 

Avgränsningar tid & teknik. 
Tanken är att konceptet kommer att vara applicerbart inom en femårs-
period. Tekniken som används i slutkonceptet finns ännu inte på mark-
naden, utan den bygger på pågående forsknings som rör biomarkörer och 
elektrokemiska analysprocesser. Den kan liknas vid den teknik som idag 
används av diabetiker vid hemanalys av glukosvärde. Denna slutsats har 
dragits i samråd med den medicin tekniska avdelningen vid umeå universi-
tetssjukhus. 
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PROJEKTFÖRLOPP

De tre faserna
Projektet fortgick under tio veckor varav den sista veckan ägnades åt 
avlämning och presentation. Projektprocessen var uppbyggd av tre övergri-
pande faser.

Fas.1 Bestod av informationsinsamling. Handgripligen ägnade studenten 
sig åt användarobservationer, intervjuer samt sökningar efter relevant in-
formation. Analys av inhämtat material skapade en övergripande problem-
bild och kravlista som låg till grund för idégenerering samt utvärdering.

Fas.2 Processens innovativa skede. Genom olika former av idégenering 
sökte studenten lösningar på de problemområden som lyfts under fas ett. 
Konceptförslagen utvärderades gentemot tidigare uppställda krav samt 
avstämning mot samarbetspart, handledare samt användare. Fas två my-
nnade ut i ett slutgiltigt konceptförslag för en produkt beskriven utifrån 
funktion, gestaltning samt tillverkning.  

Fas.3 Denna fas ägnades åt att kommunicera det slutgiltiga förslaget för 
avlämning. Här bygger studenten en presentationsmodell samt framställer 
visuellt material som ska användas vid de olika presentationstillfällena. 
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Examinering 
Fullskalemodell av den slutgiltiga produkten   
En muntlig presentation med digitalt bakgrundsstöd som belyser projektets 
utgångspunkt, genomförande, slutsatser och resultat. Presentationen ska 
innehålla en detaljerad beskrivning av den slutgiltiga produktens gestalt, 
funktion samt konstruktion och tillverkning. 
Projektrapport  
Metareflektion, samt en argumenterande text. 

Utställning/Design talks 
Poster 
Fullskalemodell av den slutgiltiga produkten.  
Monter 
Kort presentation 1 min 

Per Sihlen Examinator 
per.sihlen@dh.umu.se

Jens Näslund Handledare
Brand design manager Gardena



16

FAS 1
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En förberedande studie av användare, aktivitet & atrefakt 
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ANVÄNDARE & SITUATION

*För flöde vårdkontakt se bilaga 

När ska produkten användas? 
För att kunna skapa en förståelse för i vilka situationer produktkonceptet 
skulle kunna användas och vart det skulle kunna göra nytta i en sjukvårds-
kontext intervjuades personer som av olika anledningar har varit i kontakt 
med vården. De fick fritt berätta om sina erfarenheter av vården, vad de 
hade varit med om, vilka de hade fått träffa och när. De berättade också 
om situationen som ledde fram till att de kontaktade vården från första 
början samt hur deras eventuella diagnoser hade följts upp. 

Intervjuerna användes som underlag för att skapa ett flödesdiagram som 
beskrev hur en patient rör sig mellan olika instanser beroende på sjuk-
domssituation.* Flödet utvärderades och analyserades genom diskussion 
med läkare och vårdpersonal samt användargruppen. Här diskuterades 
möjligheter och faror med applikation av konceptet vid olika sjukdomsbil-
der samt skeden i en sjukdomsutveckling. 

Slutsatsen var att den mest attraktiva applikationen av konceptet skul-
le vara i en kontext där man ska följa ett hälsoförlopp över tid. Detta på 
grund av att det var denna sortens användning som var mest attraktiv för 
användarna samt att det i större utsträckning kunde agera som ett tro-
värdigt och mätsäkert verktyg. Dels innebär denna applikationen en an-
vändning där man vid upprepade tillfällen kontrollerar sina värden, vilket 
innebär att mätsäkerheten ökar och dels undviker man att lägga vikt på 
användning av produkten vid situationer där en klinisk bedömning är att 
föredra och en utebliven sådan på grund av ett felaktigt svar kan innebära 
en stor fara för användarens hälsa.

De mest intressanta användningsområdena var vid situationer där en kon-
troll av värden kunde utesluta eventuella orosmoment kring den egna häl-
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san och på så sätt öka den upplevda hälsan hos användaren. I de fall man 
kunde lokalisera en negativ förändring finns det en möjlighet att i ett tidigt 
skede åtgärda problemet samt minska handläggningstiden vid kontakt med 
vården. I denna kontext är en äldre målgrupp som vill kontrollera sina 
värden för vanliga åkommor såsom åldersdiabetes och ökat kolesterolvär-
de primär. Andra intressanta användargrupper är personer med kroniska 
inflammationsdiagnoser samt unga kvinnor som vill kunna kontrollera sina 
järnnivåer efter konstaterad järnbrist. 

Ett annat applikationsområde som kan vara intressant är möjligheten att 
följa upp effekten av antibiotikabehandlingar. Denna applikation skulle 
innebära en möjlighet att tidigt avgöra om behandlingen är effektiv eller 
om man behöver sätta in en antibiotikakur med bredare spektrum. Man 
kan även se en funktion i att effektivisera vårdkedjan vid uppföljning av 
behandlingen där man kan spekulera i ett vårdflöde där återbesök för kon-
troll av behandlingens effektivitet kan slopas. 

Tidigt i projektet fick den utsedda användargruppen fritt berätta om sina 
egna erfarenheter av vården och hur de förhåller sig till sin egen hälsa. Det 
var tydligt att användarna generellt hade en god insikt i sin egen hälsosta-
tus. Genom att se till sin tidigare sjukdomsbild samt arvsfaktorer kunde de 
skapa sig en bild av sannolika faror i den egna hälsobilden. Detta i addi-
tion till de informationskanaler tillgängliga på internet, exempelvis sjuk-
vårdsupplysningens hemsida, möjliggör för en upplevt stadig bas för tänkta 
sjukdomsscenarion. 
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Användarscenario
De initiala användarintervjuerna låg även till grund för att ställa upp kor-
tare texter som beskrev olika användarscenarion.* Dessa var användbara 
vid kommunikation av projektets kärna då de på ett enkelt och effektivt 
sätt förklarade problembilden och de fördelar en lösning skulle kunna bi-
dra med. Dessa scenarion användes som kommunikationsverktyg vid mö-
ten och workshops.

“Eric 70 har kontaktat vården för en svår och långdragen hosta och feber. Han besöker 
vårdcentralen där de lyssnar på lungor, tar tempen och tar ett crp prov som visar ett 
värde under tio. Man drar slutsatsen att mannen har influensa och får rådet att åka hem 
och vila. Han får mollipect utskrivet för hostan. Efter fem dagar har hostan inte givit 
med sig och mannen känner sig matt och det smärtar när han tar djupa andetag. Man-
nens son som bor i en intilliggande stad ser till att ett återbesök hos vårdcentral bokas 
samma dag och de åker in tillsammans. Vid återbesöket hos vårdcentralen visar det sig 
att mannen har ett kraftigt förhöjt crp vilket tyder på lunginflammation. Mannen får 
recept på kåvepenin. Två dagar har gått och mannen känner sig fortfarande inte bättre. 
Hans son kontaktar vårdcentralen som råder mannen att avvakta någon dag och om det 
fortfarande inte skett någon förbättring så är han välkommen för provtagning. Det dröjer 
tre dagar innan sonen övertalar mannen att åka in igen. Man byter till en antibiotika-
kur med bredare spektra. Redan dagen efter märker man en klar förbättring i mannen 
allmäntillstånd.”

Att Eric har större kontroll över sin egen situation innebär också en 
minskad belastning för både honom själv, hans son och vårdcentralen. 

*För ytterligare användarscenarion se bilaga. 
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Vilka krav ställer användaren på produkten? 
Projektets koncept kommer att vidröra en bred målgrupp då funktion och 
intresse för kapillärs hemmatester i realiteten kommer att gälla för alla som 
i dagsläget måste ta sig till en vårdinrättning för att testa sig. Med detta i 
åtanke står en liten del av befolkningen för en stor del av den totala hälsa 
och sjukvårdskostnaden i Sverige. Av dessa är personer över 65 år överrep-
resenterade i statistiken. Detta gör att den primära målgruppen kommer 
att vara kvinnor och män över 65 år. 

Det utsågs en grupp med användare som var representativ för den tänk-
ta målgruppen samt användandet av de tänkta applikationsområden som 
lyftes under flödesanalysen av vårdapparaten. Denna grupp bestod av två 
män och två kvinnor i åldersgruppen 70+, en ung man med chrons sjuk-
dom samt en ung kvinna. För att säkerställa att konceptet mötte de krav 
som användaren ställde på produkten deltog användargruppen i samtliga 
idéworkshops samt spelade en stor roll i utvärdering av tekniska koncept 
samt formgivningen an produkten.

Då den primära målgruppen består av personer över 65 år kan man kon-
statera att det kommer att ställas specifika krav på produktens utformning 
då man ska se till specifika behov såsom försämrad syn, finmotorik, hand-
styrka samt hörsel. Krav ställs på att en produktlösning ska vara tydlig, 
enkel och hanterbar.
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En kartläggning* av dagens produkter gjordes för att få en bättre förståelse 
för vilka metoder som finns tillgängliga och vilka krav de ställer på använ-
dandet. Underlaget användes för att bestämma vilken analysmetod som var 
mest passande för den avsedda kontexten.

Lansett
Lansetten är en fasetterad nål som används för att punktera huden och 
skapa en mindre blödning. Det finns lansetter med olika stickdjup och stor-
lek. Vilken lansett man använder beror på hur mycket blod som krävs vid 
analys samt hur tjock hud testpersonen har. 

Kyvett/Testremsa/ Pipett
Alla dessa verktyg används för att samla upp blodet från testpersonen samt 
förbereda det för analys. 
Kyvetten är en produkt som används vid optiska analyser. I kyvetten finns 
det en reagensvätska som blandas upp med blodet.
Testremsan är ett verktyg som används vid elekrokemiska analysmetoder. 
blodet appliceras vid remsans mynning och förs sedan fram till ett elektro-
niskt chip.
Pipetten används när man utför tester där man inte ska eller kan blanda 
blodet med reagensvätskan direkt i en kyvett. 

Optisk analys
Det är viktigt att de analysmetoder som används inom landstingen säker-
ställer en hög mätsäkerhet. Detta för att provresultaten ska kunna använ-
das som underlag vid beslut om diagnos och behandling. Detta är grund-
läggande för att vi ska kunna ha en säker, effektiv och rättvist fördelad 
vård. 

ARTEFAKT

*För funktionslistning se bilaga
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För att med säkerhet kunna utläsa ett resultat krävs det att den som utför 
testet samt underhåller maskinerna är utbildad och väl införstådd i vad 
som krävs för att uppnå ett mätsäkert resultat. Analysmetoderna som an-
vänds bygger främst på optiska analysmetoder. Dessa metoder innebär att 
testmaterialet blandas upp med en reagensvätska, genomlyses och regist-
reras visuellt. Denna metod kräver att ration mellan blod och reagens är 
korrekt, vilket ställer höga krav på uppsamlingen av blodet. 

Elektrokemisk analys
I nuläget finns det produktlösningar för att mäta glukosvärdet i blodet, 
vilket används av diabetiker samt INR mätning vilket används av personer 
som behandlas med waran (en blodförtunnande medicin). Dessa personer 
använder analyserna som ett verktyg för att kunna hantera medicineringen 
av sin sjukdom på en daglig basis. Då dessa tester utförs ofta ställer det inte 
lika höga krav på mätsäkerheten vid det enskilda tillfället, utan man ser i 
stället på hur ett värde förändras över tid. För denna sortens användning 
passar den elektrokemiska analysen. Denna analysmetod är billig, snabb 
och kräver en väldigt liten mängd blod vilket i sin tur inte kräver ett lika 
stort och smärtsamt stick som andra analysmetoder. 

Snabbtester
På apotek kan man i nuläget köpa flertalet snabbtester, exempelvis gravi-
ditetstest. Snabbtester för kapillär blodprovstagning finns, men används 
sällan i vårdsammanhang då mätsäkerheten är väldigt låg. I vissa fall kan 
man tala om en 50% risk för ett felaktigt svar. De kräver en ganska stor 
mängd blod vilket ökar risken för hemolys, uppblandning av vävnadsvätska 
och koagulation. 
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Bild ovan: Engågnslansett & exempel optisk Analysenhet. Bild t.hö: Lansettpenna & Exempel elektrokemisk analysenhet.



27



28

AKTIVITET

Varför fungerar inte dagens metod?
Det finns redan idag metoder för att testa kapillära blodprov i hemmet. De 
är anpassade efter användare som har fått en grundläggande utbildning 
i hur provet ska utföras och hur analysresultaten ska tolkas. För att få en 
inblick i hur dessa produkter fungerar utfördes observationer där testper-
soner fick utföra ett glukostest med dagens utrustning anpassade för diabe-
tiker. Testgruppen bestod dels av personer som aldrig hade utfört kapillära 
blodprover på sig själva och dels av vana användare. Målet med aktivi-
tetsanalysen var att få en bild av hur användandet går till och definiera 
områden där förbättring krävs för att skapa en användarvänlig lösning för 
kapillär blodprovstagning.*

Testgruppen filmades under tiden de utförde testaktiviteten. Filmmaterial-
et analyserades och delades in två generella flödesdiagram, ett för de vana 
användarna och ett för de ovana. Anledningen till att det uppfördes två 
olika flöden var för att få en möjlighet till att förstå vilka beteenden som 
kom från erfarenhet och vana. 

För att ta reda på vilken information som krävdes för att de skulle kunna 
utföra aktiviteten korrekt fick de olika information inför provtillfället. De 
fick antingen en muntlig genomgång om hur testet skulle utföras, ta del av 
den bruksanvisning som följde med produkterna, ta del av samma bruksan-
visning men på ett annat språk (endast visuell kommunikation) eller så fick 
de själva räkna ut vad som skulle göras. 

Aktiviteten analyserades genom att definierades de moment som var nöd-
vändiga för att testet skulle utföras på rätt sätt. Därefter placerades mar-
körer på olika moment i aktiviteten. Dessa markörer representerade olika 
sorters belastning på användaren såsom kognitiv belastning, stress, risk för 

*För flödesdiagarm samt dokumentation av aktivitetsanalys se bilaga
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skada eller risk för kontamination eller på annat sätt felaktigt prov. Flö-
desdigrammen kopplades även samman med citat och bilder från observa-
tionerna. Detta för att på ett tydligare sätt kunna lyfta fram de upplevda 
värdena kopplat till användarsituationen. 
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Tid
De moment som sker mellan det att blodet extraheras till det att det ana-
lyseras har ett strikt tidskrav. Om man väntar för länge kan koagulationen 
i blodet göra att testresultatet blir felaktigt. Som det såg ut med dagens 
utrustning krävdes det dels att användaren var medveten om att detta 
tidskravet fanns, vart provet skulle lämnas och att de hade tillräckligt bra 
syn samt finmotorisk kapacitet för att kunna placera boddroppen på den 
lilla testremsan. I de ovana användarnas fall analysmaskinen stänga av sig 
innan de hade lämnat sitt prov vilket gjorde att de behövde räkna ut hur 
maskinen skulle slås på igen innan de kunde lämna provet. 

Anvisningar
De ovana användarna som blev tilldelad en bruksanvisning avbröt provak-
tiviteten mellan varje moment för att se om de hade gjort rätt samt vad de 
skulle göra härnäst. Ett beteende som inte var lika tydligt hos de användare 
som fick muntliga anvisningar. De avbrutna momenten innebar i vissa fall 
att felanvändning av produkten förekom då de lades ner på bordet mellan 
moment, vissa moment tog för lång tid och  om någonting hände som inte 
stod i bruksanvisningen tog det längre tid att åtgärda då man i första hand 
valde att söka i bruksanvisningen i stället för att tänka själv. 

Rädsla
Det mest obehagliga momenten under aktiviteten upplevs vara de som 
leder upp till sticket, alltså lokalisera vilket finger man ska sticka i, vart på 
fingret man ska sticka, placera stickan samt trycka av. Under de fysiska 
förberedelserna pågår samtidigt en mental förberedese för vad som kom-
mer att hända. Användare helt utan erfarenhet av kapillära blodprov har 
väldigt svårt att skapa sig en bild av hur ont det kommer att göra och hur 
mycket det kommer att blöda och man tenderar till att dra tankarna åt det 
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värsta tänkbara utfallet. Detta innebär en ökad stress vilket påverkar mät-
säkerheten i form av minskad blodcirkulation men också innebär en väldigt 
oattraktiv situation för en användare som i slutändan skulle kunna betyda 
att man inte vill utföra testet trots att det skulle vara till stor nytta. 

Smärta
Trots det lilla sticket kan en viss smärta upplevas. Om man är stressad och 
spänner sig så upplevs smärtan som större. Som förstagångsanvändare är 
man också väldigt uppmärksam på den upplevda smärtan överrensstämmer 
med den tänkta smärtan. Andra faktorer som kan påverka smärtan är om 
man slinter under stickmomentet eller att man sticker mitt på fingret där 
man har fler nervändar och där det dessutom finns en risk för att sticka för 
nära skelettet. De nålar som användes under observationen av de ovana 
användarna var engångslansetter av den typ som finns på vårdcentraler. 
Dessa är grövre än de lansetter som används vid hemmatester för exem-
pelvis diabetiker. Anledningen till detta är dels att analysmetoderna på 
vårdcentralen kräver en större mängd blod. Dessutom är det svårt att veta 
vilken nålstorlek samt djup som krävs för en specifik individ, och då före-
drar att sticka för mycket än för lite för att få önskad mängd blod.

Vart är droppen?
För de ovana användarna kunde det vara svårt att få ut blod ut fingret. 
Detta kan antingen bero på att man har gjort ett för litet eller för grunt 
stick eller att man är stressad vilket hämmar blodcirkulationen. Om man 
försöker klämma ut blodet kan man råka förstöra de röda blodkropparna 
(hemolys) eller blanda ut blodet med vävnadsvätska som kroppen utsöndrar 
vid blödning för att undvika cirkulationsstörningar. Detta gör att provet 
kan kontamineras vilket påverkar mätsäkerheten. 
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*För dokumentation av problemanalys se bilaga. 

Under aktivitetsanalysen samt de intervjuer jag fört med vård 
och lab-personal förde jag en lista över de problem som nämn-
des eller observerades. Dessa problem sorterades i olika pro-
blemområden som sedan ställdes mot projektets problemfor-
mulering.* Målet var att på ett tydligt sätt kunna få överblick 
över vilka behov som skulle addresseras för att skapa en säker 
och användarvänlig lösning för kapillär blodprovtagning i hem-
miljö som inte kräver praktisk utbildning. Analysen resulterade 
i tre problemområden.

Öka mätsäkerheten
För att användaren ska kunna vara säker på att provresultatet är korrekt 
utan att ha gått en praktisk utbildning krävs det att produkten har en god 
mätsäkerhet. 

När man tar ett kapillärt blodprov är risken stor att provmaterialet skadas 
eller förorenas och då mängden testmaterial som används vid analys är så 
liten kan minsta skada på provet ge stort utslag i den slutgiltiga analysen. 
En anledning till att provet förorenas är att det tar för lång tid från att 
sticket är taget till att man applicerar det för analys vilket gör att blodet 
hinner koagulera. En annan orsak till att ett prov förorenas är att blodflö-
det är för litet. Detta kan antingen bero på att man har gjort ett för litet 
eller för grunt stick eller att man är stressad vilket hämmar blodcirkulatio-
nen. Om man försöker klämma ut blodet kan man råka förstöra de röda 
blodkropparna (hemolys) eller blanda ut blodet med vävnadsvätska som 
kroppen utsöndrar vid blödning för att undvika cirkulationsstörningar. 

För att kunna erbjuda en tillräckligt god mätsäkerhet krävs det att man 
minimerar antalet moment under provtagningen samt att man säkerställer 

MÅL & KRAV
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ett tillräckligt blodflöde vid stick. 

Minska stress
För att kunna erbjuda en användarvänlig lösning för kapillär blodprovstag-
ning är det nödvändigt att se till den stressfaktor som testet innebär. 

Innan man tar sticket är det naturligt att mentalt förbereda sig för vad 
det är som kommer att hända och hur ont det kommer att göra. Hjärnan 
vandrar gärna fritt till blod i allmänhet och smärta i synnerlighet. Om man 
inte har en vana i att ta kapillära blodprov, eller har dåliga minnen från ti-
digare provtagningar kan detta kan upplevas som väldigt obehagligt. Trots 
att smärtan i de flesta fall är väldigt liten kan stressen i sig bidra till en 
ökad smärtupplevelse. Stressen minskar även blodcirkulationen vilket mins-
kar flödet. Detta kan påverka mätsäkerheten eller i värsta fall innebära att 
man behöver göra ett nytt stick för att få ut en fungerande mängd blod. 

För att minska den upplevda stressen i samband med provtagning krävs 
det att man som användare kan skapa sig realistiska förväntningar på den 
kommande smärtan. Det är viktigt att man genom produkten kommunic-
erar rätt sorts associationer samt tydliga indikationer på stickdjup. Känslan 
av att ha kontroll över vad som händer och när spelar en stor roll i att 
minska stressnivån. 
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Minimera smärta
För att kunna erbjuda en attraktiv lösning för kapillär blodprovstagning 
krävs det att man kan skapa en produkt som minimerar smärtan vid prov-
tagningstillfället. Detta betyder även i förlängningen att man kan förebygga 
eller minska stress vid framtida provtagningstillfällen. 

I själva verket upplevs smärtan som relativt liten vid ett kapillärt blodprov. 
det finns dock moment i aktiviteten som kan innebära en ökad risk för 
smärta under och efter provtagning. Det första man ska försöka undvika 
är att man slinter eller rycker till vid sticket, detta kan göra att man får ett 
större sår än som behövs. Det är även viktigt att sticket placeras rätt. Nå-
lens storlek spelar också in i vilken smärta man upplever vid ett stick. 

För att minimera smärtan under och efter provtagningsmomentet krävs 
det att man säkerställer att man inte slinter under provtagningen, att man 
sticker på rätt ställe samt att man söker en analysmetod som kräver den 
minsta mängden blod i relation till godtagbar mätsäkerhet.

Problemområden samt primära bakomliggande problem
I analysen listades de primära bakomliggande problemen för de tre proble-
mområdena. Av detta skapades en kravlista som användes för att säkerstäl-
la en fungerande konceptbredd vid konceptgenereringen samt ett vertyg 
för att kontrollera helheten av de olika konceptförslagen vid konceptut-
värderingen. Listan kontrollerades och godkändes av läkare vid storumans 
sjukstuga samt lab-personal vil Umeå Universitetssjukhus
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KRAV
Smärta
Man slinter
Sticket är felplacerat
Mätsäkerhet
Man trycker inte tillräckligt hårt
Risk för koagulation
Stress
Man upplever en brist på kontroll
Obehagliga associationer
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FAS 2
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Ett kreativt sökane efter en lösning i samarbete med användare 
och sjukvårdspersonal.
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Projektets tredje vecka ägnades åt idégenerering. Veckan kick-
ades igång med en workshop där jag bjöd in studiekamrater 
samt användare. Fokus för idéworkshopen var att hitta lösning-
ar på de tre fokusområdena. Efter workshopen definierades 
de olika konceptlösningarna som kunde vara intressanta att ta 
vidare till utvärdering. 

Workshop tekniska koncept
Workshopen delades in i två delar. Under den första delen definierade vi 
vilka stressfaktorer som kunde förknippas med blodprovstagning samt hur 
man skulle kunna undvika dem. 
Metoden som användes var en brainstorm med katalysatorn “värsta tänk-
bara lösning för kapillär blodprovstagning”. Deltagarna skissade på post-it 
lappar som sedan grupperades efter släktskap. Nästa steg i brainstormen 
var att söka motsatser till de skräckprodukterna som lyftes tidigare. Un-
derlaget som skapades under brainstormen användes för att få en bättre 
förståelse för de känslor man har förknippat med provtagning  och hur de 
kan hanteras. Resultatet fungerade som vägledande teman på vad som up-
pskattas och vad som absolut inte uppskattas i en provsituation. En del av 
materialet från denna workshopen användes som underlag vid formarbetet 
i slutet av fas 2. 

Under den andra delen fokuserade worshopdeltagarna på mätsäkerhet 
samt tillgänglighet. Deltagarna fick i uppgift att utforma en produktlösning 
för aktiviteterna sticka i fingret, samla upp blodet och få feedback på 
att blodet registrerats. Deltagarna delades in i mindre grupper där varje 
grupp blev tilldelad ett specifikt hinder, i form av begränsad syn eller svaga 
händer, eller kravet att aktiviteten skulle utföras i så få moment som mö-
jligt. Deltagarna byggde enklare modeller av deras  lösningar. Modellerna 
användes sedan som inspiration för nästa steg i idégenereringen. 

IDÉGENERERING
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*För flöden samt kort sammanfattande text för de olika koncepten se bilaga.

Konceptgenerering tekniska koncept
Under konceptdefinierigen kategoriserades de lösningar som lyfts under 
workshopen. Kategorierna bestod av idéskisser anknutna till de bakom-
liggande problemområden till de tre fokusområdena stress, smärta och 
mätsäkerhet. Detta var även ett tillfälle att addera nya idéer eller idéer som 
lyfts utanför workshopen. 

Skisserna grupperades sedan in i helhetslösningar som fick ligga till grund 
för de konceptförlag som skulle tas vidare i processen. Enklare modeller 
byggdes för att förstå sig på hur användningsflödet av koncepten skulle 
kunna se ut. Flödet dokumenterades och togs vidare till utvärdering till-
sammans med modellerna.* 
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UTVÄRDERING KONCEPT

För att ta reda på vilka av idéerna som var värda att implemen-
tera i slutresultatet utvärderades de olika koncepten gentemot 
användare, vårdpersonal, medicinsk lab personal samt mot den 
kravlista som upprättades under under fas 1. Det förslag som 
senare togs vidare till konceptualisering var en hybrid av två 
konceptföslag som byggde på en fingerburen sticka med autom-
atisk uppsamling av testmaterial. 

Användartester
En stor vikt lades på de åsikter och tankar som lyftes under användart-
esterna. Testerna gick till så att användare fick testa skissmodellerna för 
de tekniska koncepten. Under testerna observerades användarna för att ta 
reda på hur de föredrog att använda produkterna samt hur väl de förstod 
sig på de olika tänka momenten och funktionerna. Efter testerna till-
frågades användarna hur de upplevde de olika koncepten. Här lyftes tyd-
liga fördelar eller nackdelar med de olika koncepten. Det blev tydligt vilka 
koncept som föredrogs och varför. 

Man tenderade till att uppskatta enkla, kostnadseffektiva produkter med en 
testmetod som krävde få moment. De koncept som främst fokuserade på 
att minska eller dölja de stressmoment som kan uppstå vid ett provtagning-
stillfälle upplevdes till stor del som barnprodukter och ansågs inte vara pas-
sande för en vuxen användare då de primära funktionerna kändes onödiga, 
kostsamma och krångliga. 
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*För matris utvärdering se bilaga

Test mot lab-personal
Skissmodeller och visualisering av användarflöden presenterades för den 
medicinska lab-personal som var kopplad till projektet. Efterföljande 
diskussion cirkulerade främst kring genomförbarhet och mätsäkerhet. 
Koncepten var i det stora hela uppskattade och samtliga ansågs vara ge-
nomförbara. En viktig punkt som lyftes och diskuterades var hur de olika 
koncepten kunde funkera med olika fingerstorlekar och hudtjocklek. Vissa 
av koncepten byggde på en teknik där man trädde någonting över fingret. 
För att undvika ett minskat blodflöde krävde dessa koncept att det skulle 
finnas flera modeller anpassade för olika fingerstorlekar tillgängliga på 
marknaden samt att man på ett enkelt sätt skulle kunna avgöra vilken stor-
lek som skulle passa vilket finger. En felanvändning av en sådan produkt 
skulle i slutändan kunna innebära ett minskat blodflöde och i sin tur påver-
ka märsäkerheten.  

Test mot vårdpersonal
Skissmodeller och visualisering av användarflöden presenterades en di-
abetessköterska vid sjukstugan i storuman. Sköterskan kunde lyfta flera 
praktiska hållpunkter kring de olika koncepten som togs i beaktning vid det 
slutgiltliga valet av koncept. 

Utvärdering mot kravlista
Utifrån den kunskap som samlats under koncepttesterna utvärderades 
koncepten mot kravlistan i en matris*. Anledningen till detta var att på ett 
enkelt sätt få en bild av konceptens styrkor och svagheter. I matrisen kunde 
man se att spjälken och kuben, de två fingermonterade koncepten med 
automatisk uppsamling, hade tydliga styrkor när det kom till mätsäkerhet 
samt minskad skaderisk. 
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Spjälken innehöll få moment i hanteringen innebar en ökad mätsäkerhet 
samt uppskattades av användargruppen. Svagehten i konceptet låg dels i 
att det upppfattades som för avancerat (nästan skrämmande). Storleken på 
produkten påverkade dessutom stabiliteten vid monteringen vilket ökade 
tendensen till att spänna fast den för hårt vid fingret. 

Kuben upplevdes som en enkel och smidig lösning med god mätsäkerhet, 
men det innehöll ett extra moment i hanteringen. Detta moment bestod i 
att testremsan skulle överföras manuellt från Testområdet till mätappara-
turen. Detta moment ansågs vara kritiskt då det kräver en hög precision 
och finmotorisk aktivitet från användaren, vilket inte går i linje med de 
krav den primära användargruppen ställer på hanteringen. Aktiviteten 
kopplad till momentet ägen även en snäv begränsning i tid då man måste 
analysera blodet innan det har hunnit koagulera till den grad att det påver-
kar mätsäkerheten. Fästanordningen kring  fingret innebar för detta kon-
ceptet ett krav på att tillgängliggöra olika modeller för olika fingerstorlekar, 
någonting som ansågs vara en riskfaktor för felanvändning vilket kunde 
påverka mätsäkerheten. 
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Bild Över t.hö Foto från utvärdering m. användare. Under t.hö skiss över tekniska komponenter i de olika enheterna

Modifiering av tekniskt slutkoncept
Genom att kombinera de två koncepten kunde ett nytt koncept skapas som 
uppfyllde kravlistan i mycket hög utsträckning. Genom att se över fästet 
till fingret kunde man även arbeta bort problematiken med minskad blod-
cirkulation. Det fanns även en viss svaghet i stressfaktorn då man genom 
att minimera antalet aktiva moment utfört av användaren skapade en han-
tering där man utförde placering av sticket samt stickmomentet i samma 
rörelse. Detta var ett problem som av användarna ansågs vara anknutet till 
första provtagningstillfället innan man har lärt sig när sticket kommer, och 
att det inte skulle påverka helhetsupplevelsen nämnvärt. För att hjälpa upp 
känslan av kontroll, och speciellt för att säkerställa att man inte råkade ut-
lösa stickmekanismen vid placeringen av fingret adderades en säkring som 
låser stickmekanismen innan användning. 

Användartest tekniskt slutkoncept
Det slutgiltliga konceptet utvärderades återigen gentemot användargrup-
pen för att kontrollera om de slutsatser som tagits baserat på tidigare möte 
stämde. Detta gav även tillfälle för att utvärdera de förslag som tagits fram 
för alternativ på färstanordning mot finger. 

Utvärdering Medicinsk teknik forskning och utveckling
För att kontrollera de tekniska lösningarnas genomförbarhet samt vilka 
krav de skulle ställa på komponenter och tillverkning presenterades en 
skissmodell samt en visualisering av det tänka användarflödet för den me-
disintekniska avdelningen vid Umeå universitetssjukhus. Vid mötet sades 
det att den valda analysmetoden (elektrokemisk analys av biosensorer) var 
trolig inom den tänkta tidsramen på fem år samt att de tänka komponen-
terna för elförsörjning samt digital analys och lagring var helt genomförba-
ra. 

KONCEPTUALISERING
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GESTALTNING

Bild t.hö dokumentationsfoto arbetsplats, konceptgruppering.

Formgivningen för en produkt handlar främst om att komminucera 
rätt information till användaren. Denna information kan innefatta 
anvisningar om hur produkten är tänkt att användas (semantik och 
hantering) och vilka känslor man kopplar till produkten (gestalt-
ning). Slutet av fas 2 ägnades åt att söka de värden som skulle kom-
municeras samt implementera dessa i det slutgiltliga konceptet. 

Gestalt
För att ta reda på vilken gestalt som var bäst lämpad för konceptet skapades tre 
initiala gestaltningsinrikningar som sedan utväderades getemot användare. De 
tre inriktningarna låg till grund för tre gestalter som på olika sätt sökte ett lugn 
hos användaren. 

På workshopen under vecka 3 hölls en brainstorm där deltagarna skulle söka 
lösningar på de orosmoment man kan föreställa sig under ett provtagningstill-
fälle, detta var lösningar som tydligt var kopplade till att hantera den stress 
assosiationer skapar när man ska ta ett prov. Brainstomen utmynnade i både 
tekniska lösningar samt lösningar som var kopplade till gestaltningen av pro-
dukten. Dessa gestaltningslösningar låg till grund för den generella kvailteé som 
söktes under gestaltningen. Ledordet är trygghet och detta är en kvalitet som 
direkt hanterar den problematik kring smärta och stress som lyftes i kravlistan.

Koncepten formades genom att samla ett brett bildunderlag som på olika vis 
kunde representera trygghet i en situation där man hanterar smärta, rädsla 
eller osäkerhet. Bilderna grupperades sedan in i olika moodboards som genom 
bilder och värdeord beskrev tre olika inriktningar i form, färg och material och 
personlighet. Dessa moodboards kompetterades sedan med skisser som imple-
menterades i gestaltningskoncepten.
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Trygghet

Sammanfattning Formkoncept.

Tillrättavisande & auktoritärInbjudande & lekfull
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Trygghet

Tillrättavisande & auktoritär Neutral & vänlig
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UTVÄRDERING GESTALT

Bild t.hö foto från utvärderingsworkshop med användare.

Workshop med användare
För att söka de väden som krävdes av produkten utfördes en utvärderings 
och idéworkshop tillsammans med deltagare i användargruppen. 

Under workshopen diskuterades de tre olika forminriktningarna. Som 
diskussionsunderlag i workshopens första del användes de skisser och 
moodboards som producerats under konstrutionen av de olika gestaltning-
skoncepten. I moodboardsen hade de ledord som använts under bygget av 
formkocepten tagits bort. Syftet till detta var dels att kontrollera att bil-
dunderlaget för konceptinriktningarna kommunicerade de tänkta värdeor-
den, och dels att fokusera diskussionen till konkret visuella kvaliteter. 

Konceptet “kompetens och balanserad” ansågs med sina mörka färger 
och skarpa former vara för strikt, omänskligt kall. Kompetensen som ut-
stråledes kändes klinisk och vetenskaplig, vilket inte var gångbart i en situ-
ation där man snarare säkte en kompetens som utstrålade medmänsklighet 
och värme. 

Konceptet “söt och frisk” ansågs vara oseriöst och opassande utifrån ett 
bemötandeperspektiv, trots att workshopdeltagarna ansåg konceptet som 
estetiskt tilltalande med sina skarpa färger och lekfulla former. Det talades 
om att en frisk produkt är funtionell så länge man är frisk men den kan 
uppfattas som retfull i en situation där man hanterar en sjukdom. 

I diskussionen konstaterades det att man föredrog den vänliga och lug-
na inriktningen. Ord som neutral, ren och enkel lyftes som attraktiva 
värdeord. Det blev också tydligt att produktkonceptets olika delar borde ha 
olika personligheter. Man talade om den smarta analysapparaten, och den 
utbytbara och billiga stickdelen. 
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FORM FÖR FUNKTION

Bild t.hö utsnitt från skiss obervation användarflöde av skissmodell

När gestaltriktningen var satt var uppdraget att implementera den valda 
gestalten i den tekniska lösningen samt packetera det på ett sätt som tillåter 
ett tydligt och enkelt användande. För att uppnå detta genomfördes en 
intensiv itterativ process där användaren observerades i användandet av 
testmodeller, observationen analyserades och nya testmodeller byggdes. 

Den slutgiltliga formen ställdes i en utvärderingssituation med den utsedda 
användargruppen för projektet. Detta för att säkertställa en produkt väl an-
passad efter användarens krav på storlek, greppytor samt visull och fysisk 
återkoppling för aktivitet och funktion
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Foton från Observation vid användande/placering finger, skissmodeller.
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FAS 3
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Kommunikation av och diskussion om konceptet Elsa.
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KONCEPTET

När en användare ska utföra ett kapillärt blodprov för förs-
ta gången läggs stort fokus på själva sticket i fingret. Den-
na situation kan innebära att man upplever en stort obehag 
eller stress vilket inte bara påverkar upplevelsen negativt 
utan även mätresultatet.

Genom att förenkla den metod som används för kapillär blod-
provstagning har jag genom mitt koncept sett till att användaren utför 
testet på ett korrekt sätt trots den pressade situationen. Detta ökar 
förutsättningarna för ett tillförlitligt testresultat vilket är avgörande 
för en användarvänlig och mätsäker metod för kapillär blodprovstag-
ning i hemmet. Konceptet erbjuder en enkel lösning som känns trygg 
vid användandet vilket skapar en attraktiv produkt som tillgängliggör 
de tekniska möjligheter som finns för kapillära blodprovsanalyser i 
hemmet.

Koncetet Elsa Bygger på en analysenhet bestående av två delar, en 
handburen enhet som utför analysen och en dokningsstation som kom-
municerar  och lagrar resultat. Till konceptet hör en lansettlösning 
som utan att belasta användaren ser till att ett tillräckligt djupt stick 
hamnar på rätt ställe. Uppsamling, mätning och överlämning av blo-
det sker automatiskt efter stick vilket skapar en enkel användning samt 
minskar risken för att blodet hinner koagulera. 

Framtidens sjukvård står inför nya tydliga utmaningar. Jordens be-
folkning ökar och med den moderna medicinen höjs medelåldern 
markant. Den teknik som används blir mer avancerad vilket i kombi-
nation med det ökade vårdbehovet skapar en hög kostnad för vården 
i samhället. Denna kontext kräver nya plattformar för att säkerställa 
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en god och lika vård för alla. Elsa kommer att fungera som en aktör  i 
en plattform där man med modern teknik har större instikt i den egna 
hälsan och där man har möjlighet att på distans kan få personlig råd-
givning och vård. 
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Foto modell samtliga enheter.
För teknisk skiss av komponenter se bilaga
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T.hö foto modell + Illustration mini-USB.

ELSA
Elsa är den enhet i konceptet med uppgift att kommunicera testresultatet 
på ett tydligt och enkelt sätt. För att man på ett bra sätt ska kunna tolka 
sina provresultat krävs det att man har möjlighet till att följa sina resultat 
över tid. Elsa registrerar och sparar testresultaten så att man har möjlighet 
till att återkomma till och jämföra sina resultat. 

Genom att hålla in knappen på Elsas ovansida startas enheten upp. Om 
man väntar förbereder eElsa den handburna enheten för att utföra en 
analys. Om man i detta skede trycker på knappen kommer man åt minnes-
funktionen. i minnesfunktionen kan man se vilket sorts test som är utfört, 
vad resultatet var och när testet tagits. 

Elsa ser till att den burna handenhetens batteri laddas mellan användning. 
När det är dags för Elsa att laddas kan man välja mellan att koppla in 
henne i väggen eller i sin dator via ett mini-usb uttag. När Elsa är kopplad 
till datorn fungerar hon som en extern enhet och man kan enkelt komma 
åt sina resultat.
Detta gör att man kan jämföra resultat från olika Elsa-enheter eller vidare-
befordra sina resultat till sin läkare eller sjukrådgivare. 

Elsa är en enkel maskin. Elförsörjningen sker genom tre knappcellsbat-
terier. Skärmen är en vanlig led-display med stora tydliga siffror och bok-
stäver. kretskortets uppgift är att lagra den information som tas emot från 
den fingerburna enheten. Tekniken som används är vald för att på ett bra 
sätt kunna erbjuda de funktioner som krävs utan att kännas för avancerad 
och påkostad. §

PRODUKTEN
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T.hö foto modell + illusration avlägsnande handburen enhet från Elsa. 

Elsas hand
Vid ett provtagningstillfälle finns det risk för att blodet koagulerar innan 
man har hunnit analysera det. Den fingerburna enheten kopplas till stick-
an och kan på så sätt analysera blodet utan att användaren behöver agera. 
Genom att föra analysmomentet fysisk nära testområdet kan man erbjuda 
en automatisk uppsamling av blodet vilket eliminerar risken för att blodet 
hinner koagulera. Enheten erbjuder också en möjlighet till att kommu-
nicera till användaren när tillräcklig mängd blod har registrerats samt en 
taktil återkoppling till att fingret är rätt placerat mot nålen. 

Inuti den fingerburna enheten finns ett litet knappcellsbatteri och ett 
kretskort. Kretskortet skickar en liten stöt genom det chip som sitter i stick-
an och avläser på så sätt provresultatet som registreras i kretskortet. På var-
sin sida av enheten sitter små led-lampor som kommunicerar att enheten 
är påslagen. När ett provresultat har registrerats blinkar lamporna för att 
kommunicera till användaren att den kan plocka bort enheten. 

Aktivitetens utformning skapar ett beteende där det är naturligt för an-
vändaren att säkra den handburna enheten vid Elsa efter användning. 
Enheten laddas när den är kopplad till Elsa och beteendet minskar risken 
för att enheten tappas bort.
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Bild t.hö Rendering ovansida Lansett + illustration aktivering stick.

Stickan
Hur sticket utförs är av stor vikt för att kunna skapa ett mätsäkert och 
användarvänligt test. Stickan i detta konceptet säkerställer placering samt 
stickdjup vid användning vilket är avgörande för att kunna skapa ett bra 
flöde. Genom att placera sticket på rätt ställe samt fixera fingret under 
tiden sticket utförs kan man också undvika onödig smärta vid provtagning-
stillfället.

Till skillnad från dagens lösningar där man trycker en lansett mot fingret 
bygger denna stickan på att man trycker fingret mot en kupad yta. Under 
sitter en testremsa som suger upp blodet och för det vidare till ett elek-
troniskt chip.

Sticket avlöser sig genom att man trycker fingret mot den kupade ytan. På 
detta sätt kan man vara säker på att det avsedda stickdjupet uppnås för ett 
bra flöde. Den skålade formen talar på ett naturligt sätt om för användaren 
hur fingret ska placeras på ytan. 

Lansetten sitter placerad under den kupade ytan på så sätta att sticket 
placeras vid sidan om fingerblomman. Den kupade ytan skyddas av en 
plastfilm som dras av innan fingret placeras. Filmen lämnar efter sig ett 
svagt lim som fixerar stickan vid fingret under provtagningen vilket hindrar 
stickan från att slinta under stickmomentet samt ser till att såret hålls kvar 
vid uppsamlingsområdet när blodet samlas för analys. För att sticket ska 
kunna utlösas drar man bort säkerhetspärren på stickans framsida. Spär-
ren ser till att stickan inte utlöses av misstag, vilket gör att användaren kan 
känna sig säker vid hantering.

Efter användning kasseras stickan. Stickans hölje är tillverkat av ett pap-
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persmaterial vilket gör att man kan slänga stickan med gott samvete. Det 
syns tydligt om en sticka är använd då skyddsplasten är avlägsnad, spärren 
är bortdragen och en liten mängd blod kan skymtas på stickans ovansida.  

Fästanordningen för lansetten inuti stickan är utformad på så sätt att den 
kollapsar efter användning (smma funktion som finns i dagens engångslan-
setter) vilket säkerställer att man inte återanvänder produkten samt att man 
inte råkar skada sig vid hantering. Stickmekanismen för lansetten fungerar 
på samma sätt som de engångslansetter som används inom vården idag där 
man skapar ett kraftmoment genom en uppsättning fjädrar. Genom att öka 
tvärsnittsdiametern på fjädrarna kan man åstadkomma samma kraftmo-
ment på ett kortare avstånd.
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AKTIVITETEN

Aktiviteten
När blodprovet ska tas aktiverar man Elsa genom att hålla in knappen på 
ovansidan. När Den fingerburna enheten är redo kommunicerar Elsa att 
man kan koppla bort enheten. 

Enheten kopplas sedan till engångsstickan. Skyddsplasten plockas bort från 
stickan och placeras sedan på fingret. Väl på fingret kommunicerar den 
fingerburna enheten att den är på och redo för analys. 

Säkerhetsspärren dras ur stickan och sticket aktiveras genom att man ap-
plicerar ett tryck mot fingret, antingen med hjälp av tummen eller annan 
yta.

När rätt mängd blod har nått stickans elektroniska chip samt att testresul-
tatet har analyserats och registrerats kommunicerar den fingerburna en-
heten att testet är färdigt. Nu kan man avlägsna enheten och stickan från 
fingret. Innan du kopplar den fingerburna enheten till dockan plockar du 
bort den uttjänta stickan som slängs i de vanliga soporna. 

När den handburna enheten kopplas till Elsa kan man läsa av testresutatet 
på skärmen. Elsa registrerar resultatet så att du på ett enkelt sätt kan åter-
komma till ditt resultat vid ett senare tillfälle. Du kan genom att klicka på 
knappen gå tillbaka och jämföra ditt resultat med tidigare mätningar.

Bild t.hö Illustration aktivitet. 
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FÖRVARING & FÖRSÄLJNING

Försäljning
Tanken är att Analysapparat och stickor ska kunna säljas  på apotek och 
kommer att  räknas till samma produktgrupp som febertermometrar. Ko-
standen är beräknad till ca 300kr för analysapparat och laddare. Stickorna 
säljs i tiopack och beräknad kostnad ligger på 200kr per förpackning. 

Förvaring,
När man köper Analysapparaten komer den förpackad i ett hardcase som 
mäter 150+100+65mm. Inuti caset finns Elsa, den fingerburna analysen-
heten och en mini-usb sladd för laddning av batteri och överföring av data 
samt en bruksanvisning. Stickorna som säljs separat kan förvaras i lådans 
lock. På detta sätt ser man till att ha allting på samma ställe vilket under-
lättar förberedelser när det är dags att ta ett prov. Detta gör också att man 
kan ta med Elsa när man reser. 

Bild t.hö Skiss förvaring Elsa, handburen enhet samt tio lansetter.
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Foto modell samtliga enheter
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REFLEKTION

Utgångspunkt samt översättning & genomförande
Akutmottagningarna är överfyllda. Det är inte sällan man får höra patien-
ter berätta om flera timmars väntetid och ett flyktigt bemötande med rådet 
att avvakta och återkomma om det blir värre. Denna berättelse kan ses 
från olika perspektiv. Dels patientens där man i brist på andra möjligheter 
väljer att vända sig till vårdinrättningen för att få hjälp i en situation som 
upplevs akut då man känner en hjälplöshet och ovisshet inför sin egen 
hälsostatus. Dels vårdpersonalens där man med pressade resurser behöver 
hantera den genomströmnig av patienter som söker vård för åkommor som 
enligt vårdsystemet inte är akuta och då inte kan behandlas vid en akut-
mottagning. 

Detta är ett tydligt exempel på en dissonans i hur vårdens roll uppfattas 
internt och externt. Vi som patienter har en bild av sjukhuset som ett rum 
där vi blir lagade när någonting går fel och en organisation som ska fån-
ga upp oss när vi faller. I verkligheten blir vi sjuka och ibland går det inte 
att fixa till, trots att man är ung och har gjort allting rätt, och i sinom tid 
kommer vi att dö vare sig vi är beredda eller inte. Denna situation belyser 
orimligheten i den roll som vården har blivit tilldelad i vårt samhälle idag 
och samtidigt skapar den en förståelse för den besvikelse många kan känna 
på systemet när den egna hälsan sviktar. 

Tidigare lärde vi oss om livets villkor genom att ha nära kontakt med 
familj och en tydligare anknytning till de olika skikten i samhället. Genom 
vårt nya sätt att leva får vi inte samma inblick och förståelse för sjukdom 
och det naturliga åldrandet. När vi bli mer distanserade från varandra 
blir vi samtidigt mer distanserade från den egna kroppen. För att återfå 
insikten och i sin tur möjligheterna till att känna sig trygg i att ta egna 
val rörande sin hälsa krävs en ny plattform som kan ersätta funktionen av 
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familjen och det lilla samhället utifrån de krav och möjligheter som finns 
idag. 

Ett steg i utveckligen av vården kan vara att ge patienter möjlighet att på 
egen hand utföra tester och analyser som tidigare endast utförts vid vård-
kontakt. Med den nya tekniken kan tester som tidigare utförts inom vården 
med enkla medel kan förflyttas in i hemmen. Detta skapar möjligheter för 
en mer effektiviserad vårdkedja med minskade kostnader samt en ökad 
insikt i den egna hälsan. 

Projektets fokus på egenvård och flexibla vårdplattformar kommer från 
mitt intresse i hur vårdresurser fördelas och kommuniceras. Jag har utifrån 
mina egna övertygelser översatt tidigare förklarad samhällssituation till ett 
designproblem med tydliga avgränsningar. Jag ser detta som ett konkret 
inlägg i den debatt som just nu pågår angående vårdens roll och framtida 
utformning. Budskapet är att man genom att anpassa användandet av en 
produkt avsedd för en vårdkontakt kan lyfta patienten som en aktiv aktör i 
vårdkedjan och på så sätt påminna oss om den egna styrkan och det egna 
ansvaret vi som individer äger för vår egen person. 

Detta ställningstagande med kringliggande kontext har fungerat som en 
etisk vägvisare under projektet och satt ton för valda metoder och slutsats-
er. Exempel på detta är användarens tydliga aktivt deltagande roll i idé 
och beslutsprocesser samt vikten av maximal mätsäkerhet vid användande. 
Tanken med detta var att skapa ett möte mellan medvetna krav som ställs 
och de tankar som finns hos både vården och patienten och på så sätt erb-
juda ett koncept som representerar en gemensam plattform som faciliterar 
rådande rädslor och på så sätt kan visa på en möjlig väg framåt. 
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Resultat & Utformning
Det breda projektfokuset har skapat intressanta samtal och i liten skala förän-
drat diskussionsmönstret för de inblandade där man kan se möjligheter där det 
tidigare fanns problem. Det har i kombination med projektets snäva tidsbe-
gränsningar även skapat situationer där diskussionen har fått stå i första rum-
met och vissa moment i designprocessen har behövt utsättas för kompromisser 
som gör att man kan, och borde, ifrågasätta slutkonceptets utformning utifrån 
ett tillverknings och hanteringsperspektiv. 

Efter första utvärderingen av de tekniska koncepten drogs slutsatsen att det 
slutgiltiga konceptet skulle bygga på en lansett vars fysiska utformning säker-
ställde placering och stickdjup samtidigt som det erbjöd en automatisk up-
psamling och analys av testmaterial. Om det funnits tid skulle en prioritering 
varit att detta moment följts av ytterligare en idégenereringsprocess där det 
fanns utrymme för att utforska möjliga utformningar av ett sådant koncept 
som i högre grad kunde säkerställa en effektiv hantering genom att förankra 
paketeringen av de olika komponenterna i enlighet med enkelt handhavande. 
Detta skulle kunna med största sannolikhet inneburit ett mer genomtänkt 
konceptutförande där produktgruppen skulle bestå av två delar i stället för tre 
vilket underlättar vid användning samt minskar risken för att en del av en-
heten skulle försvinna. Om projektet skulle tas vidare till produktion skulle ett 
återbesök i konceptgenereringen vara en nödvändighet för att skapa en till-
räckligt attraktiv produkt för den befintliga marknaden. 

Detta kan också vara ett steg att tänka på om slutprodukten ska användas som 
ett kommunikationsverktyg med stor genomslagskraft i det samtal som förs i 
samband med utformningen av det virtuella vårdrummet. 

Genomförbarhet
Konceptet håller sig inom de ramar som ställs för den befintliga teknik som 
används vid elektrokemisk analys av glukosvärden i kapillära blodtester. Kon-
ceptet bygger på att man i framtiden ska kunna testa flera andra värden med 
samma metod och med samma utförande som vid glukostester. Detta har 
fungerat vägledande vid utformning och storlek av intre komponenter samt 
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avgörande vid den automatiska uppsamlingen så denna funktion utgår från att 
man utför analysen på den första bloddroppen, vilket inte är fallet vid andra 
analyser. Då den tänkta tekniken ännu inte är utformad kan det vara svårt att 
säga ifall dessa antaganden har varit riktiga. Om en sådan här produkt skulle 
lanseras behövs en kontroll samt eventuell genomarbetning av konceptets ut-
formning där man tar hänsyn till exempelvis komponenters storlek samt even-
tuella krav på en metod där det testmaterial som analyseras är en annan än 
den första droppen. I detta fallet kan det vara värdefullt att gå tillbaka och se 
om det finns funktioner i de initiala konceptförslagen som bättre motsvarar de 
krav som ställs på produkten. 

Marknad
Dagens glukosmätare är relativt billiga och kan i vissa fall säljas för en dryg 
hundralapp, den egentliga intäkten för tillverkaren är testremsorna som vid 
ett högfrekvent användande kan skapa en gångbar ekonomisk situation för 
tillverkare och återförsäljare. I fallet med projektets produktkoncept kommer 
en lägre frekvens förekomma vilket ställer andra krav på konsumtionen. Trots 
att lansett och testremsa i sig kommer att ha ett högre pris än dagens kommer 
frekvensen ändå generera ett lägre ekonomiskt värde. 

En tanke kan vara att man väljer att skapa en analysenhet som kan säljas till 
ett högre pris eller erbjuda en tillkommande tjänst som skapar mervärde och 
på så sätt kan skapa ett stabilt ekonomiskt utbyte. I samtal med användargrup-
per framkom att man kan tänka sig att betala strax under tusen kronor vid 
köp an en analysenhet vilket öppnar för dessa möjligheter i utformningen av 
en produkt som ska lanseras. Om man ska se till vilka investeringar som borde 
göras vid en höjning av priset är känslan av trovärdighet i form av material 
och tyngd, ett genomarbetat underlag för introduktion av användning samt en 
hög mätsäkerhet möjliga vägar att gå. 
Som konceptet ser ut idag kan man med lätthet tillverka en billig analysenhet 
då de i stort sett bygger på samma teknik och material som dagens produkter, 
men de val man gör i samband med tillverkning och paketering av konceptet 
kan med fördel påverka det upplevda värdet av produkten och på så sätt skapa 
en produktgrupp som svarar mot marknadens och användarens förväntningar.
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