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Sammanfattning
Vad saknas idag på den svenska diabetesmarknaden?
Användare av diabetesprodukter med diabetes typ1, efterfrågar idag produkter som skall hjälpa
till att höja känslan av frihet och öka livskvalitén.
Diabetes typ 1 är en sjukdom där kroppens bukspottkörtel slutar att producera insulin. För att
justera blodsockervärdet krävs glukosmätning samt injicering av insulin externt dagligen.
Marknadens nyaste produkter är funktionsbaserade och baserar sina val efter tekniska
funktioner istället för att se till användarens önskemål. Innovationer erbjuder idag
högteknologiska lösningar vilket kräver mycket information. Projektgruppen har genom
omfattande analyser uppmärksammat de tillfällen diabetiker upplever sig som mest utsatta.
Fysisk aktivitet var det moment som upplevdes svårast att hantera, där det finns en avsaknad
av stöd från dagens produkter. Ett behov uppdagades i form av användarvänliga produkter som
underlättar fysisk aktivitet med ett hållbarhetstänk.
Målet med projektet har varit att ta fram ett system som genom sammankoppling av tre
produkter endast upplevs som en under användning. Produkten ska tillgodose det
grundläggande behovet av användarvänlighet för att skapa förutsättningar för en friare och
enklare vardag.
Projektet har resulterat i en marknadsstark prototyp av produkten som är utvecklat enligt det
nya medicintekniska direktivet MDR. Systemet minskar antalet handenheter, ökar hållbarheten
och skapar större värde för användaren. Genom att förenkla vardagen ökar förutsättningarna
för fysisk aktivitet och ökad hälsa. Utvecklingsprocessen har gjorts i samverkan av användare
vilket ger goda förutsättningar för en stor efterfrågan påD4Actives system.

Abstract
What is missing today on the Swedish market for diabetic products?
Users with diabetes type 1 are today asking for products that will elevate the feeling of freedom
and increase the quality of life. Diabetes type 1 is a disease where the pancreas is unable to
produce insulin to adjust the level of blood sugar. To keep the value stable is the user in need
of external control and insulin injection.
Today’s innovations are activity-based products that will offer high technology solutions. The
products require the user to adapt, rather than designing the products for the user. The group
have enlightened through extensive analysis the occasions a diabetic person perceive itself as
exposed. Physical activity was found as the situation to be the hardest to control their values.
They lack support from the physical products. The need of user-friendly products that offers
greater options for an active lifestyle with a more sustainable suit was noticed.
The goal of the project has been to create a prototype that can demonstrate the possibility to
simplify the treatment of diabetes through connecting three innovative products. The products
will only be felt as one whole system by the user. The product caters the basic need of usability
to create greater prerequisites for an easier everyday life.
The result of the project consists of a requested prototype of the product developed by the new
directive of medical technique, MDR. The system will contribute to reduce excessive units,
higher sustainability and greater value for the user. The process of developing have been conjoint with users which creates greater possibility for a higher demand of D4Actives future product.

Förord
Examensarbetet har utförts under hösten 2018 och våren 2019 som en avslutning på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Inom produktutveckling och innovationsledning med vetenskaplig metod. Projektet har genomförts av Alfred Bertilsson och Sofia
Possfelt som med ett gemensamt intresse inom medicinteknik arbetat fram ett koncept för att
förbättra dagens diabetesprodukter.
Genom detta projektet har vi fått god förståelse för den medicintekniska branschen och området
diabetes. Vi har också fått förståelse för hur detta kopplas samman med användaren för att
skapa en så användarvänlig produkt som möjligt. Projektet har varit mycket lärorikt där medlemmarna har skapat sig mycket nya erfarenheter och kunskaper som kommer vara till stor
nytta i framtiden.
Ett extra stort tack vill vi rikta till de som har varit med och deltagit under projektets gång med
värdefull information och handledning. Nedan är några namn som gruppen vill uppmärksamma
lite extra.
Fokusgruppen: Linnea Gatzwiller, Ebba Henrysson/Nina Henrysson och Jessica Andersson
Handledare: Leif Nordin
Akademi för informationsteknologi: Thomas Lithén
Embedded and intelligent systems: Tommy Salomonsson
Överläkare diabetes: Johan Fredlund
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1.Inledning
1.1 Bakgrund
Diabetes typ 1 är idag en vanlig sjukdom, ca 600 personer i åldrarna 15–35 insjuknar varje år
enligt undersökningar av ”Dagens Medicin”1 och det Nationella Data Registret (NDR)2.
Diabetes typ 1 är en sjukdom där kroppens bukspottkörtel slutar att producera insulin. För att
justera blodsockervärdet krävs det att glukosmätning samt injicering av insulin sker externt,
flera gånger dagligen. Diabetes är en krävande sjukdom där daglig planering och
framförhållning är avgörande för ett balanserat blodsockervärde.
Diabetes eller sockersjukan tros funnits lika länge som människan, det finns upptäckter redan
1500 f.kr där symptom beskrivs i pergamentrullar. Fram till sena 1800-talet uppmanades
diabetiker till att äta mer socker, vilket var förödande3.Första insulinet beprövades år 1922,
den första genomförda behandling av diabetes, därigenom skrevs historia4. Sedan 1922 har
tekniken utvecklats framåt. Blodsockermätare har gått från enkla instrument där blodsockret
mäts med hjälp av blodanalys bestående av ett stick i fingret, till CGM-mätare som mäter
blodsockret kontinuerligt över tid. Insulindoseringens utveckling har på senare tid förändrats
drastiskt, från enkla sprutor till smarta insulinpumpar. Utbudet idag drivs och domineras av
stora företag som inriktar sig mot Diabetes. Företagen är i regel uppdelade och ansvarar för
endast en av de livsnödvändiga produkterna, vilket betyder, antingen en mätare eller en
insulinbehållare. Innebörden blir att användare idag behöver flera produkter från olika företag
för kontroll och medicinering av sin diabetes. Den växande marknaden skapar nya aktörer
och större konkurrens på den globala diabetesmarknaden. Konkurrensen bidrar till att det
krävs större och snabbare utveckling av produkter för en möjlighet att inta marknadsandelar.
Användare tar idag till egna lösningar på problemet i form av datahackning, där de söker efter
system för användaren att vara i centrum. Företagens hemligheter sprids via Open source5 på
nätet. Detta skapar en marknad med produkter som modifieras utan medicintekniska
regulationer.
Vad är då efterfrågan? Enligt undersökningar som Ung diabetes6 gjort önskar användare att få
mer frihet, att känna sig självständiga och bli av med känslan att känna sig kontrollerade av sin
sjukdom. Att någon gång få vara ledig. Produkter som idag lanseras på marknaden besitter
många högteknologiska funktioner. Stort fokus ligger idag på utvecklandet av pumpar med
slang som ska vara sammankopplade med en mätare i en Closed loop funktion, som betyder att

1

(https://www.dagensmedicin.se/sok/?q=unga%20diabetes%20typ%201&sort=date&filter=all),(30/4/19)
https://www.ndr.nu/#/nyheter/2(30/4/19)
3
https://www.diabetesportalen.lu.se/diabeteshistoria, (21/1/19)
4
https://www.mimersbrunn.se/article?id=4089(21/1/19)
5
http://www.openomni.org/
6
https://www.diabetes.se/ungdiabetes/(21/1/19)
2
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den sköter dosering och mätning av blodsockret utan hjälp av användaren. Dessa produkter är
idag väldigt komplexa och kräver ständig information från användaren.
Resultatet blir högre press på användaren i form av mer tid, högre noggrannhet och fler
kontroller. Vad det detta användaren verkligen ville ha?
1.2 Behov
Dagens diabetesprodukter är skapade för diabetiker med en stillasittande och rutinbaserad
vardag med lite förändringar. En undersökning genomförd av organisationen Ung diabetes7,
visar att det största av de topp fem problemen en ung vuxen med diabetes typ 1 upplever, är att
aldrig kunna känna sig ledig från sjukdomen. Att alltid behöva kontrollera och planera.
Innovativa funktioner i dagens produkter som kräver stor mängd data, är de nyaste på
marknaden. Innovationerna syftar till att skapa ett system som kan självdosera insulin och
därmed efterlikna en konstgjord bukspottkörtel. För att få detta att fungera krävs det en stor
mängd kontroll och information från användaren, vilket inte främjar varken frihetskänslan eller
självständigheten. Diabetiker behöver idag använda sig av många olika produkter, från olika
tillverkare, vilket medför en stor mängd enheter som måste bäras med.
Projektgruppens undersökning i form av enkät och intervju på totalt 125 personer med diabetes
typ 1, identifierade de tillfällen då diabetiker upplever sig som mest utsatta. Fysisk aktivitet,
sömn samt alkoholrelaterade sammanhang var de tre största orosmomenten som 84 % av
deltagarna upplevde svårast att kontrollera. Av dem fann 53% att fysisk aktivitet var svårast då
deltagarnas värden ofta varierar i större grad samt att produkter ofta måste plockas av. Detta
medför ofta att produkterna behöver kalibreras om. Dagens produkter kräver kort räckvidd från
användaren, detta försvårar exempelvis en långvarig eller intensiv träning.
Hälsoeffekterna av träning för en diabetiker typ 1, likt många, är lägre risk för hjärt- och
kärlsjukdomar, bättre fettförbränning vilket leder till mindre kroppsfett, minskad stress, högre
insulinkänslighet samt bättre immunförsvar. Endorfiner som utlöses vid fysisk aktivitet bidrar
till en bättre psykisk hälsa och är ett viktigt exempel på positiva hälsoeffekter.
För en diabetiker som ligger i riskzonen för allvarliga framtida komplikationer, kan fysisk
aktivitet främja kroppens egna själv sänka vilket leder till stabilare värden samt ett mindre
behov av insulin. Träning bidrar även till en ökad blodcirkulation. Trots de tydliga
hälsoeffekterna anses momenten med dagens produkter alltför krävande vilket enligt studier
visar på en effekt av kraftigt minskad fysisk aktivitet8. Genom analys har projektgruppen
identifierat ett stort behov av användarvänliga produkter som är uppbyggda för att främja
livskvaliteten inom de områden som idag upplevs som extra utsatta.

7
8

https://www.diabetes.se/ungdiabetes/top5problem(22/1/19)
https://www.idrottsforskning.se/unga-ror-sig-for-lite-visar-unik-studie/(23/4/19)
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De fysiska produkter som alltid behöver bäras med är:
➢ En behållare med insulin, antingen pump eller spruta.
➢ En mätare, som antingen är placerad på kroppen eller fristående som mäter via en
testremsa där det appliceras blod.
➢ Kontrollenheter som styr och kommunicerar med mätare eller pump.
Sammanställt behov:
Användarvänliga produkter som underlättar fysisk aktivitet med ett hållbarhetstänk.
1.3 Projektmål
Syftet med projektet är att tillgodose behovet av att skapa ett användarvänligt och enkelt
diabetessystem. Målet är att ta fram en prototyp som kommer påvisa en möjlighet för
användaren att enklare upprätthålla en aktiv vardag samt ge en större frihetskänsla. De tilltänkta
funktionerna ska fungera samt redogöra för den nya medicintekniska standarden MDR.
1.4 Effektmål
Produkten kommer skapa bättre förutsättningar för framförallt unga vuxna med diabetes typ 1
att utföra fysiska aktiviteter. Detta kommer bidra till en ökning av både fysisk samt psykisk
hälsa. De medicintekniska lagarna som redogjorts för kommer göra det möjligt för en teststudie
och kan därmed påskynda processen av en lansering.
1.5 Avgränsningar
Projektet kommer inte att resultera i en färdig produkt för kommersiell försäljning utan endast
prototyp på grund av klassificeringen, lagar samt reglerna inom medicinteknik. Projektet
kommer inte utveckla förändringar för huvudfunktionerna att mäta eller ge insulin.

10

2.Vald projektmodell
Projektgruppen sökte efter en modell med både struktur och flexibilitet för att kunna skapa ett
högt mål på kort tid. Gruppen valde därför mellan Lean product development, LPD, och
Dynamisk produktutveckling, DPD. LPD bygger på att följa en strikt plan i fem steg där stegen
skall följas i en viss ordning9. Detta ansågs för strikt och hämmade möjligheten att dela upp
arbetet parallellt och därmed hindra produktiviteten för gruppen. Produkten som skall tas fram
är skapat inom ett behov för Wish-baserade produkter, vilket gör att DPD var mer lämpat.

Figur 1. (Stig Ottosson, 2004, sida 47, “Dynamic product development – DPD”.)

2.1 Dynamisk produktutveckling
Genom valet av dynamisk produktutveckling, DPD, vilket bygger på en flexibel struktur, gavs
möjligheten att iterativt genomföra projektet. Metoden passade projektet och gruppen bäst
eftersom det tillät gruppen att planera upp en vision och sätta ett högt mål utan att specificera
tillvägagångssättet.
DPD består av tre huvudegenskaper.
➢ Vision- vilket innebär användning av långsiktiga och rörliga mål istället för att styras
av detaljerade planer.
➢ Tempo- Alla handlingar i projektet utförs med syfte att närma sig visionen. Det leder
till högt tempo. Snabba beslut som kan behöva göras om, men driver projektet framåt.

9

(Lean product development, Larsholmdahl.com)(30/4/19)
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➢ Självorganisation- Att förlita sig till självorganisation går ut på att varje gruppmedlem
är införstådda med målet. Alla är delaktiga i visionen. Nyttjandet av gruppens
kompetens kan därav användas obehindrat.
Projektet styrs utav uppgiften och de val som görs kommer att vara fokuserat på snabba beslut
och finna fler möjliga lösningar. Projektet kommer initialt att fokusera på fakta och behovet
för att kunna skapa en lösning som ger mesta möjliga nytta. Konstruktionsfasen kommer att
präglas av 80/20 regeln där 80% fokuseras på lösningar av problemet. 10

Figur 2. Visar dynamisk process. (Lars Holmdahl, 2010, PDF bok sida 43,”Lean Product
Development på Svenska 2.0”, Larsholmdahl.com)
2.2 Analys och test av koncept
Under projektet har kärnintressenter som fokusgruppen, varit involverade i validering. Detta
har skapat en möjlighet för projektgruppen att få lösningar analyserade och diskuterade i flera
omgångar inom utvecklingsprocessen. Den information som uppkommit vid varje tillfälle har
hjälpt gruppen att gå tillbaka till ursprungsläge och skapa nya förbättringar som gynnar
användaren. Denna process har följt Dynamisk produktutveckling i syfte av att komma närmare
visionen och skapa så mycket nytta för användaren som möjligt. Den färdiga prototypen
kommer behöva genomgå en klinisk studie som sedan skall testas av användare.

10

(Dynamisk produktutveckling,Larsholmdahl.com).(30/4/19)
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3. Projektplanering
Planeringen behandlar hur projektet genomförts administrativt samt ekonomiskt.
3.1 Tidsplan
Då projektet är ett examensarbete inom Utvecklingsingenjörsprogrammet har en fast tidsram
planerats, även vissa fasta moment.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Konceptpresentation 14/12-2018
Konceptrapport 18/1–2019
Opponering 27/3–2019
Redovisning 27/5–2019
Rapport 2/6–2019
Utställning på Utexpo 5–6/6–2019

Utöver dessa har gruppen själv valt att lägga upp ett GANTT-schema med en tidsplanering
över milstolpar i projektet. (Bilaga 2.) Ett tidschema planerades även över vårterminen för att
kunna realisera konceptet på ett produktivt sätt då målet lagts högt samt omfattades av många
kunskapsgap. (Bilaga 3.) Projektgruppen planerar utefter ett aktivitetsbaserat schema så
arbetstimmar och möten kan tidsättas. Då det sker på veckobasis anses planeringen flexibel.
Gruppen har god kommunikation och är flexibla inför ändringar.
3.3 Ekonomisk översikt
För att projektet skulle realiseras behövdes ett stort kapital. Projektgruppen valde därför tidigt
att ansöka om finansiering. De stipendier som givits under hela perioden:
➢ Almi företagspartner- 15000 kronor för användning av programmerare till applikation.
➢ Sten Fåhrés stiftelse- 2000 kronor för innovationsprojekt
➢ Chalmers innovation- 146.600 kronor med en öppen budget för att kunna bygga
kommunikation mellan produkter för att kunna testa om den är säker nog för en CEmärkning.
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4. Organisation
Projektorganisationen består av Alfred Bertilsson och Sofia Possfelt som fördelat
arbetsuppgifterna lika och därmed kapat en platt organisation sinsemellan. Gruppen har haft
Leif Nordin som handledare. För att nå ut till användare och finna kunskap har
Facebookgruppen: ”Diabetes typ 1-Sverige” med 3500 medlemmar använts.
4.1 Projektgrupp
Projektgruppen består av Alfred Bertilsson och Sofia Possfelt. Båda medlemmar har valt att
inrikta sig inom hälsoinnovation och läst till kurser om lagar och regler inom produktutveckling
av medicinteknik. Sofia har även läst ytterligare fördjupande kurser inom kroppens
uppbyggnad och biomekanik vilket bidragit till projektet. En stor tillgång till projektet är att
Alfred själv har diabetes typ 1. Vilket gjort att han enkelt har kunnat förstå behovsanalysen och
kunnat ge feedback. En stor tillgång har varit information från Alfreds egna läkare och
sjuksköterskor.
4.2 Projektrisker
För att identifiera kunskapsgap använde sig gruppen av en SWOT för att analysera styrkor och
svagheter i projektet. Projektgruppens största svaghet var kunskapsgapen inom programmering
samt den nya standarden inom medicinteknik. För att stärka dessa områden valdes kurser till
inom medicinteknik samt online-kurser inom programmering. En stor risk som analyserades
var möjligheten att införskaffa likvida medel, något som fokuserades på för att kunna skapa en
framtid för projektet. Styrkan i projektet har varit projektgruppens gemensamma kunskap i
form av Alfreds egna erfarenheter som diabetiker typ 1 samt Sofias närstående som kunnat
hjälpa med kontakter och åsikter. Projektgruppen har även varit starka tillsammans genom att
komplettera varandra, gemensamma mål och höga ambitioner har varit viktigt. (Bilaga 4)
4.3 Intressenter
➢ Kärnintressenter: Individer med beslutande och/eller drivande roller inom projektet
Projektgruppen, Fokusgrupp D4Active
➢ Primära intressenter: Individer och grupper som i hög grad påverkas av projektet och
därför vill påverka projektet.
Användare, Användarens omgivning
➢ Sekundära intressenter: Individer och grupper med ett relativt lågt intresse för projektet
och som troligen inte aktivt kommer att påverka projektet.
Halmstad Kommun, Konkurrenter- medtech företag, Statlig budget. Landsting,
Handledare ETN, Halmstad Högskola. Överläkare inom diabetes.
För ytterligare information om hur intressenterna kategoriserades och hanterades, Se Bilaga 5
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5. Metod
Projektet kommer använda sig av etablerade metoder med avsikt att skapa en produktiv struktur
och komma framåt. Initialt kommer metoderna användas för att finna ett behov, planera, samla
data samt analysera marknaden. Under utvecklingen av prototypen kommer metoderna
användas för att analysera, jämföra, utvärdera och påvisa produktens tilltänkta
värdeerbjudande.
5.1 Insamling av data
För att samla information utfördes en brainstorming11 med grundläggande tankar och idéer från
gruppens egen kompetens som strukturerades upp via modellen mindmapping12. Gruppen
valde sedan att gå vidare med att skaffa kvalitativa och kvantitativa data för att genomföra en
behovsanalys från användaren.
5.1.1 Brainstorming
Brainstorming är ett sätt att hitta nya lösningar och utvecklingsmöjligheter genom att våga
pröva olika infallsvinklar. Brainstorming går ut på att en grupp människor, helst med olika
erfarenheter, sätter sig och kollar på ett problem och ger förslag på lösning. Gruppen valde att
starta med detta för att samla tankar och tilltänkta problemområden inom specifikt diabetes.
Brainstormingen gav gruppen möjlighet att utbyta kunskap och personliga erfarenheter.13
5.1.2 Mindmapping
För att strukturera upp de problemområden projektgruppen initialt kände till inom det specifika
området valdes metoden Mindmap. En Mindmap, eller tankekarta som det heter på svenska, är
en teknik som används för att enklare kunna förstå ett område och få bättre begrepp om hur
olika delar hänger ihop med varandra. För att göra en karta behövs bara ett tomt papper och en
penna, mitt på pappret skrivs/ritas huvudordet.14
5.1.3 Enkät
Kvantitativ data insåg projektgruppen tidigt skulle peka på större problemområden och därmed
skapa en mer statistisk säkerhet för att finna ett gemensamt behov för de generella användarna.
Enkäter är en datainsamlingsmetod främst avsedd för kvantitativ data som skapas i syfte att ge
projektet en tydligare riktlinje samt validera beslut. Enkäten skickades ut till diabetiker i ett
diabetesforum, med frågor inriktade på svårigheter i vardagen samt olika
förbättringsmöjligheter på dagens diabetesprodukter. Frågeställningarna skapar även kontakt
med tilltänkta användare. Enkäter är blanketter med opersonliga frågor som samlar mycket
data. För att skapa djupare kontakt samt inneha mer djupgående information valde
11
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projektgruppen att använda metoden intervju.15
5.1.4 Intervju
För att fylla de kompetensluckor projektgruppen ansåg sig finna genom både enkät och
mindmappning valde gruppen att använda sig av metoden intervju. Detta har gruppen sett som
en styrka inom ämnet då det funnits bra respons och lättillgänglig interaktion. De gruppen valde
att intervjua var användare inom målgruppen samt läkare och medicinskt kunniga personal
inom vården. Intervjuer är framförallt en kvalitativ datainsamlingsmetod som kan ske genom
personlig kontakt, telefon eller via videomöten. Syftet är att samla djupare information samt
att informationen även blir mer specifik då det kan ställas följdfrågor. Intervjuer gjordes därför
med överläkare, vårdpersonal och tilltänkta användare. Intervju användes även som en
kontinuerlig validering med fokusgrupp och läkare, de är beskrivna i användarstudier.16
5.2 Planering
Genom att strukturera arbetet med valda metoder och modeller kunde projektgruppen
upprätthålla ett dynamiskt arbetssätt och på så vis arbeta mot den gemensamma visionen.
5.2.1 Visuell planering & GANTT
I visuell planering ställs resurser mot tid på en projekttavla till skillnad från den traditionella
tidsplanering där milstolpar sätts upp mot tid. Milstolpar och aktiviteter skrivs istället upp på
post-it lappar på tavlan. Detta sätt att arbeta ökar effektiviteten på resurserna, minskar
förseningar, ökar delaktigheten och förståelsen för varandra i gruppen, utjämnar
arbetsfördelningen samt ökar flexibiliteten17. Gruppen har även valt att använda sig av ett grovt
GANTT-schema vilket är ett boxsystem för att planera upp tid och aktiviteter.

5.2.2 BAD, PAD, MAD, CAD
De fyra steg som bygger modellen är beroende av att du följer dem i rätt ordning.
➢ BAD, Brain-Aided-Design; Att göra en slags tankekarta och skriva ned sina tankar och
idéer.
➢ PAD, Pencil-Aided-Design; Rita upp lösningar och använda sig av lätta skisser för att
planera och strukturera upp tankar och idéer.
➢ MAD, Model-Aided-Design; Skapa visuella modeller utav ritningar i form av enkla
prototyper och modellbygge.
➢ CAD, Computer-Aided-Design; 3D-ritningar som skapar verklighetstrogna modeller
och även kan skrivas ut i mer avancerade prototyp former som 3D-printning.
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Stegen har följt med projektet som en trygg grund och skapat ramar för att planera upp
projektets tillvägagångssätt.18

5.2.3 Kanban-board
Kanban-board, bygger på en tydlig visuell planering där tavlan fungerar som en stor att-göra
lista. Tavlan delas in i olika kolumner med tre olika kategorier: To do, doing och Done där man
enkelt kan följa upp arbetet och få en tydlig bild av vad som skall göras, vad som görs och vad
som har gjorts. Modellen tillhör agil projektledning och synliggör tydligt vilka delar som pågår
och vilka delar som behöver mer resurser.19
5.3 Problemformulering
För att finna ett tydligt behov sammanställde projektgruppen data, enkät och intervjuerna till
en tydlig problemformulering. För att arbetet skulle fortlöpa med ett användarcentrerat fokus
valde gruppen att skapa en fokusgrupp för att ständigt validera utvecklingsprocessen via dem.
För att undersöka om efterfrågan verkligen inte matchade utbudet genomfördes en
kunskapssökning och utvärdering av vad för värde D4Active kunde ge.

5.3.1 Fokusgrupp
En fokusgrupp är en systematiserad gruppintervju som kan användas som ett
kartläggningsverktyg. En invald fokusgrupp kan ge delaktighet från tilltänkt målgrupp och
även skapa viktig information för projekt. Projektgruppen valde att skapa en fokusgrupp för att
validera val snabbt och enkelt likt metoden tillvägagångssätt, samt ge användare delaktighet.20
5.4 Kunskapssökning
Teorisökning har genomförts för att gruppen ska skapa en djupare teoretisk kunskap inom området. Fakta om diabetes har tagits från böcker, rapporter och artiklar. Statistik har hämtats från
pålitliga källor som NDR, Nationella diabetesregistret, och Ungdiabetes egna hemsidor. Läkare, sjukvårdspersonal och användare har bidragit med egna erfarenheter och kunskaper.
Gruppen fördjupade sig via extra kurser inom medicinteknik för att fördjupa kunskaper inom
teorisökning av medicinklassificeringar. Ett möte med Rikard Malm på Hälsoteknikcentrum
Halland, bokades in för diskussion av de sammansatta problemområdena. För att reda ut om
utbudet verkligen inte matchade efterfrågan valde projektgruppen att skapa en benchmarking.
5.4.1 Benchmarking
Marknaden för medicinteknik inom diabetes är komplex, den styrs idag av ett fåtal stora företag
som står för utveckling och tillverkning av stora delar av marknadens produkter. Marknadens
18
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20
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aktörer tillverkar sällan helhetssystem utan tvingar istället användaren till att använda produkter från olika tillverkare. Projektgruppen valde att samla mer fakta om marknaden för att se
vart utvecklingen är på väg och om den följer användarens önskemål. Gruppen valde därför att
använda sig av en benchmarking. Benchmarking, är en konkurrensanalys som både scannar
marknaden och lyfter fram de konkurrerande företag som har samma målgrupp. Benchmarking
utfördes på ledande företag inom diabetesprodukter samt dess utveckling.
5.4.2 Value Proposition- Business model
Modellen tydliggör projektets inriktning samt hjälper till att identifiera vilka värdeskapande
aktiviteter som behövs utföras. Modellen består av en bubbla med pains, gains, customer need
samt en ruta med Pain relievers, products and services och Gain creators. Detta tillsammans
lägger grund för att skapa en komplett affärsplan. Projektgruppen använde detta för att
tydliggöra vilket värde som skulle skapas samt vad som krävdes för att uppfylla det funna
behovet.21
5.4.3 Produktinformation
För att kunna skapa en värdeskapande produkt krävdes det en grundläggande analys av ett urval
av marknadens aktörer, Freestyle libre, Omnipod samt Dexcom öppnades upp för att dokumenteras. Produkternas funktion samt mekaniska uppbyggnad har sammanställts och strukturerats.
Genom att samla information om produkterna, samt kontakta extern hjälp kunde projektgruppen fylla interna kunskapsgap. Ett möte bokades även in med datastudenter för att få hjälp med
information om programmeringen samt produkternas kod.
5.5 Skisser
För att generera lösningar för nya produkter och ett nytt system skapades enkla skisser. Ett
designverktyg, proto.io,22 för interaktiva applikationer skapade det första utkastet på D4Actives
styr och kontrollenhets design. För att arbeta smart och ej välja bort någon design för snabbt
valde gruppen att tillämpa Set based design metoden.
5.5.1 Set based design
Set-based design- är ett arbetssätt som syftar till att hålla kvar så många olika lösningsförslag
som möjligt så långt in i beslutsprocessen som möjligt för att inte låsa sig vid en lösning. Det
medför större möjligheter att göra ett beslut baserat på kunskap vilket medför en större säkerhet
i beslutsfattandet.23
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5.6 Konceptbeskrivning
Genom lösningsgenerering och skisser togs en produkt fram. En mätare, pump och applikation
skulle integreras till en produkt. En konceptbeskrivning är en bärande idé eller grundläggande
föreställning om hur olika delar av en verksamhet skall kombineras eller samordnas.24
5.7 Kravspecifikation
Sammanställning av marknadens utbud och användarens efterfrågan gav D4Active ett tydligt
utvecklingsområde. Ett helhetssystem som skapar möjlighet att underlätta en aktiv vardag. En
kravspecifikation byggdes upp för de olika delarna av systemet. En Kravspecifikation eller
Produktspecifikation är en tydlig kravlista på produkten, detta är för att specificera funktioner,
riktlinjer och säkerhetsaspekter för att produkten skall erbjuda det behov som är tilltänkt.25
5.8 Finansiering
För att realisera konceptet krävdes finansiering i form av likvida medel. Ansökan till Chalmers
innovation och Almi genomfördes. Vid finansiering används budget som en metod för att skapa
en överblick över tilltänka kostnader, för att påvisa ett behov av likvida medel.26
5.9 Prototypbygge
Utifrån kravspecifikationen och den tydliga konceptbeskrivningen ansågs produkten teoretiskt
fungera. För att testa detta i praktiken skapandes testprodukter, för att kunna påvisa
produkternas tilltänka funktion. Skisser ritades om i 3D-ritningsprogram för att sedan skrivas
ut som modeller. Designen visualiserads i Keyshot. Produkterna byggdes upp av mekaniska
delar från gamla insulinpumpar samt kopplades samman med programmering från Arduino.
Material valdes sedan för att klara av de krav produkterna var tilltänkta till.
5.9.1 CATIA V5
CATIA V5 är ett 3D ritningsprogram, computer aided design. Ett program som skapar en 3D
bild som ritas upp, analyserar och optimerar designen27. Projektgruppen har arbetat med
CATIA V5 som har gett projektgruppen möjlighet att utveckla 3D-modeller och filer inom
keyshot. CAD-ritningar gav gruppen möjlighet att förtydliga sitt koncept genom att kunna
skapa verkliga mått och precision som sedan kunnat planeras och testas. Den stora fördelen är
den visuella modellen som skapas då projektgruppen och fokusgruppen kunde se produkten
framför sig. CATIA V5 valdes då projektgruppen har kompetens inom detta område, samt fann
stöd och extern hjälp om något gick fel.

24
25

26
27
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5.9.2 3D printing
Är en metod där en 3D-printer bygger modeller i plast filament som gör det möjligt att testa
prototyper innan de produceras. Genom CAD-ritningar har projektgruppen kunnat skapa Stlfiler och använt sig av Flashforge 3D printers för att bygga prototyper i PLA plast.
Modelleringen var en viktig faktor för projektgruppen för att kunna finna nya lösningar och
även validera de tilltänkta förbättringar som konceptet skulle generera. 3D printning ger
möjligheten att skriva ut små modeller i plast för att kunna testa teoretiska lösningar. 28
5.9.3 KEYSHOT 8
Ett 3D-visualiseringsprogram som gör en tilltänkt design verklig genom rendering av CADfiler. Designverktyget används för att visa upp den tilltänkta designen inom både material, färg
och yta samt visa en sprängskiss av projektets insulinpump. Mätaren har renderats och keyshot
har använts för att visa upp endast den slutgiltiga tilltänkta designen. 29
5.9.4 Programmering
Programmering är skrivna instruktioner för en dators arbete30. För att visa upp hårdvarans
funktion samt lösningen på det integrerade styrsystemet har projektgruppen valt arduino uno,
vilket är baserat på ett utvecklingskort från ATmega328. Koden består av C/C++.
Den trådlösa kopplingen styrs idag av ett bluetooth HC-06 kort som gör det möjligt för en
applikation att både ta emot och skicka information till hårdvaran.
5.9.5 Materialval
Underlag för materialval togs fram genom analyser av vilka material som var lämpliga utifrån
kraven på produkten. Material på produkter inom liknande användningsområde analyserades
för att säkerställa att materialen klarade av de tekniska kraven.
5.10 Utveckling av Smartphone-applikation
Koden från Arduino kunde genom bluetooth styras av en applikation. Applikationen
programmerades därför i MIT-App inventor 2, programmeringen består av blockkod och
kommunicerar endast med en Android31. För att ta fram en slutgiltig design skapades en
mockup av verktuget Flinto. Designverktyget skapar en interaktiv applikation
5.11 Användarstudie
För att validera systemet har gruppen valt att skapa användarstudier för både hårdvara och
applikation. Detta för att kunna utveckla produkten och dess tilltänkta system i samarbete med
28
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användare. Eftersom projektet är inriktat på kunden och att skapa användarvänliga produkter
var det viktigt att lyssna på den tilltänkta målgruppens idéer och tankar under hela processen.
5.12 Utvärderingsmetoder
Projektet utvärderades i form av riskanalyser innan det slutgiltiga systemet arbetades fram. För
att skapa ett marknadsvärde utvecklades och identifierades produkten med hänsyn till det nya
direktivet MDR.32
5.12.1 SWOT
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) är ett sätt att analysera sitt arbete.
Strengths står för egna styrkor, weaknesses för egna svagheter, opportunities för möjligheter
inom branschen och threats för hot inom branschen. När en SWOT-analys görs skrivs allt som
kan kommas på under det olika rubrikerna som sedan reflekteras och eventuella åtgärder tas
upp. En SWOT-analys är bra ur många synvinklar och kan vara första steget för att tänka
igenom sin bransch och sig själv. Modellen har använts upprepande under
utvecklingsprocessen för att se om de tilltänkta systemet kan skapa ett tillräckligt stort värde
för kunden. 33
5.12.2 FMEA- Failure Mode and Effect Analysis
FMEA är ett verktyg som gör det möjligt att i ett tidigt skede identifiera risker med till exempel
ett projekt, en process eller en produkt. Genom att sätta olika vikter på de olika riskerna blir
det även möjligt att sätta ett prioriteringsnummer, så kallade Risk Priority Number, RPN, på
varje risk. Åtgärder kan sedan fokuseras på att lösa de högst rankade riskerna. Projektgruppen
har valt denna metod för att analysera projektets risker samt de tilltänkta produkterna för att
kunna skapa tidiga åtgärdningsplaner. 34
5.13 Business Model Canvas
En affärsmodell som tidigt visar om affärsidén kommer att kunna generera nytta och kapital.
Den sätter även en planering om vilka leverantörer, immateriella skydd samt kundsegment som
kommer vara relevanta. Modellen består av en matris som innehåller:
Gruppen har använt sig av denna modell för att påvisa nyttan inför investerare.35
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https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik---ny-lagstiftning/Registrering-enligtMDR/(24/4/19)
33
(motivation.se)- Swot(22/1/19)
34
http://www.six-sigma.se/FMEA.html- FMEA(24/4/19)
35
Strategyzer.com(30/1/19)

21

6. Teori och referensram
Projektgruppen har främst använt sig av användare, sjukvårdspersonal, aktuella artiklar och
hemsidor. Detta för att ta reda på så mycket relevanta och fakta som möjligt inom
medicinteknikens värld.
6.1 Vad är Diabetes
För att kroppen ska tillgodogöra sig den energin vi stoppar i oss, krävs det att kroppen kan
omvandla det så att cellerna kan ta upp den. Omvandlingen sköter kroppen hos en icke
diabetiker genom att producera insulin i bukspottkörteln, som enkelt förklarat fungerar som
transportmedel för glukos in i cellerna. Hos en diabetiker med typ 1 är insulinproduktionen
icke existerande vilket leder till att de glukos som cellerna inte kan ta upp hamnar i blodet.
Ökad glukosmängd i blodet leder till en rad olika symptom både kortsiktigt och långsiktigt. 36
Diabetes har sedan länge delats in i två olika typer, Typ 1 och Typ 2 där skillnaden ligger i att
diabetes Typ 1 inte producerar något insulin alls medan hos typ 2 är insulinproduktionen
nedsatt eller ur balans. Allteftersom sjukdomen ökat har tydliga skillnader inom typerna
uppdagats, forskning föreslår uppdelning på 5 olika typer istället för två då det finns stora
skillnader i medicinering och symptom hos de olika grupperna.37
Diabetes Typ 1 uppkommer till följd av att kroppens egna immunförsvar attackerar och förstör
de insulinproducerande cellerna. Anledningen till detta är okänt, däremot tror forskarna att det
kan bero på ärftliga anlag kombinerat med yttre miljöfaktorer. Sjukdomen uppkommer främst
hos barn i unga åldrar där mindre än 10 procent av de som insjuknar har nära släktingar med
sjukdomen. I Sverige lider 50 000 personer av diabetes typ 1 uppskattat av svenska
diabetesförbundet.38
6.2 Produkter
6.2.1 Mätare
Diabetesmätare kan delas in i tre olika kategorier. Vanliga blodsockermätare där användaren
applicerar blod på en avläsningssensor genom ett stick i fingret39. Blodsockermätare som sitter
fast på armen där användaren mäter blodsockret genom att scanna avläsaren via sändaren40.
CGM, continuous glucose monitor, är en mätare som sitter fast på kroppen och skickar
blodsockervärden automatiskt till avläsaren kontinuerligt41. En stor skillnad på de olika
mätmetoderna ligger i möjligheten för överföring av information från mätarna som sitter fast
på kroppen i form av blodsockervärden över tid samt i olika grafer. Det finns även skillnader i
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hur värdena tas, stick i fingret mäter direkt sockerhalten i blodet. Blodsockermätare som sitter
fast på kroppen, mäter blodsockervärdet genom att analysera den interstitiella vätskan i
vävnaden. Detta medför även en fördröjning på värdet som visas på avläsaren till skillnad från
värdet från stick i fingret som är direkt.42
6.2.2 Pump
Insulinpump används istället för vanliga traditionella sprutor, den stora skillnaden är att
användaren med pump inte tar någon långtidsverkande dos insulin. Istället injicerar pumpen ut
små mängder insulin kontinuerligt under dagen, basaldos. Basaldosen stöttas upp med
måltidsdoser, bolusdos, via pump efter behov. Pumpen har även fördelen att undvika alla
nålsticken eftersom pumpen alltid sitter inkopplad i kroppen. De nya pumparna som lanserats
på marknaden har även en rad nya funktioner som kan förenkla samt förebygga höga och låga
värden. Till skillnad från sprutor, där en fast långtidsdos tas en eller två gånger dagligen kan
användaren själv dosera ut basaldosen procentuellt efter önskad mängd med en pump. Några
av marknadens pumpar kan parkopplas med olika typer av mätare på marknaden vilket skapar
möjligheter för pumpen att analysera blodsockervärdet och agera vid farliga blodsockernivåer.
De största nackdelarna med dagens pumpar är att nästan alla är kopplade till kroppen via en
slang, som i sin tur fästs i pumpen och kroppen genom en infusionsnål. Vilket medför att den
ofta fastnar. På dagens marknad finns det endast ett företag som tillverkar en slanglös pump
som då är kopplad till en större handenhet. 43
6.3 Påverkan vid fysisk aktivitet
Hälsoeffekterna av träning är många, både fysiskt och mentalt. För personer med diabetes typ
1 finns det stor potential till hälsomässig förbättring vid fysisk aktivitet. Rent praktiskt vid
fysisk aktivitet ökar kroppens åtgång på energi vilket minskar glukosmängden i blodet vilket i
sin tur leder till att blodsockervärdet sjunker.
Allmän rekommendation för diabetiker är att: Minska stillasittandet, upprätthålla en god
kondition samt regelbunden styrketräning. Effekterna av detta fysiologiskt är:
➢ Minskad glukosnivå i blodet.
➢ Ökat antal insulinreceptorer till följd av ökad insulinkänslighet.
➢ Ökad ämnesomsättning (basalmetabolism) vilket leder till ökad viktnedgång och
fettmängd i kroppen.
➢ Lägre blodtryck
➢ Minskad kärlförändring
Träning vid diabetes typ 1 är direkt relaterade till reducerade eventuella följdsjukdomar. 44
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6.3.1 Generella effekter av träning
Träning generellt är en av kroppens starkaste självmedicineringar och påverkar i stort sett hela
kroppen. Den mänskliga kroppen är byggd för rörelse och motion där både psykiskt och fysiskt
välmående är direkt kopplat till motion. Regelbunden fysisk aktivitet, har bevisats skapa en
tydlig reducering i prematur död. Hjärta, lungor, muskler, leder, skelett, blod och blodfetter
samt immunsystem påverkas av träning i positiv bemärkelse. Påverkningsgraden varierar
beroende av träningsintensiteten och tidsintervallet kombinerat med individens aktuella fysiska
tillstånd.
➢ Hjärta och blod, påverkas vid pulshöjande aktiviteter där hjärtats slagvolym och
vilopuls förbättras, blodet påverkas av konditionsträning där både plasma och
blodkroppar ökar.
➢ Blodvolymen, ökar även den med upp till 5–15 procent vilket bidrar till en ökad
slagvolym, ökat venöst flöde samt en sänkt slagfrekvens vid vila.
➢ Kroppens blodfetter, förändras vid träning där den främsta förminskade risken med
hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar kommer just från förminskade blodfetter och
kolesterol i blodet. Främst handlar det om en ökning av HDL-kolesterol som fungerar
som transportmedel för kolesterol ut till levern och sedan ut ur kroppen.
➢ Minskning av LDL-kolesterol. Kroppens immunsystem hos en person som tränar har
ofta en högre NK-cellsaktivitet, vilket stärker kroppens försvar. Vid extrem träning
försvagas däremot immunförsvaret till viss del.
➢ Skelettet byggs upp på samma sätt som muskler, först nedbrytning sedan uppbyggnad.
Skelettet byggs genom att det utsätts för spänning, stötar eller tryck. idrotter som
främjar högre bentäthet, mineraltäthet eller mineralinnehåll, är exempelvis fotboll,
styrketräning eller friidrott. Skelettet byggs upp under ungdomsåren fram till ca 30 års
ålder, efter det stagnerar och minskar bentätheten.
Alla kroppens delar gynnas av motion och träning under normala förhållande, detta gäller både
fysiska och psykiska hälsan.45

6.3.2 Effekter för en diabetiker typ 1
Personer med diabetes lider till extra stor risk för sjukdomskomplikationer. Komplikationerna
kan delas in i två grupper, akuta komplikationer och långsiktiga komplikationer. De akuta
komplikationerna beror på kraftigt höga eller låga blodsockervärden. Höga värden uppstår när
sockerhalten i blodet är för hög och kan leda till ketoacidos, vilket är ett livshotande tillstånd.
Ketoacidos uppstår när värdet är för högt under en längre tid och innebär att kroppen frisläpper
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ketonkroppar som gör att kroppen börja använda fett som bränsle istället för kolhydrater.
Tillståndet bidrar till att blodet blir surt och tillståndet behandlas med insulin.46 Lågt blodsocker
uppstår när det finns för lite socker i blodet till följd av antingen brist på intag av energi eller
för stor dos insulin. Tillståndet kallas för hypoglykemi och är även det livshotande. Vid för
låga blodsocker kan den drabbade hamna i diabeteskoma. Låga blodsocker behandlas med
socker alternativt ett hormon som frigör socker från levern kallat glukagon47. De långsiktiga
komplikationerna är direkt kopplade till blodsockervärdets medelvärde över tid. Vid höga
blodsockernivåer över tid ökar risken för komplikationer. Höga blodsockervärden skadar
kroppens blodkärl, en enkel beskrivning är att blodkärlens väggar försämras vilket leder till att
kärlen får sämre syresättning och cirkulation. Vid höga blodsocker rubbas även kroppens
blodfetter vilket kan leda till en högre åderförfettningsprocess.48 Dåliga kontroller leder då till
större risker för problem med syn, sämre njurfunktionen, försämrad blodcirkulation. Ökad risk
för hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. För att kunna reducera eventuella komplikationer krävs
noggrann kontroll där värden skall efterlikna en icke-diabetiker.
6.4 Medicinteknisk produkt, MDR
En medicinsk produkt är en produkt där tillverkaren har till syfte att produkten skall användas
för medicinskt bruk. Enligt lagen 2 § lagen om medicintekniska säger att definitionen av
medicinteknisk produkt är:
“Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska
användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor
1.
2.

3.

Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en
funktionsnedsättning,
Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
Kontrollera befruktning.”49

En medicinteknisk produkt kan vara allt ifrån ett enkelt plåster till en stor magnetröntgen, lika
stor som ett rum. Läkemedelsverket är det organ till syfte att kontrollera och övervaka den
medicintekniska marknaden så att produkter följer de uppsatta lagar och regler som gäller för
respektive produkt. Läkemedelsverket gör detta genom inspektioner av tillverkare,
granskningar av kliniska prövningar samt uppföljning av tillbud och olyckor inkluderade
medicintekniska produkter.50
De krav som ställs på medicintekniska produkter kommer från ett nytt regelverk bestående av
två EU-förordningar. MDR, Förordning 2017/754 om medicintekniska produkter och IVDR,
förordning 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. De två nya
förordningarna ersätter de tre tidigare och träder i kraft vid olika tidpunkter, (MDR) skall
46
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tillämpas från 26 maj 2020, (IVDR) från 26 maj 2022. Syftet med den nya lagen är att förbättra
säkerheten och hälsan. Detta görs genom tydligare krav på teknisk dokumentation och
klassificering, större öppenhet och spårbarhet, allmänna krav på säkerhet och prestanda.51
6.4.1 CE-märkning
Utförs av anmälda organ, vilket i Sverige är läkemedelsverket. CE-märkning är en
produktmärkning som innefattar att produkten uppnår, hälso-/miljö och säkerhetskrav som ger
produkten rätt att säljas fritt inom Europa. Alla produkter som tillhör medicinteknik enligt
avsnitt 5.4 kräver en CE-märkning som validerats av läkemedelsverket. 52

6.5 Materialval och produktionsanpassning
Eftersom produkterna kommer att vara i kontakt med huden är det viktigt att materialet inte ger
ifrån sig kemikaliska ämnen. Projektgruppen har undersökt de material som vanligast används
inom medicinteknik samt varför de är mest lämpade. Projektgruppen valde även ett material
som kan återvinnas men ej kräver en stor tillverkningskostnad. Plast valdes tack vare
materialets egenskaper att enkelt kunna formas till produkternas design, samt kan återvinnas
vilket leder till en lägre påverkan på miljön.
Viktiga krav som måste tas till hänsyn över vid medicintekniska produkter är:
- Kemikalieresistens
- Hydrolysbeständig
- Temperaturtålighet
- Låg vattenabsorption
- Angrips ej av mikroorganismer
- UV stabil
- Resistens mot Gammastrålning
Enligt Nordic Plastic Group (NPG)53, ska Polypropen (PP) vara ett rekommenderat material.
Dess
egenskaper
med
kemikalieresistens,
hög
temperaturbeständighet,
hög
utmattningshållfasthet och möjligheten att behålla de mekaniska och elektriska egenskaperna i
vatten gör att den är bäst lämpad för D4Actives mätare och pump. Polypropen kan även
formsprutas vilket gruppen har tänkt att använda som tillverkningsmetod eftersom det kommer
krävas stora volymer. Formsprutning lönar sig vid volymtillverkning eftersom verktygen ger
en hög engångsavgift som sedan stagnerar med volymen. För att produktionsanpassa sig har
gruppen skapat rena former och även enkla men smarta lösningar gällande låsningen.54
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6.6 Diabetes industrin- I Sverige
I Sverige finns inga företag som själva tillverkar egna diabetesprodukter. De stora
producenterna av diabetesprodukter är till stor del lokaliserade i USA där majoriteten av
utvecklingen sker. Världens största medicintekniska företag är Medtronic som även är det
företag som tillverkar några av marknadens främsta diabetesprodukter har sitt huvudkontor i
Irland men resterande delar i USA. Den svenska marknaden består endast av distribuering ut
till användarna via landstingen. Läkare på varje sjukhus i landstingen gör en bedömning utefter
patientens behov av produkter och därefter delas produkter ut till användare som betalas av
statliga skatter.
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7. Utvecklingsprocess
7.1 Insamling data
För att skapa en tydlig bild av problemområden inom dagens diabetesprodukter valde gruppen
att följa den valda projektmodellen och börja med brain-aided-design55. För att fylla
kunskapsgap samlades information och fakta från artiklar, internet, användare och experter på
området i form av diabetesläkare och sjuksköterskor.
7.1.1 Brainstorming
I inledningen av projektet var brainstorming det verktyg som fick projektgruppen att välja
område, Diabetes Typ 1. Den grova segmenteringen valdes baserat på att projektgruppen redan
hade goda kunskaper inom området då Alfred har diabetes typ1 och Sofia har familjevänner
med sjukdomen. Projektgruppen hade uppmärksammat att det var ett område med stor potential
för utveckling och förbättring. Gruppen skrev upp de problem som medlemmarna själva hade
noterat och valde sedan att strukturera upp tankar och idéer med en Mindmap.
7.1.2 Mindmap
Brainstormingen behövde bli visuell för att kunna praktiskt analyseras vidare. Projektgruppen
satte därför upp tankarna och idéerna i en Mindmap. Kartan visade tydligt upp att de krävdes
mer information samt att finna det tydliga behovet hos användaren. Informationen skulle
inhämtas direkt från tilltänkta målgrupp, Diabetiker typ1. Insamling genom kvantitativ data
användes för att finna vad den stora massan önskades förbättra.
7.1.3 Enkät
För att samla så mycket information som möjligt och skapa större kvantitativa data, skapades
en enkät. Enkäten bestod av 10 öppna frågor i essäform se (Bilaga 6). För att placera enkäten
inom rätt segment för projektgruppen gick medlemmar med i Facebookgruppen Diabetes typ1
Sverige, den slutna gruppen består idag av 3500 medlemmar. Forumet är till diabetiker typ 1,
för att dela med sig av sin vardag samt uttrycka svårigheter och kunna hjälpa varandra.
Frågorna i enkätens syfte var att ge gruppen en tydligare bild av olika problemområden samt
fler kontakter. Enkäten resulterade i att 120 personer deltog. Projektgruppen anser att det gick
över förväntan.
Uppbyggnaden av enkäten gav en möjlighet för gruppen att analysera om sjukdomstiden
påverkade problemformuleringen genom att dela in deltagarna med hjälp av att skapa olika
spann: >5 år, 5-10 år och 10 år<. Frågornas syfte var att ge en inblick i vad som saknades på
marknaden rent produktmässigt samt belysa vilka situationer under dagen som diabetiker
upplever störst utsatthet. Gruppen var även intresserade om deltagande hamnat i situationer där
de har behövt assisterande hjälp. Enkäten gav även ett alternativ för användare att uttrycka sitt
55
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wish-behov och uttrycka helt fritt om det fanns något produktmässigt som skulle öka värdet för
deras vardag.
Resultatet gav gruppen en tydlig bild av att det tre i särklass största områdena där diabetiker
känner sig utsatta är vid fysisk aktivitet, sömn samt alkoholrelaterade sammanhang. Speciellt
var det när träning och sömn var kombinerat eller sömn och alkohol. Hela 84% av deltagarna
fann dessa tre svårast att kontrollera. Av dem fann 53% att fysisk aktivitet var svårast då
deltagarnas värden ofta varierar i större grad, samt att produkter ofta behöver plockas av. Vilket
då medför nya kalibreringar. Momentet upplevs extra krävande vilket kan leda till en reducerad
fysisk aktivitet. Många fann att det saknas larmning vid farliga nivåer, kommunikation mellan
produkter samt att designen idag både är klumpig och uråldrig. De flesta fann att det skulle
vara till stor hjälp med en förbättrad applikation samt att det gick att styra insulindosering från
en Smartphone. Deltagande identifierade även risker såsom batteritid och datahackning.
Deltagare uttryckte att det saknas fokus på den aktiva vardagen i dagens diabetesprodukter.
Enkäten uttryckte även ett större missnöje bland unga kring dagens produkter då hälsa och en
aktiv vardags positiva effekter blivit mer uppmärksammat under senare år. Det gör att
aktiviteter som vänner samt närstående kan genomföra kräver mycket mer planering och rutin.
Något som barn eller unga vuxna anser är krävande och påfrestande. Målgruppen valdes därför
att specificeras till unga vuxna med diabetes typ 1 med ett åldersspann på 12-35 år.
Projektgruppen tog i beräknande att alla deltagare inte föll under denna tilltänkta målgrupp,
vilket skapade behovet av en mer specificerad informationshämtning, dock visade mätningarna
sig vara väldigt entydiga vilket fortfarande gav gruppen en tydlig riktning.
Hela sammanställningen finns i (Bilaga 7).
7.1.4 Segmentering
Genom att segmentera och positionera sig mer specifikt kunde gruppen skapa mer nytta för en
tydligare målgrupp. Segmentering valdes därför inom:
➢ Fysiografiska: Kundgruppen besitter fysiska behov, inom projektets målgrupp är det
insulin och behovet att ständigt kontrollera blodsockervärdet. Diabetes typ 1 har
gruppen valt att rikta sig mot eftersom de har de fysiska behovet av externa produkter
för att kunna överleva. Diabetes typ 2 har gruppen avgränsat sig ifrån på grund av de
olika nivåerna inom behov. Detta betyder dock inte att en person med diabetes typ 2
inte har möjlighet att använda D4Actives helhetssystem om det skulle finnas ett behov.
➢ Psykografiska: Livsstilssegmentering, inriktningen på personer med diabetes där en
aktiv livsstil är prioriterat har valts för att kunna göra produktförbättringar som skulle
främja möjligheten inom detta område. Valet är även tänkt att kunna skapa större
förutsättningar för de som har svårt med fysiska aktiviteter idag och nu skulle få större
möjligheter
för
att
kunna
genomföra
dem.
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➢ Geografiska: Projektgruppen har avgränsat kundgruppen inom Sverige, detta endast för
att se till de standarder och lagar som läkemedelsverket kräver för att D4Active skulle
kunna lansera och producera de tilltänkta produkterna. Vid möjlig försäljning av
konceptet avgränsar dock inte D4Active sig inom Sverige.
➢ Demografiska: För att skapa högre nyttighetsgrad för en specifik målgrupp valde
gruppen att se till de som idag anses hamna i skymundan. Unga vuxna. De flesta
produkter görs idag till vuxna med ett funktionstänk och missar därför behovet de unga
har. Detta påverkar både den fysiska och psykiska hälsan vilket projektgruppen anser
är väldigt viktigt att prioritera inom framtidens generationer. Åldersgruppen på 12–35
har därför valts ut.
7.1.5 Intervju
Efter en kvantitativ undersökning hade tre stora problemområden definierats, samt en bild av
vilka svårigheter användare står inför dagligen med dagens diabetesprodukter. Den kvantitativa
insamligen gav även gruppen den nya målgruppen med unga vuxna, men eftersom spridningen
på åldern var större än den tilltänka målgruppen valde gruppen att utföra en djupare analys i
form av en kvalitativ undersökning. För att projektgruppen skulle få en tydligare bild av hur
marknaden ser ut valdes intressenter i form av användarna samt överläkare ut, för att analysera
deras tankar och åsikter djupare. Användare samt de kontakter som arbetar inom medicinteknik
besitter mycket viktig kunskap, intervjuer startade därför med Överläkare Johan Fredlund på
diabetesavdelningen, Halmstad sjukhus.
Johan Fredlund gav en bredare bild av dagens diabetesbehandling och vilka hjälpmedel som
både var på väg och vilka som användes mest på marknaden. Johan uppmärksammade
problemet med produkter som begränsar barn och unga vuxna idag och antydde att fler
produkter borde istället skapa förutsättningar för en aktiv vardag. Många av produkterna som
lanseras är funktionsbaserade istället för användarbaserade. Johan var noga med att påpeka att
det sociala i en aktivitet är viktigt för att öka hälsan, då många kan känna sig annorlunda.
Intervjun finns i (Bilaga 8). För att styrka de fakta som Johan angav intervjuades även Alfreds
egen diabetessjuksköterska, Lotta. Lotta stärkte den bild som intervjun med Johan hade
förmedlat. Hon kunde relatera till den bild att produkterna på marknaden är en långdragen och
seg marknad, där produkterna som lanseras inte alltid ligger i enlighet med vad som efterfrågas.
Lotta stärkte även den bild över de tre huvudområden projektgruppen identifierade genom
enkäten, samt att de resultatet låg i enlighet med hennes egen erfarenhet.
Projektgruppen valde sedan att använda sig av Facebookgruppen för att söka intresserade
användare som var villiga att ställa upp på en intervju. Gruppen fick snabbt respons och 3
personer valdes ut inom tilltänkt målgrupp inom unga vuxna. Intervjun var baserad på frågor
direkt kopplade till enkäten fast mer djupgående. Frågorna tog upp vilka produkter som
deltagarna använder, hur de fungerar samt vad som skulle kunna förbättras. De var även
inriktade på sport och fysisk aktivitet för att få ut mer information om det utpekade
problemområdet, även vilka orosmoment under sömnen som skulle kunna förbättras genom
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tekniska förändringar. Frågorna behandlade känslomässiga områden såsom utanförskap,
påtvingat ansvar och att känna sig annorlunda. Frågorna följdes även upp för att se om det fanns
något i dagens produkter som relaterade till denna känsla samt om den hade kunnat förbättras
vid eventuell ny design eller en förbättring av dagens produkter.
7.1.5.1 Intervju med Anna Thornberg, dotter diabetes 8 år- Användare av Medtronic
Intervjun lyfte fram orosmomentet under sömnen och en avsaknad av ett fungerande larm som
inte var beroende av pumpen. Familjen hade själva behövt ändra sin livsstil genom att ansvara
för en idrott så dottern kunde bli inkluderad. Intervjun lyfte fram problemet med okunskap och
att diabetes ofta förklaras med krångliga medicinska termer som gör det svårt för både
utomstående och nya användare att anpassa sig till. Produkterna de idag använder anses som
innovationer på marknaden, men upplevs fortfarande stora och klumpiga. Deras önskemål
skulle vara produkter anpassas bättre för en vanlig person, designen ändras till en mer
användarvänlig form, fjärrstyrning av insulin samt mer miljötänk på utformning och
förpackningar. Intervjun finns i (Bilaga 9).
7.1.5.2 Intervju med Ebba Henrysson 16 år- Användare av Omnipod och Freestyle libre
Som ung vuxen gav Ebba nya aspekter på tillvaron. Självständighet var intervjuns tema då
Ebba ofta uttryckte ett stort behov av att kunna hantera sin diabetes själv. Idag går hon på ett
idrottsgymnaisum där fysisk aktivitet är en stor del av hennes vardag. Intervjun lyfte fram de
produkter som idag ges för en fysisk aktiv person, vilket fortfarande anses som otympliga. Idag
behöver Ebba ha med sig 2 externa handenheter utöver hennes pump och glukosmätare för att
kunna kontrollera och styra sina värden. Produkterna läggs idag alla i ett pennskrin som Ebba
helst endast tar upp själv på toaletten. Önskemål från deras sida hade varit bättre design, mer
sammankopplade produkter och någon form av larm till föräldrarna under natten.
Intervjun finns i (Bilaga 10).
7.1.5.3 Intervju med Jessica Andersson 21år- Användare av Animas Vibe och Dexcom
G5
De största problemområdena är i samband med alkohol och träning, problemen uppstår
framförallt när hon kombinerar någon av dessa med sömn. Jessica upplever att pumpen har
många goda egenskaper, men det finns även nackdelar. Pumpen upplevs som stor, tung och
dåligt anpassad för att kunna bäras under fysiska aktiviteter, och tas därför helst av vid
aktiviteter. Pumpens slang är ofta i vägen och fastnar gärna och slits loss, pumpen är även svår
att anpassa till olika klädval. Skulle Jessica få förbättra något med hennes produkter så skulle
det främst vara att produkterna skall bli mindre och smidigare, hon hade gärna sett att de kunde
styras från telefonen samt att de skulle vara bättre anpassade för en aktiv livsstil.
Intervjun finns under (Bilaga 11).
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7.2 Planering
För att strukturera upp all insamlad information samt planera upp projektets tillvägagångssätt
valde projektgruppen att sätta upp en dynamisk planering. Visuell planering i form av en stor
veckoplanering på projektgruppens tavla samt en Kanban board med post-it lappar valdes fram
gemensamt. Detta på grund av att båda metoder gav gruppen en likvärdig möjlighet att följa
vad som hände i projektet samt förenklade uppdelning och kommunikation mellan parter.
Tavlan har hela tiden fungerat som ett stort plakat med vad som behövs utvecklas vidare med
och vad som var i rullning. Kanban tavlan har varit effektiv i projektet och gjort det möjligt för
gruppen att enkelt följa upp vad som behöver göras, den har även kompletteras utav To-dolistor som skapat dagliga mål. Valet baserades på att båda medlemmar är väldigt visuella och
ansåg att det effektivaste för ett större projekt var att kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt.
7.3 Problemformulering
Genom insamling av data, strukturering av tillvägagångssätt samt projektgruppens egna
erfarenheter och kompetens, bildades ett tydligt behov:
”Användarvänliga produkter som främjar fysisk aktivitet med ett hållbarhetstänk”.
Det saknas idag produkter som har Usability som fokus, ett hållbarhetstänk gällande produktion
och material samt möjligheten för produkterna att vara synkroniserade. Det finns en tydlig
skillnad i vilka egenskaper som finns i dagens produkter gentemot de funktioner som erbjuds.
Genom informationen från enkäten identifierade även projektgruppen att den användargrupp
som är mest utsatt är unga vuxna då detta är en tid i livet då förändring i både kropp och i livet
är som störst. Under denna period är och bör individer vara som mest aktiva inom idrott och
träning, gruppen valde därför att denna användargrupp är den som har störst behov av
förbättringar av dagens produkter.
7.3.1 Användares uttryckta problemområden
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Avsaknad av frihet och självständighet, att kunna göra egna tillval
Otymplig design
Svårigheter inom både språk, produkter och användning
Ständig planering och kontroll - mycket input för produkter
Svagt hållbarhetstänk, både produktens tålighet och miljö
Ej möjlighet för sammankopplade enheter
Alla extra handenheter som måste bäras med, resulterar i mycket packning som ej får
glömmas.
Ø Stora svårigheter att kontrollera sina värden under och efter fysisk aktivitet.
Ø Situationer där alkohol är inkluderat.
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7.3.2 Fokusgrupp
För att följa kärnvärdet i att utveckla med kunden i fokus beslutade gruppen om att använda
sig av användarstudier. Detta för att kunna validera val under processens gång samt kunna
skapa mervärde för den tilltänkta målgruppen. En fokusgrupp valdes därför ut efter det intresse
som användare visat i enkät och intervju. Fokusgruppen består av tre personer med diabetes
typ 1. Åldern är 16,21,23 och deras vardag består av medel till hög prestation inom fysisk
aktivitet.
7.4 Kunskapssökning
Projektgruppens fokus på att tillgodose det tydliga behovet gav nya kunskapsgap.
Problemområdena strukturerades upp och gruppen kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland för
stöd. Hälsoteknikcentrum är ett företag på Högskolan i Halmstad som arbetar med olika projekt
inom olika hälsorelaterade områden. Möte bokades med Rikard Malmgren för att framföra
idéer och eventuellt söka hjälp i form av en kompetenspanel. Hälsoteknikcentrums
kompetenspanel skulle därmed fungera som ett bollplank och kunna bidra med viktiga
kontakter inom olika instanser i vården. Mötet resulterade i att gruppen fick en god kontakt där
de erbjöd sin framtida hjälp. Projektgruppens problemområden delades upp vilket stärkte
bilden av projektets grundproblem. För projektgruppen var detta möte en viktig del i
utvecklingen av konceptet D4Active.
7.4.1 Benchmark konkurrenter
För att skapa kunskap och även finna underlag för de problemområden som analysen av
informationen gav, valde gruppen att utföra en benchmarking av de produkter som idag finns
på marknaden och används av den tilltänkta målgruppen. Benchmarkingen utfördes på de
lösningar av produkter som idag anses som marknadsledande och störst konkurrenter till
projektgruppens koncept. De listade företag är i nuläget längst fram inom produktutveckling
för diabetesbehandling Typ 1.(Bilaga 12.) Benchmarkingen resulterade i att det behov som
användaren uttrycker inte tillgodoses, det finns därför plats för förbättringar.
7.4.2 Mätare & Framtid
Dagens mätare är välutvecklade och det finns ett flertal från olika tillverkare. De främsta är
nämnda i (Bilaga 12). Ny teknik som ännu inte är lanserat i form av icke invasiv mätning är en
framtida konkurrent. Apple är ett av de företag som ligger närmst i utvecklingen av att använda
sig av UV ljus. Det har länge spekulerats om att Apple skulle släppa någon produkt som kan
mäta blodsockervärdet men det var inte förrän augusti 2018 som Apple skickade in en patentansökan på deras metod att läsa av blodsocker. Det har även cirkulerat nyheter kring robottabletter som ska ersätta sprutorna, hur långt borta något av dessa alternativ är vet vi inte. D4Actives hårdvara kommer att grundas utefter samma basfunktioner som dagens CGM mätare samt
den slanglösa pumpen. Dess grundfunktion att mäta och reglera blodsocker kommer bestå.
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7.4.3 Value proposition- Business model canvas
För att ta fram nyttan D4Active kunde skapa, för att urskilja sig mot dagens marknad, sattes en
valueproposition ihop. Konceptets nyttiggörande hypotes låg även till grunden för en Business
model canvas. Under genomförandet av problemformuleringen diskuterades vilken typ av
produkt som skulle kunna anpassas till användarens/kunders behov. För att locka till sig kunder
och användare krävs unika produkter med ett unikt värde. D4Active valde därför att sätta
användaren i fokus och välja att lyssna på deras behov. Kundnytta istället för att inrikta sig på
nya funktioner som ingen egentligen vill ha. Projektets problemområden blev tydligare samt
vilken möjlighet konceptet D4active har för att kunna nå sin vision. De värden att ge
användaren mer frihet och ökad självständighet genom att minska antalet produkter, skapa en
bättre design, längre hållbarhet samt göra smarta funktioner, krävde ett helhetssystem.
Systemet skulle kunna sammankoppla både en mätare och pump. Stort fokus skulle därför
läggas på designen och prioriteras tillsammans med skapandet av lösningar, för att få en mer
hållbar produkt samt minska antalet engångsartiklar. Valueproposition (Bilaga 13).
7 4.4 Produktinformation
Projektgruppen ansåg att för att kunna skapa ett helhetsystem krävdes kunskap inom den
grundläggande tekniken, samt se hur konkurrenters produkter mekaniskt är uppbyggda.
Tillgången till produkter var därför viktigt. Efter en förfrågan på Facebook skickade användare
gamla mätare från Freestyle Libre, pumpar från Omnipod och en Dexcom G4 mätare.
Enheterna öppnades upp och plockades isär, dess innehåll dokumenterades. (Bilaga 14).
(Bilaga 15), visar en tabell över de chip som produkterna innehöll samt dess funktion.
7.4.5 Produktkod
För att kunna skapa ett eget system samt förstå dagens produkter, valde gruppen att intervjua
Per-Olof Karlsson. Per-Olof arbetar med IT och datorkommunikation på Högskolan i
Halmstad. Projektgruppen ville ha svar på frågor om chipen som fanns inuti produkterna samt
se om det fanns en möjlighet att extrahera ur kod från dem. För att kunna förbättra och skriva
om. Per-Olof gav råd att se om datastudenter skulle kunna programmera kommunikation via
Bluetooth till nya chip. Per-Olof hjälpte även gruppen att förstå mer om dagens kommunikation
samt hur de chip gruppen tagit fram fungerade. Möte bokades med studenter från
högskoleingenjörsprogrammet inom data.
➢ Möte med dataingenjörer
Göran Trivic går sista året på dataingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Mötet var
för att undersöka om han och hans partner hade möjlighet att genomföra ett samarbete under
HT18. Studenterna såg möjligheter i programmeringen men ansåg att de var för svårt att göra
utöver deras egna examensarbete. De gav tips om att kommunikationen bör programmeras för
sig och att produkterna först programmeras med egna chip.
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7.5 Skisser
Efter mötet med PO och datastudenterna, skissade projektgruppen upp olika lösningsalternativ
på designen samt hur funktioner skulle kunna tillämpas i ett helhetssystem. Sammankopplingen
skulle ske av både en mätare och pump till en applikation. Gruppen gjorde även en analys av
vad som skulle kunna förbättras inom hållbarhet. Det var viktigt för gruppen att använda sig
av informationen från både läkare och användare för att kunna skapa så mycket värde som
möjligt, som fortfarande håller säkerheten. För att använda sig av Set-based design valde
gruppen att behålla tre av alternativen för att valideras i en användarstudie och enkät. Skisser i
(Bilaga 16). Applikationens tilltänkta design skissades även upp i designprogrammet proto.io
för att sedan valideras av användarstudien. (Bilaga 17).
7.6 Konceptbeskrivning
Behovet och lösningsgenereringen skapade D4Actives koncept, som bygger på att skapa bättre
förutsättningar för unga vuxna med diabetes typ 1 att leva ett aktivt liv. Helhetssystemet ska
bidra till positiva effekter inom både den fysiska och psykiska hälsan, vilket skall leda till
reducerade framtida diabetesrelaterade komplikationer. Enligt projektgruppens
undersökningar stämmer inte marknadens produkter överens med användarens behov, enkelhet
står här över funktion.

Figur.3 Bild från halvtidsredovisning som visar helhetsystemet
Konceptet är ett helhetssystem som består av två fysiska produkter, en mätare och pump samt
en applikation som skall styra de bägge produkterna via Bluetooth. Genom en sammankoppling
kommer pumpen vara den första någonsin att vara kopplad till en applikation. Systemet är tänkt
till att minska antalet handenheter samt gynna fysiska aktiviteter. Designen skall vara utifrån
användarnas önskemål och därmed skapa mervärde för tilltänkta målgruppen. Genom
designens enkelhet i kombination med systemets funktion kommer produkterna kunna bäras
med under alla aktiviteter, vilket ökar effekten av användarens säkerhet och trygghet.
Under våren realiserades och utvecklades projektet.
7.6.1 Mätare
Mätarens utseende är tänkt att vara mer anpassat för att kunna bäras utan att kännetecknas som
ett klassiskt medicinskt utseende. Mätarens prototyp skall skapas i minsta möjliga form för att
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skapa största behag för användaren. De grundfunktioner som produkten skall besitta är de
standardfunktioner som finns på alla CGM-mätare, den skall kunna mäta blodsockret över tid
och kunna visa värdet i olika grafer.
7.6.2 Pump
Pumpen skall vara slanglös samt vara kopplad till en smartphone via en applikation, detta
kommer göra pumpen till den första någonsin att vara kopplad till en telefon. Pumpen kommer
att vara tvådelad vilket kommer att medföra att hållbarheten på pumpen kommer att öka då
endast infästningsnålen behöver bytas. Pumpen kommer att ha en snabbare uppladdning genom
bytet av förladdade insulinbehållare. Dess utseende kommer att vara kopplat till mätaren med
samma design.
7.6.3 Applikation
Applikationen är en plattform som ska utformas enligt användarens önskemål. Den slutgiltiga
applikationen valideras i projektgruppens användarstudie. Applikationen ska styra och visa upp
både mätarens värde samt kunna dosera ut insulin. Kravspecifikationen validerades med
fokusgruppen för att finna ut vilka funktioner som både är nödvändiga och skulle skapa
mervärde. Projektgruppens mål att ha en fungerande applikation som kan kommunicera med
prototyp är nödvändig för att kunna visa upp möjligheten att det ska fungera. Designen ska
däremot visas upp via en interaktiv applikation.
7.7 Kravspecifikation
För att tydliggöra D4Actives helhetssystem och dess funktioner, samt specificera de olika
delarna av produkten sattes en kravspecifikation ihop. Detta för att enkelt kunna skapa en mall
för hur systemet skall byggas upp.
7.7.1 CGM Mätare
Kravspecifikation
Ø Prototyp som visar tilltänkt design för framtida produkt
Ø Skicka värden till D4Actives applikation som visar upp graf.
Ø Kunna larma själv vid farliga nivåer som valts av användare, demonstreras via
prototyp som larmar på kommando av applikation.
Ø Mätaren, skall vara utformad för att klara stora påfrestningar som sliter på
utrustningen. Ska tas till hänsyn vid materialval.
Ø 10 dagars användning innan byte krävs, batterival.
Ø Lagra värden under tiden mätaren inte är i närheten av läsaren för att sedan skicka
dem till handenheten när kontakten är upprättad, analyserat av tekniska komponenter.
7.7.2 Pump
Kravspecifikation
Ø Prototyp som kan visa upp funktion och design
Ø Injicera insulin på kommando av applikation

36

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Slanglös
Tvådelad för att öka hållbarheten, miljö och livslängd
Uppladdningsbara batterier, eller långtids batterier.
Kunna byta insulinampull enkelt, lösning som redovisar hur.
Nålfäste som kan bytas ut efter rekommenderad tid för att undvika infektionsrisk,
lösning som redovisar hur
Ø Stöttålig, vattentät samt klara av hårdare väderförhållande, analyserat av materialval
Ø Ergonomisk design som ska följa kroppen bättre, svårare att slita av
7.7.3 Applikation
Kravspecifikation
Ø Kommunikation med prototyper, programmering till Bluetooth
Ø Design via interaktiv applikation
Ø Designens utformning ska främst vara för unga vuxna samt personer som ägnar stor tid
åt fysisk aktivitet med diabetes typ 1
Ø Applikationen ska ta till hänsyn de lagar och regler som krävs för CE-märkning,
redovisas under medicintekniska standarder.
Ø Graf över blodsockervärden för de senaste 24 timmarna
Ø Loggning av aktiviteter
Ø Välja program för insulin både långtidsverkande och snabbverkande
Ø Dosera gradvis
Ø Ge kommando om att injicera insulin enkelt och direkt
Ø Träning, visa puls och blodsocker i graf- kunna spara en bra träning och vara
sammankopplade till andra tränings-appar
Ø Näringsintag, kunna kolhydraträkna.
Ø Tips, det som sparas som en lyckad dag kan användas som tips inför en aktivitet.
Ø Alarm inställningar för farliga värden, tillval i form av meddelande till parkoppling,
vibration på mätare eller ljud.
Ø Enkelt språk och ej endast i medicinska termer

7.8 Finansiering
Pengarna som gavs från Almi var tilltänkta att användas för programmering för
kommunikationen och applikationen, men eftersom de ej räckte fick gruppen hjälp av HansErik Eldermark att ansöka innovationsstöd via Chalmers innovation, (Bilaga 18). Budgeten är
uppbyggd utifrån kontakt med Johan Sveningsson på Forefront, apputvecklingsföretag, samt
kontakter inom Stebro plast AB för prototyptillverkning. Chalmers innovations råd godkände
ansökan den 23/5-2019 vilket gjorde att projektgruppen kunde kontakta företag för en framtida
utveckling under HT19.
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7.9 Prototypbygge
Projektet har under våren bestått till stor del av att ta fram och utveckla prototyper. Prototyperna
har gått från enkla skisser till fullskaliga prototyper som klarar att dosera ut vätska genom
kommando från en terminal.
7.9.1 Enkla 3D-modeller
För att skapa visuella modeller för en användarstudie samt se om de tilltänkta designerna
uppfyllde det en användare fann var ergonomiskt, enkelt och stilrent byggdes modeller upp
enligt skisser. Modellerna ritades i 3D-program men utan tilltänkta mått via Catia V5 och
överfördes sedan till Keyshot 8. (Bilaga 19). Catia V5 var det självklara valet på grund av
gruppens tidigare kompetens. Eftersom gruppen arbetat med metoden Set-based design ritades
3 modeller upp med tilltänkt storlek och design. De olika modellerna har ständig modifierats
där form och dimensioner ändrats i programmet. CAD har även använts för framtagning av
olika lösningsförslag för att sedan skrivas ut med 3D-printer.
7.9.2 Design
I slutskedet i valet av form, hade projektgruppen tagit fram tre stycken olika koncept där storlek
och form varierade. De tre olika koncepten hade alla olika styrkor och svagheter, trots det ansåg
projektgruppen att alla hade potential att kunna bli en fungerande produkt. Projektgruppen
valde därför att arbeta vidare med varje modell för att sedan fråga marknaden. Cad-ritningarna
på de tre olika koncepten användes i Keyshot 8 för att skapa verklighetstrogna bilder där det
tilltänkta materialet i plast kunde appliceras och produkten placeras på en mage. Bilderna
användes i en enkät via Surveymonkey som skickades ut i samma Facebook-grupp som
tidigare, frågor riktade sig mot styrkor och svagheter som fanns med varje enskilt koncept.
Användare fick även lägga till egna önskemål om designval.

Figur 4.Bild, De tre designkoncepten
Koncept 1 och koncept 2 fick samma höga betyg, för att skapa ett enhetligt beslut användes en
användarstudie med fokusgruppen. De tre koncepten skrevs ut via 3D-printning och togs med
till användarstudien .
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7.9.3 3D-Printning
För att få en tydligare bild av form och storlek på CAD-modellerna valde gruppen att använda
Flashforge 3D-printers i Fablab på Högskolan i Halmstad. De första fysiska modellerna var
viktiga för att skapa en verklighetskänsla.

Figur 5. Bild, PLA-modeller, de tre koncepten
Varje modell validerades och utvärderades av fokusgruppen för att få fram styrkor och
svagheter, se utvärdering (Bilaga 20). Koncept 1 valdes på grund av dess följsamma design
som både följer kroppen och gör det svårt för användaren att fastna i. För att få en enhetlighet
i konceptet valde projektgruppen att designen på mätaren skulle vara samma som pumpen fast
i mindre skala.
De första modellerna på koncept 1 skrevs ut i ett PLA- plast som är en ofarlig plast likt ABSfilament. Kvaliteten på modellerna blev låg vilket fick gruppen att kolla på andra 3D material.
För att skriva ut den valda designen i ett bättre material blev lösningen Formlabs form 2, vilket
är en 3D-printer som skriver ut komponenter i olika flytande material, Resin. Till följd av små
detaljer på prototyperna fick projektgruppen arbeta länge med olika materialval för att lyckas
skriva ut en modell med rätt egenskaper och hållbarhet för att fungera som en prototyp. Första
modellerna skrevs ut i Clear V1, här blev modellerna svaga och efter de härdats kunde de ej
användas. Gruppen använde då sig av Dental SG för dess prestanda och möjlighet att förvaras
i kroppen vilket var väldigt relevant för projektgruppen. Problemet var kostnaden på materialet
och efter härdning splittrades prototyperna som glas vid påfrestning.

Figur 6.Bild, Resin modellerna
Tough V5 analyserades därför via FormLabs hemsida och dess egenskaper som finns med i
teori var perfekt för de tilltänkta prototyperna. Materialet är även lite genomskinligt vilket
projektgruppen valde för att kunna visa funktionen av prototyperna.
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Slutprototyperna är skapade i Tough V5 och tack vare materialets precision kan delarna enkelt
sättas samman och tas isär för att visa konstruktion samt funktioner som produkten skall besitta.
En mätare skapades även i Clear V1 för att visa upp designen.

Figur 7.Bild slutgiltiga prototyper
7.9.4 Mekanik
Projektgruppen började i ett tidigt skede med att samla data för att finna information om hur
dagens diabetespumpar fungerar. I arbetet ingick en grundlig undersökning av en insulinpump
från Omnipod då det är marknadens enda slanglösa insulinpump56. Projektgruppen
identifierade tidigt möjligheten att kunna plocka isär en gammal pump för att använda motor
och insulinbehållare som drivsystem i projektgruppens prototyp. Drivsystemen i pumpar med
slang identifierades som för stora då deras insulinbehållare och motor är betydligt mer
dimensionerade. För att driva motorn krävdes ström, vilket var tänkt att ges från Arduinon. När
produkten analyserades fick projektgruppen hjälp av Thomas Lithén att mäta upp hur mycket
ström som krävdes för att driva motorn och även vilka delar som var lödningspunkter för att få
direkt kontakt med styrningen. Tack vare den experthjälp som Thomas Lithén erbjöd lyckades
gruppen bryta loss chipet och skapa ett eget styrsystem via egen kod och koppling mellan
Arduino och lödningspunkterna.
Stort fokus ägnades åt kommunikation i Omnipoden för att få en bild av vilka möjligheter som
existerade. De delar som plockades ut från Omnipoden för användning i prototyp, var:
➢ Motor
➢ Insulinbehållare
➢ Nålen
➢ Plasthöljet för fixering
7.9.5 Motor för prototyp
Insulinpumpens motor är tagen från en isärplockad Omnipod där alla elektroniska komponenter
är bortkopplade. Motorn drivs genom att en ström appliceras på en SMA wire med fem volt,
56

Diabetessköterska Lotta(28/4/19)
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strömmen får kabeln att spänna sig och vrida ett kugghjul ett steg. Processen upprepas med ett
mellanrum på två sekunder innan kabeln spänns åt andra hållet och vrider kugghjulet ytterligare
ett steg kugghjulet vrider i sin tur en kolv framåt som pressar ut insulinet genom nålfästet.
framtida drivsystem tas upp i utvecklingsmöjligheter i diskussion 11.1
7.9.6 Tvådelning
Efter modifiering av mekaniken i Omnipoden påbörjades arbetet med låsningen för
tvådelningen. Arbetet började med en marknadsanalys av liknande system som används på
andra produkter. Projektgruppen identifierade luckor för batteri och SIM-kort i telefoner som
en potentiell lösning. Även batteriluckor till tv-kontroller. Projektgruppen började skissa upp
olika potentiella lösningar, (Bilaga 21). För att sedan göra en SWOT för att välja vilken som
skulle vara den bästa lösningen. Utifrån skisserna gjordes enkla CAD-ritningar. Se (Bilaga 22).
De skrevs sedan ut i 3D-modeller för validering. Efter SWOT analys av modellerna valdes den
befintliga låsningen.

Figur 8. Bild låsningen
Funktionen i låsningen fungerar genom att Pumpens egen bottenplatta har fyra stycken
fyrkantiga hål med små infästningar framför dem (1). Fästplattan har fyra stycken små
vinkelräta fästarmar med kilar (2). För att fästa plattan för man enkelt fästplattans fyra armar
in i bottenplattans fyra hål. För att låsa fast plattan mot pumpen för man bottenplattan i en 90
gradig vinkel gentemot pumpen så kilarna glider ner i de infasade hålen (3).
Eftersom projektgruppen valde att motorn och insulinbehållaren skulle tas från en gammal
insulinpump där behållaren inte går att återfylla valde projektgruppen att fästa nålen genom
D4Actives pumps baksida. För att nålen inte skulle utsättas för böjning valde projektgruppen
mellan flera olika lösningar som resulterade i att göra ett avlångt hål på fästplattan. Fästplatta
förflyttning i sidled påverkar därmed inte nålen.
7.9.7 Sammansättning
För att skapa den slutgiltiga fungerande pump-prototypen sänktes motor, insulinbehållare och
en nål från Omnipoden ner i 3D-modellen av Resin, Tough V5. Vid lödningspunkterna löddes
3 kablar på, två till de olika hållpunkterna för att styra SMA-tråden och en till ground. Se
kopplingsschema (Bilaga 23). Underdelen limmades ihop och infästlocket fördes på plats.
Nålen träddes igenom hålet och nålfästet knäpptes sedan på med hjälp av låsningen. Prototypen
kan med hjälp av kablarna kopplas till Arduino och genom koden driva motorn som i sin tur
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pressar ut vätskan, för att visa upp möjligheten av en fungerande produkt. Mätaren kopplades
samman med ett larm som löddes med två kablar för att koppla till fem volt och ground.
Mätaren svarar även på kod för att ge ifrån sig det tilltänkta ljudet. Projektgruppen kommer
visa upp flera prototyper för att låta användare och tilltänkta kunder kunna känna på både
design, tvådelningen, infästsluckan och kunna använda applikationen för dess funktion.
7.9.8 Programmering mätare och pump/ Arduino
Trots kunskapsgap valde gruppen att själva utföra programmeringen till prototyper via Arduino
Uno, ett programmeringsprogram som sedan kursen inom datateknik är välkänt. Arduino är
skapat med språket C/C++ vilket är IF-satser. Koder skapades först för de olika prototyperna
och dess funktionerna var för sig för att sedan sättas samman och överföras till ett Bluetooth
chip. Kommunikationen med applikationen sker sedan genom Bluetooth till prototyperna. De
komponenter som användes för att ge ström är:
➢ 2x transistorer
➢ 1x Potentiometer
➢ 1x Buzzer för larm
➢ 17x kablar
Pump
Koden skickar ut fem volt i växlande ström från Arduino till prototyp genom ett pulsprogram.
Pulsen skiftar mellan två olika PIN:s vilket är kopplade till en stegmotor i prototypen. Koden
använder sig av modulus för att kunna starta en ny puls när den andra är över. Moduls tar bort
restprodukter. Koden startar även på kommando av ett värde styrt från Serial monitor som gör
att pulsen räknar upp sig tills den uppnår värdet. I praktik kommer detta ge att ett önskat antal
enheter som anges av applikationen kommer överföras till prototyp. Mängden i enheter
kommer sedan att doseras ut från prototyp. Arduino kod finns i (Bilaga 24).
Mätare
Koden är uppbyggd att styras genom Serial monitor, vilket gör att ett larm är kopplat till ett
värdeintervall som skall representera de valda varningsnivåerna från användare. Vid angivet
värde kommer mätaren att larma. Mätaren ska även läsas av och skicka kontinuerlig
information, vilket är representerat av en potentiometer. Volten som skickas genom
potentioetern skapar en interaktiv graf i applikationen. Detta representerar de blodsockervärden
som skall mätas över tid och påvisar den redan fungerande funktionen på dagens mätare.
Sammansatta Arduino koden finns i (Bilaga 25).
7.9.9 Materialval
För prototyperna har projektgruppen valt att använda sig av Tough resin V557, vilket är ett ABS
liknande material som används inom 3D-printning i laser. Detta har använts för att få ut mer
detaljerade prototyper som har en högre styrka och precision än det vanliga PLA-plasten i 3D-
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skrivarna. ABS är en vanlig plast som anses som en ofarlig58. Produkterna är som nämnt i
avsnitt 8 är tilltänkta att tillverkas i polypropylen(PP) vilket är en godkänd medicinteknisk
plast.
7.10 Utveckling av smartphoneapplikation
Möte bokades med Johan Svenningsson på Forefront för att få en uppfattning om omfattningen
av vad som skulle konstrueras samt vad konsultarvodet skulle bli om de både utförde
kommunikationen mellan produkterna samt skapade en applikation. Mötet genererade underlag
till budgeten inom tillverkning av produkten. För att underlätta kunde gruppen skapa egen
basprogrammering som överfördes via API, ett internetbaserat moln som gör att koden skickas
eller sparas på en enhet. Gruppen valde därför att arbeta i programmet MIT-app,
appuppbyggnaden är i Java och kan därför endast att användas av Android. Applikationen har
skapats i två olika modeller för att kunna både bevisa den praktiska funktionaliteten samtidigt
som konceptets design framförs. För att testa säkerheten på kommunikationen för en CEmärkning krävs dock en komplett applikation vilket gruppen anser skall göras av ett etablerat
företag med regler för datahantering.
7.10.1 MIT-Applikation
För att kunna demonstrera hur det tilltänkta systemet rent mekaniskt kan styras via en
applikation valde projektgruppen att skapa en applikation i ett MIT-program. Applikationen är
kopplad till en Arduino Uno via det valda Bluetooth chipet (Bluetooth-modul HC-06) som gör
det möjligt att styra Arduinon från applikationen. Bild på chip i (Bilaga 26). Arduinon är sedan
kopplad till insulinpumpen som gör det möjligt att dosera ut insulin via en terminal. Arduinon
är även kopplad till Mätaren som i sin tur har ett inbyggt larm. Larmet symboliserar den
tilltänkta varningssignal som är tänkt att ljuda och vibrera från mätaren då blodsockret varierar
in i farliga områden mätaren är inställd att larma vid. Apputvecklingen sker i ett program
baserat på blockkod. Programmet stöttar dock ingen design utan allt byggs upp med bilder
vilket gjorde att gruppen inte fann utseendet tilltalande. Den används därför endast för funktion.
Kod finns i (Bilaga 27).
7.10.2 Design APP
För att skapa en applikation med det tilltänkta utseendet valde gruppen i höstas att använda sig
av Proto.io. En interaktiv applikation som kan kopplas upp genom IOS. Projektgruppen ansåg
att under halvtidsredovisningen visade sig proto.io vara långsamt samt dåligt anpassad. Under
våren har designen ändrats och genom användares åsikter skulle designen nu vara enkel och
lätt att navigera i. Flinto valdes efter eftersökningar på internet, ett interaktivt designverktyg
som har fungerat bra att skapa en tydlig och enkel design i. Den applikation som är skapad i
flinto symboliserar den tilltänkta designen hos projektets applikation vid färdig produkt.
Applikationen är icke aktiv vilket innebär att den inte kan kommunicera eller styra varken
mätare eller pump utan endast är till syfte att demonstrera tilltänkt design. Applikationen har
validerats i användarstudien tillsammans med fokusgruppen. Se avsnitt 7.11.
58

https://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/#F

43

7.11 Användarstudie och Usability
Under projektet har gruppen valt att använda sig av metoden “Användarstudie”. Studien har
involverat fokusgruppen. Vid varje milstolpe inom projektet har fokusgruppen samlats i olika
konstellationer, i grupp eller enskilt för att ge positiv och negativ feedback. Dess feedback på
koncept, funktion, design och prototyp har gjort det lättare att jobba iterativt och konstant haft
användaren i fokus. Användarstudier har gjort det möjligt för projektgruppen att styrka behovet
för en förändring inom dagens utveckling av diabetesprodukter, även påvisa nyttan
helhetssystemet kommer skapa.
7.11.1 Studie 1
Studien genomfördes tillsammans med hela fokusgruppen, 15/10–2018. Syftet för första
användarstudien var att ta fram feedback vid konceptval för att se vad för risker fokusgruppen
såg med idén att sammankoppla både en mätare och pump med en telefon. De risker som togs
upp analyserades i FMEA i avsnitt 7.12.1, Projektgruppen fick mycket positiv feedback och
fokusgruppen såg en stor vinning i att skapa ett integrerat system för båda produkterna. Friheten
av att endast kunna ha med en extern enhet ansågs förbättra vardagen enormt.
7.11.2 Studie 2
Gruppen delades här upp och mötena skedde enskilt för att ej låta dem påverka varandra.
Mötena var uppdelade under vecka 46. Syftet var att validera den tilltänkta designen på
applikationen. Alla deltagare ansåg att applikationen hade bra funktioner men önskade extra
tillval:
Ø Förvalda insulindoser
Ø Specialprogram för att dela upp insulinet under tid - %
Ø Sammankoppling med aktivitetsband
Ø En tydligare väg till att injicera insulinet
Ø Larmsättning och tillval för parkoppling
Designen ansågs även rörig och lite för oseriös för att vara en medicinsk app enligt samtliga
deltagare. Färgsättningen beslutades därför ändras.
7.11.3 Studie 3
Enskilda möten skedde 8/3–2019 i samband med en enkät för att finna vilka designval som
skulle passa bäst för en slanglös pump samt mätare. De tre alternativ som gruppen sparat utifrån
skisserna togs fram i Keyshot och placerades på en mage för att ge användare en
storleksuppfattning se avsnitt 7.9.2. Utskrifter i 3D-printer togs även med till fokusgruppen för
att låta dem känna och klämma på formen. De viktiga aspekterna både enkäten och
fokusgruppen gav var att den måste vara utformad efter kroppen, den skulle även vara formad
för att inte kunna lossna vid mindre stötar eller fastna i kläderna.
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7.11.4 Studie 4
Sista studien skedde den 6/5–2019, fokusgruppen var även här enskilda för att inte låta dem
påverka varandra. Syftet var att validera prototypen och designen på den slutgiltiga appen. Den
feedback som gavs var att konceptet var väldigt lovande och samtliga var intresserade av att se
dess utveckling. Appens design justerades en aning gällande insulindosering samt förenkling
av åtkomst till tillval. Prototyperna i form av mätare och pump ansågs väldigt tilltalande i
design, men önskvärt var att kunna se hur dem fungerade. Detta justerades. Slutresultatet
presenteras i kapitel 8, produktbeskrivning.
7.12 Utvärderingsmetoder
Utvärdering av slutprototyper samt utvecklat koncept gjordes genom riskanalyser och
klassificering av medicintekniska produkter.
7.12.1 FMEA
Riskanalys har gjorts på pump, mätare och applikation för att finna ut vad för åtgärder som
krävs för att undvika dessa risker. (Bilaga 28). De flesta risker har låg trolighet men en stor
skaderisk om de skulle inträffa. Detta tas därför med till nästkommande utvecklingsprocess.
7.12.4 Hållbarhet
Efter behov och marknadsanalysen insåg gruppen ett stort värde i att skapa en mer hållbar
produkt. Att minska på det engångsmaterial som används vid förpackning av nya produkter
samt de materialet som krävs för nytillverkning genom att idag göra produkten mer hållbar.
Lösningen blev därför att applicera en tvådelning på både mätare och pump. Att enkelt kunna
kassera endast den del som skapar en infektionsrisk och måste bytas efter tre dagar. Genom
tvådelningen skapas en topp och en botten där toppen ska innehålla all mekanik och på så sätt
sparas och laddas upp igen. Jämfört med dagens produkter kommer den slanglösa pumpen bara
orsaka en förbrukning på ca tre pumpar per år istället för motsvarigheten Omnipod som
kasserar ca 120 stycken per år. Materialet är viktigt att hålla i ett medicinskt godkänt material
och därav har valet landat i att använda sig av medicinsk plast. Plasten ska därför kunna
återvinnas och ej orsaka en tung belastning på miljön.
7.12.3 Medicinteknisk klassificering
Enligt MDR klassificeras medicinska produkter utifrån användningstid, Invasiva, ickeinvasiva, aktiva, diagnostiska och riskanalys.
Enligt klassificeringsregler 1.2 bilaga VIII, L117/140 tillhör både pump och mätare en
kortvarig användning som betyder användning i max 30 dagar. Nålfästet som kommer vara den
aktiva delen kommer bytas efter 3 dagar. Pumpen och mätaren tillhör även invasiva produkter
eftersom de kommer sammanslutas som en hel produkt tillsammans med nålfästet och därmed
tränga in genom huden på icke naturliga öppningar. Enligt 2.2 punkt b) bilaga VIII, L117/140.
Applikationen kommer enligt 3.3 bilaga VIII,L117/140 driva produkterna och därmed
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innehålla samma klassifikation som produkterna. Produkterna kommer dock att dela upp sig
och klassificeras enligt 3.2.
➢ Pumpen är en aktiv invasiv produkt som kommer användas för kortvarigt bruk. Enligt
5.3,6.4 och 7.8 i Bilaga VIII, L117/140 kommer pumpen att klassificeras som klass III
på grund av doseringen av läkemedel som kan potentiellt vara farligt för användaren.
➢ Mätaren är enligt 5.3 och 6.4 Bilaga VIII, L117/140 inom klass IIa som en invasiv
produkt med kortvarigt bruk. Eftersom mätaren endast mäter värden i blodet och ej
doserar är dess risk lägre och därav klassificeringen.
➢ Applikationen som kommer att kopplas till bägge produkterna hamnar enligt 3.3
bestämmelser mellan två klasser. Eftersom risken är högre som pumpen har och
applikationen skall styra den kommer applikationen att tillhöra klass III.
Utdrag ur MDR (Bilaga 29).
7.12.4 CE-märkning
Läkemedelsverket som är det anmälda organet för granskning av CE-märkningar kräver att
produkter inom klass IIb och klass III granskas av ett anmält organ. Detta gör att produkten
antingen behöver följa hela kvalitetsledningssystemet som finns i MDR, bilaga IX, eller ge
läkemedelsverket en typprovning av produkten där de kan göra en slutgranskning.59 Kriterierna
för klassificeringen finns i bilaga 9, LVFS 2003:11.
CE-märkningen kan sökas efter att en klinisk studie har genomgåtts. Projektgruppen vill först
ta fram produkter som kan genomgå en klinisk prövning för att säkerställa att risker som
batteritid, räckvidd och dosering är helt fläckfria innan en CE-märkning görs
7.12.5 Krav MDR
Enligt det nya direktivet för medicintekniska produkter, MDR, har produkterna klassificerats
enligt avsnitt 7.12.3 Därav har projektgruppen valt att ta fram material, tekniska specifikationer
och tydliga riktlinjer på hur produkterna ska kunna framställas. Eftersom projektgruppen
avgränsat sig från mekaniken som drivfunktioner och sensorerna kan inte en CE-märkning helt
redogöras för eller en klinisk studie. Det krävs därför vidareutveckling först innan tester utförs,
detta bottnar främst i den höga risken för allvarlig skada på användare. Prototyperna redogör
dock för de tilltänkta funktionera och att det är möjligt att skapa dessa förbättringar.
Dokumentationen kan även användas som ett grundligt underlag i en ansökan inför CEmärkning.
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8. Produktbeskrivning

Figur 9. D4Actives helhetssystem
D4Actives helhetssystem går ut på att tre delar ska upplevas som en under användning. Det är
det första som har både en mätare och slanglöspump som kommunicerar genom samma
applikation och terminal. De tre komponenterna, pump, mätare och applikation kommer att
kommunicera med varandra genom Bluetooth och ha en tilltänkt räckvidd på 40 meter.
Applikationen kommer att styra samt samla in information från bägge enheter. Den
sammanställda data används sedan som referensram till framtida liknande situationer. I
verkligheten skulle detta innebära att vid ett träningspass kommer applikationen registrera den
mängd insulin som tas i kombination med blodvärdena, samt eventuell information vad som
ätits, vilket kommer skapa en graf över träningen värdemässigt. Funktionen skulle framförallt
vara användbar vid situationer där ett tävlingsmoment är inkluderat. Detta är speciellt
användbart då tävlingsmomentet medför en stor skillnad i hur glukosnivåerna beter sig.
Fördelar/ kvalitéer med D4Active
➢ Säker kontroll under alla aktiviteter då pump och mätare har trådlös kontakt med
terminal.
➢ Applikationen är enkel och användarvänlig med funktioner som gynnar en aktiv vardag.
➢ Fler valmöjligheter för användaren för att skapa självständighet genom smarta
larmfunktioner.
➢ Längre livslängd på̊ produkter på grund av tvådelningen.
➢ Resursbesparande inom produktion.
➢ Mindre och smidigare design.
➢ Reducerat engångsmaterial då endast nålfästen behöver bytas vilket leder till ökad
hållbarhet.
➢ Slanglös vilket skapar större frihet
➢ Mätare som besitter eget varningssystem.
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8.1 Mätare
Teknisk specifikation:
Ø Höjd: 18mm.
Ø Bredd:10mm.
Ø Djup: 6mm.
Ø Batteri, livslängd 1 år.
Ø Vikt: 6 gram.
Ø Kommunikation: Bluetooth, NFC- chip
Ø Sensor

Figur 10. Keyshot Mätare, CGM

D4Actives CGM-mätare är anpassad för att kunna bäras vid alla aktiviteter. En enkel design
skapad utefter naturliga och anatomiska former för att få en diskret och användarvänlig
upplevelse. Formen på mätaren är gjord för smidighet och hållbarhet för att inte fastna eller
trilla av vid mindre stötar. För att göra mätaren så användarvänlig som möjligt har mätaren ett
stort antal valmöjliga inställningar för möjligheten att bli individuellt anpassad.
Mätarens funktioner utgår från en vanlig CGM-mätares där sensorn sitter på armen och mäter
av mängden glukos i blodet. Det överförs sedan via Bluetooth till D4Actives smartphone
applikation. Mätaren är uppdelad i två delar för att öka hållbarheten i produkten, tack vare
denna uppdelning kan livslängden på mätaren öka kraftigt vilket bidrar till mindre förbrukning
av engångsmaterial samt engångsförpackningar. Sensorns livslängd är tio dagar, därefter byts
den delen med infästning och tejp mot en ny medan mätaren kan kopplas på och användas igen.
Mätarens tilltänkta livslängd är 12 månader vilket är baserat på konkurrenters livslängd.
Likt några av marknadens konkurrenter har även D4Actives mätare larmfunktioner. Det som
gör projektgruppens mätare unik är att den kommer kunna varna självständigt utan att vara i
närheten av avläsaren. Larmet varnar på kroppen i form av vibrationer samt ljudsignaler, vilket
sker om glukosnivån stiger eller sjunker till farliga nivåer. Den självständiga larmningen
underlättar främst vid olika typer av aktiviteter så som olika tävlingssammanhang eller längre
träningspass. Larmet kommer att vara anpassningsbart i styrka samt valet av varningsnivåer.
Vilket innebär att användaren kan välja sina varningsnivåer baserat på aktivitet samt hur högt
larmet skall ljuda. Det kan exempelvis vara fördelaktigt med ett högre larm vid sömn.
Funktioner:
➢ Kontinuerlig glukosmätning var 5:e minut.
➢ Trådlös överföring av data till terminal.
➢ Larm, vibration och ljud.
➢ Tvådelad för längre hållbarhet.
➢ Lägre miljöpåverkan
➢ Lång livslängd på ca 12 månader.
➢ Vatten, stöt och slitagetålig.
➢ Stark vidhäftning.
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8.2 Slanglös pump
Teknisk specifikation:
(Baserat på liknande konkurrents produkt, se (Bilaga.30)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Höjd: 52 mm
Bredd: 34 mm,
Djup: 14 mm.
Insulinkapacitet på 200 enheter.
Batteri, livslängd 6 månader.
Vikt: 25 gram utan ampull.
Kommunikation: Bluetooth, NFC-chip

Figur 11. Slanglös pump D4Active

D4Actives insulinpump är slanglös och anpassad för en aktiv livsstil. Pumpen har samma unika
form som mätaren där designen är gjord för att passa kroppens anatomiska former. Designvalen
är skapade genom validering av användare för att få en neutral och diskret känsla där pumpen
är tänkt att frångå det klassiska medicintekniska utseendet. Pumpen är designad för att inte
fastna och slitas loss av varken klädesplagg eller mindre stötar. Den är anpassad för att kunna
bäras vid alla typer av aktiviteter oberoende av intensiteten. Konstruktionen är en tvådelning
där nålinfästet kan tas loss från pumpen och bytas ut. Detta innebär att pumpen får en längre
hållbarhet med en förbrukning på ca 2 per år. Motsvarande konkurrent har ca 120 per år.
Kommunikationen mellan pumpen och terminal kommer att ske via Bluetooth.
Funktioner:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ge insulin med smarta program för procentuell dosering.
Slanglös vilket underlättar vid aktiviteter.
Ingen extra enhet för styrning av pumpen.
Lång räckvidd mellan terminal och pump.
Förfyllda ampuller för påfyllning av insulin.
Tvådelad vilket förlänger livslängden.
Uppladdningsbar.
Vattentålig, stark vidhäftning.
Slit och temperaturtåligt yttre hölje.
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8.3 Tvådelning
Pumpens tvådelning är gjord för att kunna öka livslängden. Tack vare tvådelningen behöver
användaren endast byta nålfästet var 3:e dag istället för hela pumpen. Detta sparar cirka 120
pumpar per år gentemot D4Actives konkurrenter. Tvådelningen gör det även möjligt att kunna
fylla på insulin i pumpen med förfyllda ampuller. Förfyllda ampuller förenklar påfyllnaden och
förminskar engångsmaterial vid påfyllningen. Mekaniskt är det den undre bottenplattan som
nålen sitter fast i. Nålen går in i ampullen på insidan av pumpen och fäster mot huden med en
slang in under huden. Vid byte av nålfäste tar man bort den gamla plattan genom att skjuta den
i sidled så kilarna på de fyra små armarna klickar ur infasningarna på insidan av pumpen. Ny
platta tas fram och skjuts in i hålen för att sedan skjuta den i sidled så kilarna återigen glider
ner i infasningarna. vid sluten pump skyddar den nedre plattan luckan för insulinampullen från
att lossna.

Figur 12. Keyshot, Nålfästet löst

Figur 13.Keyshot, Delning av pump

8.4 Delar i pumpen
Pumpens skal består utav 3 stycken delar, locket, nålinfästningsplattan samt luckan för
ampullbyte.

Figur 14. Keyshot Byte av insulinampull
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8.4.1 Insulinampull
Ampullen är tänkt att komma förladdad för att kunna förenkla uppladdningen.
För att byta ampull i pumpen öppnas luckan på undersidan där ampullen sitter kopplad till
motorn och kolven som pressar fram insulinet. För att plocka ut ampullen öppnas luckan där
ampullen sitter på samma sätt som ett batteri i en batterihållare. Ampullen har även sin öppning
i en 90 graders vinkel gentemot ampullens kortsida vilket förenklar infästningen för nålinfästet.
8.4.2 Nålinfäste
Plattan med nålinfästet är tänkt att bytas var tredje dag. Plattan fästs i pumpen genom att
infästplattans kilar (se figur, låsning) hakar i hålen i pumpen. När plattan sedan förs framåt
hakar kilarna i infasningen på insidan av pumpen vilket hindrar den från att lossna. Nålen som
är fast i plattan förs igenom ett litet hål på undersidan av pumpen och sedan direkt in i
ampullens öppning. för att hindra nålen från att gå av så har fästplattan ett avlångt hål som gör
att plattan kan föras i sidled utan att nålen böjs.

Figur 15. Keyshot Låsning
8.4.3 Luckan för ampullbyte
Luckan är den del som gör det möjligt för pumpen att öppnas och stängas vid bytet av ampullen.
Luckan öppnas genom att den först trycks neråt mot pumpens undersida och sedan skjuts framåt
i en 90 gradig vinkel gentemot pumpen. De två bitarna kommer därigenom att glida ur sin
infasning och luckan kommer att öppnas. Eftersom pumpen vid användning kommer att ha ett
ytterligare lager i form av nålininfästet, skapas ett externt skydd.

Figur 16-17.Keyshot, Luckan ampull
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8.5 Applikation
➢ Startsidan/CGM
Startsidan på applikationen visar en graf med glukosvärden 12 timmar bakåt i tiden. Det direkta
värdet med en indikator pil (1) i vilken riktning blodsockervärdet är påväg, färgen på rutan (2)
för blodsockret ändrar även färg om värdet kommer utanför glukosvärdets idealnivå(3). På
startsidan finns en direktlänk till pumpens startsida(4) för styrning av insulin. (5) Visar det
aktiva insulinet som finns i kroppen, detta är väldigt viktigt för att användaren ska dosera rätt.
Uppe i vänster hörn är länken till menyn(6).

Figur 18. Startsida Applikation
➢ Pump
Startsidan för pumpen är till för dosering av insulin, har kan med hjälp av en scroll bestämma
mängden insulin för dosering. Doseringen är gjord med en noggrannhet på en tiondels enhet
för att kunna göra små justeringar. Vid dosering snurrar man endast hjulen till önskad mängd,
därefter trycker man på dosera. Efter man trycker på dosera kommer en säkerhetsruta upp för
konfirmering att insulinmängden är korrekt. På startsidan kan användaren göra anpassade och
procentuella doseringar beroende på hur denne vill att doseringen skall se ut. Exempelvis en
måltid med väldigt långsamma kolhydrater vill användaren kanske att doseringen skall ske över
en längre tid. För doseringar som används ofta finns standarddoser inlagda i små rutor för att
enklare doseringar.

Figur 19. Insulindosering
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➢ Meny

Figur 20. Meny
I menyn finns de olika länkarna till applikationens olika delar, Längst upp är inställningarna
(1) Under inställningar skall användare ställa in sina grundinställningar så som språk,
Måttenheter, Kolhydratinställningar, Lösenord mm.
Dagligt mönster (2), Här skall information ges om hur glukosnivåerna har legat över tid såsom
värden procentuellt inom målområde, händelser för lågt/högt värde. Denna information skall
bidra till en tydlig bild av hur värdena ligger samt vilka problemområden som existerar.
Medelvärden (3), Här skall information om snittvärden finnas. Indikator till HbA1C.
Fliken kost (4), är till för att kunna räkna ut mängden kolhydrater vid måltid. Här finns en
kolhydraträknare, samt en loggbok där tidigare måltider skall kunna läggas in för framtida
doseringar.

Figur.21 Kost flik
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Figur.22 Tips
Under fliken kost finns en länk till Tips (4.1). Under fliken tips finns de loggade aktiviteter
som resulterat till bra glukosvärden. Exempel på detta kan vara en måltid i kombination med
träning/tävling. Användaren loggar vad denne har ätit och vilken aktivitet som utförts samt
mängden insulin som tagits. Informationen skall finnas som mall för framtida liknande
händelser.
Fliken för träning (5) gör det möjligt för användare att få ännu mer information om sina
glukosvärden under träning och fysisk aktivitet. Detta görs genom att applikationen han
kopplas till ett aktivitetsband för att få information om intensiteten under en aktivitet. Här kan
man logga aktiviteter, ta fram statistik, skapa egna aktiviteter samt få upp en graf med hur
blodsockervärdet beter sig i kombination med pulsen.

Figur.23 Träningsgraf

Figur 24. Parkoppling aktivitetsband

Larmfliken(6), här görs inställningar för larmet. Larmet är kopplat till terminalen och mätaren
för att kunna göra individuella inställningar om hur applikationen skall varna. Inställningarna
behandlar mellan vilka värden den skall larma, om det skall vara vibration eller ljud samt vilken
enhet som skall varna. Detta är användbart då det finns stora skillnader i hur olika situationer i
en vardag ser ut. Vid exempelvis sömn skall larmet kanske ljuda högre än på dagen. Larmet
kan även göras tidsinställd för vilka tider på dygnet man vill att larmet skall vara aktivt.
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Figur.25 Larm inställningar
Pumpprogram (7), Vid olika typer av aktiviteter eller situationer kan man ställa in sina
basalprogram individuellt för att passa ens vardag. Det kan exempelvis vara ett
träningsprogram som doserar ut en mindre basaldos under själva träningspasset samt en
procentuell ökning av basaldos under två timmar tills att basaldosen är uppe på ursprungligt
program.

Figur. 26 Pumpprogram
CGM(8) är endast en länk tillbaka kopplad till förstasidan där graf över tid och direkt värde
visas.
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9. Produktionsprocessen
Försäljningen kommer att gå igenom landstinget vilket kräver en klinisk studie och CEmärkning innan produkten kan tas till marknaden. Produktionsprocessen kommer därför vara
planerat utifrån en nollserie för att kunna genomföra tester, samt redogöra för tillverkning av
applikation och kommunikation.
9.1 Inköp
För att kunna producera en nollserie på ca 10 stycken slutna system, krävs det att
projektgruppen köper in stora delar externt. Projektgruppen kommer att behöva köpa in de
basala delarna då det saknas både kompetens, likvida medel och maskiner för egentillverkning
av komplexa konstruktionsdetaljer. Kretskort och el-komponenter kommer behöva
specialbeställas för att kunna anpassas till produkterna. För att koda komponenterna behöver
extern kompetens köpas in. Sensorer för blodsockermätare, nålar, litiumbatteri, SMA-wirers
och insulinbehållare kommer behöva specialtillverkas och köpas in från ett tillverkande
företag. Inköp av el-komponenter och teknik kommer att ske från länder där kostnaderna är
lägre. Sammansättningen kommer till en början att ske utav projektgruppen. Initialt kommer
kostnaderna vara stora eftersom det krävs tester och påvisat full funktion innan försäljning kan
ske. Vid godkända produkter och försäljningsstart är målet att inköpen kan minskas och fler
komponenter tillverkas av D4Active.
9.1.1 Systeminköp
Systemets datahantering, den data som produkterna kommer att skicka till applikationen kräver
en databank, och hanteras av ett externt system. Här kommer projektgruppen använda sig av
Diasends tjänster. Diasend är ett företag som tillhandahåller hantering av diabetesdata med
hjälp av moln-till-molnintegration för information som skickas via sjukvården och användare.
Diasend är marknadsledande på marknaden med över 400 000 aktiva användare i över 23 länder 2016.
9.2 Tillverkning
D4Actives pump och mätare kommer tillverkas i medicinsk plast, detta kommer ske genom
formsprutning. Formsprutning är en bra metod för produkter med många detaljer och relativt
enkelt att genomföra snabba justeringar. Tillverkningsprocessen är dock ganska dyr vid mindre
volymer, eftersom den fasta kostnaden för verktyget är detsamma. Valet grundar i analysen av
materialets egenskaper eftersom plasten har det som krävs för att skapa hållbara produkter.
Enligt projektgruppens kravspecifikation kommer det vara viktigt att även under nollserien
hålla rätt standard. Formsprutningen är tilltänkt att initialt ske på Stebro Plast i Gislaved då det
geografiskt ligger nära. Framtida tillverkning av plastkomponenter är tänkt att köpas in externt
från utlandet där produktionskostnader är lägre.
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9.2.1 Apputveckling
Applikationen kommer att tillverkas av Cubist vilket är ett företag som ligger lokaliserade i
Stockholm. Detta kommer att påbörjas redan under hösten. Cubist är ett IT-företag som jobbar
med systemlösningar och programvara inom medicinteknik. Applikationen kommer att hämta
data från en sensor och sedan kunna styra insulinpumpen via Bluetooth. En kostnad på 150 000
kronor har bekräftats och skall nu tas vidare. Applikationen kommer att skapas med
basfunktioner utefter kraven inom MDR för att sedan kunna byggas vidare på vid eventuella
ekonomiska bidrag. Ett möte med Cubist har genomförts där programmering av produkterna
är estimerade att ta cirka 200 timmar.
9.3 Kompetensanalys
Gruppen kommer främst att behöva använda sig av programmerare för apputveckling och
kommunikationen då dessa områden kräver en säker teknik som innehåller olika
säkerhetssystem. Kompetens inom elektro kommer även behövas för att sätta samman
produkterna och skapa kretskort. För att kunna producera färdiga produkter kommer det krävas
en klinisk studie som måste genomföras av ett etablerat företag, jurister kommer även att
behöva kopplas in för att förbereda dokumentationen för en CE-märkning.
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Figur.27. Business Model Canvas, D4Active
10.1 Business Model Canvas
För att ta fram en grundläggande affärsplan skapades en Business Model Canvas, modellen tar
fram värdeerbjudandet och hjälper till att strukturera upp vilka resurser som krävs för att skapa
en fungerande affärsmodell. Användaren står i fokus under hela D4Actives utvecklingsprocess
vilket har skapat dess unika värde.
10.2 Tilltänkt marknad
Medicintekniska produkter inom området diabetes går via landstinget där TLV (Tandvårds och
läkemedelsförmånsverket) tar fram underlag för beslut om vilka produkter landstinget ska bistå
med, för behandling av diabetes typ 1. Användarens del i detta består av efterfrågan, där TLV
väger kostanden av produkterna mot förväntad hälsoförbättring. Vilket gäller både livskvalité
samt hälsostatistik. Eftersom användaren skapar efterfrågan och kan påverka landstinget, är det
viktigt att finna samt tillgodose behovet hos dem. Projektgruppen skapade därför en
marknadsundersökning i Facebookgruppen, Diabetes typ 1-Sverige. Undersökningen bestod
av en enkät där funktioner samt bilder beskrev det tilltänkta värdeerbjudandet, för att få en
statistisk indikator på efterfrågan på D4Active. Enkäten fick totalt in 130 svar, varav 127
personer var intresserade av att använda produkterna. De tre personer som kände sig osäkra
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gav svaren att de inte ville känna sig beroende av en telefon, osäkerheten i att hantera en
smartphone och att dem ville ha slang kvar på pumpen. De 98% som var intresserade gav även
lite ytterligare utvecklingsmöjligheter. Ett väldigt intressant förslag kom från en person som
var blind. Användaren hade då önskat att den skall ljuda vid nedtryckning av knappar för att
ge den blinda en möjlighet att höra vad som skall göras. Detta är något projektgruppen absolut
tyckte var en bra input. En del användare önskade möjligheten till en backupenhet med de
viktigaste funktionerna om telefonen skulle gå sönder eller bli stulen. En mycket viktig risk
tycker projektgruppen. Det åldersspann som svarat på enkäten var mellan 17–66 år vilket inte
är D4Actives tilltänkta målgrupp men eftersom projektet inte heller utesluter någon ser gruppen
inte detta som något negativt utan mer som en möjlighet till att öka kundsegment.
Användare kommer att bestå av personer med diabetes typ 1, den inriktade målgruppen är unga
vuxna, men eftersom systemet ej utesluter någon kan det mycket väl vara en användare över
eller under det åldersspannet. Enligt IDF´s (Internationl Diabetes Federation) uppskattades det
finnas 499 300 personer med diabetes i åldrarna 20–79 i Sverige60. NDR uppskattar att av dessa
är 50 000 med diabetes typ 1, varav 7000 av dem är barn. Idag har ca 15 000 personer i Sverige
en insulinpump, där ett stort antal kombinerar detta med ett CGM system. Enligt ”Dagens
diabetes” 61ökar andelen användare av insulinpump inom alla segment eftersom det finns
påvisade hälsoeffekter främst inom sänkta HbA1c, samt för minskad tid i hypoglykemi. Vilket
är direkt kopplat till diabetesrelaterade komplikationer.
Antalet som D4Active uppskattar ska kunna bli potentiella användare är de 15 000 som idag
använder pump + ca 2–7% av de resterande 35 000 som inte använder pump idag. Vilket är ca
700–2450 personer i dagsläget i Sverige. Studier visar ett ökat antal användare av
insulinpumpar hos personer med diabetes typ 2 enligt ”Dagens medicin”, som påvisar en ökad
hälsoeffekt.62 Detta medför en stor ökad potentiell marknad för D4Active.
Projektgruppen har begränsat sig till den svenska marknaden för att den kommer agera som
utgångspunkt för lanseringen. Utomlands finns det en större spridning och ökning av diabetes
vilket skapar stor potential för en framtida marknad.
10.3 Marknadsanalys
Diabetesmarknaden världen över är en marknad som ökar kraftigt, tillväxten beror främst på
en ökning av antal insjuknande varje år. Den totala marknadens omsättning beräknas uppnå ca
60 miljarder dollar under 2018. Enligt Astrazeneca har den globala diabetesmarknaden haft en
omsättningstillväxt med ca 8% under de senaste åren mellan 2012 - 2018. Enligt en artikel från
Svenska dagbladet beräknas den globala diabetesmarknaden fördubblas till antalet under de
senaste 20 åren. Svenska marknaden har sedan 80-talet fördubblats fram tills nu där det mesta

60

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/ (15/5-2019)
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https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/07/04/insulinpumpar-bra-vid-typ-2-diabetes/( 15/5-2019)
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har stagnerat. Den totala omsättningen för diabetes är ca 8 miljarder i Sverige, dessa siffror
togs fram 2015 av dagens medicin63, vilket idag är lågt räknat.
De företag som idag besitter en stor del av den svenska marknadens andelar är:
Ø Accu chek
Är ett världsledande företag ägt av Roche. Företaget tillverkar både pumpar och mätare.
Accu chek är väletablerat och har existerat under lång tid på marknaden.
Ø Abbott Scandinavia

Abbott omsätter 720 miljoner SEK och har som huvudprocess att utveckla och sälja
diabetesprodukter. Företaget tillverkar Freestyle Libre som är ett utav dem ledande
inom mätare för diabetiker typ 1.
Ø Dexcom

Är ett amerikanskt företag som omsätter ca 34 miljoner SEK inom den svenska marknaden, deras mätare än en av det mest tekniskt utvecklade som är lanserade på marknaden idag. Största delen ligger i det amerikanska bolaget.
Ø Medtronic

Omsätter ca 1 miljard SEK, företaget har under de senare åren lanserat nyutvecklade
produkter och därmed ökat sin vinst avsevärt. Deras nylanserade Pump sammankopplas
med en mätare som skall skapa den nya semi-loopen. Pumpen är en av få som kan
justera blodsockervärden på egen hand.
Då marknaden växer har nya aktörer ökat på marknaden, konkurrensen har därför höjts och fler
företag behöver nu påskynda sina processer. För D4Active anses detta som en fördel. Det har
även uppstått en tydligare segmentering inom diabetesmarknaden då sjukdomen spridits och
blivit vanligare på fler platser. Detta har öppnat upp för större skillnader när det gäller ekonomiska möjligheter för olika länder samt vilka produkter som kan säljas vart. Segmenteringen
har därför gjort det möjligt för många nya aktörer med lägre priser än de ledande företagen att
inta marknaden. Även världsledande företag som Novo nordisk som skapar insulin tvingas
sänka priser. Detta skapar även olika möjligheter för ökad eller minskad livskvalité beroende
vilket land du bor i.
I avsnittet Benchmarking analyserar gruppen de konkurrenter som erbjuder en snarlik produkt.
De fördelar som D4Active idag erbjuder gentemot sina konkurrenter är ett slanglöst helhetssystem där funktionerna är framtagna utefter användarens önskemål. D4Active är unik i att den
slanglösa pumpen kan kommunicera med samma applikation som mätaren, designen är även
framtagen från användarens önskemål och ger mervärde till systemet.
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Kostnader för två av marknadens konkurrenter:
Siffror tagna från ansökan hos TRV. Beräkningar på pump är skapade efter en livslängd på fyra
år. Mätare är beräknade på ett till två år.
Omnipod
Omnipod
Omnipod

Antal
1, konrollenhet/handenhet
122 Omnipods
Totalt:

Pris/sek
5398 /4
3 371 7
35 066

Medtronic
Minimed 670G
Infusionsset
Reservoar

Antal
1
122
122
Totalt:

Pris/sek
3 455 3/4
14884
4148
27 670

Freestye libre
Avläsare
Sensor

Antal
1
26,1
Totalt:

Pris/sek
749/2
16920
17294

Dexcom
Mottagare
Sändare+ sensor för 1år

Antal
1
4+24

Pris/Sek
2300
21300
24600

10.4 Marknadsplan
Projektgruppen har nyligen blivit beviljade ett bidrag för att kunna finansiera en applikation
samt programmering inom kommunikation. Till hösten kommer projektet att drivas vidare och
inkludera två studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet, för att skapa en fungerande
produkt som är sammansatt med egna komponenter och finansierat utav bidrag. En
kompetenspanel via Hälsoteknikcentrum Halland är tänkt att ansökas om för att knyta
kontakter och få feedback på vad som behöver fokuseras vidare på. Projektgruppen planerar
sedan att kontakta väletablerade företag som kan genomföra de kliniska tester som krävs för
att kunna godkännas som en medicinteknisk produkt. Ökad konkurrens och tävling om att
komma först ut på marknaden ger D4Active ett högre marknadsvärde för ett etablerat företag,
och även en möjlighet för projektgruppen att kunna sälja eller samarbeta för att kunna lansera
produkterna. Försäljningskanalen kommer att vara landstinget.
10.4.1 Värdeerbjudande
Genom ett helhetssystem som sammankopplar kommunikationen mellan en slanglöspump och
Cgm-mätare till en smartphoneapplikation, minskar antalet enheter. Vilket bidrar till en större
möjlighet för en friare vardag. Larmfunktionerna bidrar till en ökad säkerhet inom utsatta
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situationer. Produkterna skapar förutsättningar för individer att utföra aktiviteter obehindrat
vilket ger både högre självständighet samt trygghet. Genom ökad livslängd och reducerat
engångsmaterial, förbättras hållbarheten inom både produkt och miljöaspekter. En framtida
önskad effekt är ökad hälsa och minskade framtida diabetesrelaterade sjukdomar. Genom att
ge användaren mer förutsättningar kan livskvalitén öka.
10.4.2 Distribution
Färdig produkt kommer att distribueras ut till vårdenheter runt om i landet där produkter delas
ut via landstingets läkare efter bedömning. Eftersom användaren endast kommer att bli tilldelad
produkter via sjukvården kommer distribution ske till sjukhus i Sverige. För inköp av
komponenter från leverantörer utomlands kommer transporter och inköpsnätverk sättas upp
därefter, baserat på lämpligt transportmedel och transportväg. Eftersom produktens storlek är
liten minskar distributionskostnaderna då pris ofta baseras på storlek och vikt. Projektets största
kostnader kommer att ligga inom utvecklingen istället för produktionskostnader. Detta bidrar
till att inköp kommer att göras i större batcher för att monteras på beställning.
10.5 Ekonomiska planer/kalkyler
Eftersom produkterna endast är i prototypfas har projektgruppen svårt att skapa en exakt
kostnadskalkyl. För utveckling av applikation kommer kostanden uppgå till ca 150 000 kronor
baserat på kontakt med Cubist. Det skulle även kosta ca 200 000 kronor att programmera
komponenterna för kommunikation via Bluetooth. CE-märkning, kliniska studier och
komponentsammansättning är något projektet tänkt använda sig av extern hjälp i form av
samarbete med företag. Kostnad för formsprutning har begärts utav Stebro Plast AB och
beräknas att bli till en nollserie. En likviditetsbudget kommer därför att skapas under
nästkommande höst när en tydligare bild av den faktiska kostnaden uppkommit. Kostnaden för
tillverkning av produkterna är i dagsläget svåra att kalkylera då många av delarna i produkterna
måste specialtillverkas och specialbeställas. Framtida ekonomisk kalkyl kommer att arbetas
fram under kommande höst.
10.6 Närmaste framtid
Eftersom projektgruppen blivit tilldelade ett omfattande bidrag av Chalmers innovation i slutskedet av projektet har en framtida tidplan påbörjats för ett fortsatt arbete med projektet då
projektgruppen ser stor potential. Inledningsvis har projektgruppen varit i kontakt och inlett en
samarbetsprocess med Cubist, ett företag inriktade på mjukvaruutveckling inom medicinteknisk utveckling och innovation. Där Cubist kommer att arbeta med framtagning av säker kommunikation mellan telefonens applikation och mätare samt pump. Arbetet syftar till att utveckla
en applikation där projektgruppen kan påvisa en säker medicintekniskt godkänd styrning av
mätare och pump via en telefon. Projektets utveckling kommer att fortlöpa under nästkommande höst med två drivna utvecklingsingenjörer, Anna Fransson och Andrea Stare som kommer att arbeta med projektet som sitt examensarbete. Nuvarande projektgrupp kommer att deltaga som ägare av idé och i projektet i form av handledare och bollplank. Tillsammans med
nästkommande projektgrupp kommer en ny teknisk kravspecifikation sättas och under mitten
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av augusti levereras till Cubist. Framtagning av prototyper kompatibla med mjukvaran kommer
sedan att fokuseras på. En mer detaljerad tidplan kommer att arbetas fram under sommaren
gemensamt. För att kunna köpa in komponenter och producera en pilotserie kommer det även
krävas mer kapital.
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11. Utvecklingsmöjligheter
D4Active har sina grundstyrkor i att behovet finns samt att utvecklingen kommer ur en grundlig
användaranalys. Projektet är brett och behandlar många delar inom en marknad, som är under
ständig förändring. Vi upplever att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom flera
komponenter. Teknisk utveckling inom kommunikation, sensorer, och AI ser vi har stor
potential i projektet. Till följd av detta så kan även storleken på produkterna minska. Som
närmsta utvecklingsmöjlighet ligger realisering av upprättad säker kommunikation mellan
applikation, pump och mätare. Vilket vi tror höjer projektet ytterligare. Projektgruppen ser även
att ett möjligt samarbete eller försäljning av projektet till ett befintligt företag som en stor
utvecklingsmöjlighet.
11.1 Hållbar utveckling
Genom att skapa en tvådelning på produkterna kommer hållbarheten öka avsevärt. Jämfört med
den närmaste konkurrenten Omnipod, som idag kasserar hela enheter efter bara tre dagar samt
att varje ny pump förpackas i engångsmaterial. Kommer tvådelningen göra att
engångsförpackningar och material reduceras eftersom livslängden på produkterna ökar.
Livslängden är som uppskattat två på ett år istället för den enda slanglösa pumpen som kasserar
ca 122 per år. Materialet som projektet valt är även en plast som är nedbrytbar och kan
återvinnas, vilket gör att påverkan på miljön inte blir lika stor. En möjlig utveckling är även att
använda sig av återvunnet material för förpackning.
11.1.1 Socialt
Social utveckling handlar om att människors grundläggande rättigheter skall respekteras och
därmed uppnå sina psykologiska och fysiska mål. Projektet som baserats på användares
problemområden, har identifierat grundläggande behov och arbetat med att skapa värde för
användaren. Produkternas effekt ska resultera i upplevd ökad tillit, frihet och självständighet.
Det projektet önskat att uppnå är en ökad fysisk och psykisk hälsa i form av större möjligheter
att kunna delta i aktiviteter. Det är en grundläggande rättighet idag att känna sig inkluderad och
accepterad vilket kommer att främjas med D4Actives helhetsystem.
11.2 Arbetsmiljö
Eftersom projektgruppen kommer att inrikta sig på produktion inom den svenska marknaden
kommer det ges möjlighet att kunna kontrollera en rättvis arbetsmiljö. Det kommer även vara
viktigt för gruppen att det genomförs på rätt sätt för att kunna klara av de hårda kraven på en
CE-märkning. De komponenter som kommer köpas in från utlandet kommer väljas med
omsorg för att främja goda arbetsvillkor. Det är viktigt för gruppen att göra användares röster
hörda och ser därför det som en plikt att ej förknippas med dålig etik och moral.
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11.3 Lika villkor
D4Active är till för alla diabetiker med diabetes typ 1, även potentiellt användbar för individer
med diabetes typ 2. Design och funktion är anpassat efter användarens önskemål med en stor
bredd i användarsnittet. Detta bidrar till en produkt med stor potential för att passa en bred
målgrupp. Produkterna kommer att skapa en större möjlighet för diabetiker att delta i fler aktiviteter och med ett större inkluderande gynna lika villkor för alla.
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12. Diskussion/reflektion -Produkt
Projektgruppen är nöjd över slutresultatet att kunna visa upp en fungerande prototyp, detta då
produkten krävt stora tekniska utmaningar. Gruppen har på grund av sent besked av bidrag
behövt lära sig programmera både en applikation och Bluetoothkommunikation. Eftersom
området är svårt och fyllt med regler och lagar har projektgruppen tagit en kurs för att enklare
kunna förstå hur komplex utvecklingen inom medicinteknik är. Svårigheterna med den
medicintekniska utvecklingen har varit en utmanande aspekt för projektet då det är väldigt lång
process för lansering av en produkt inom diabetesmarknaden.
Agenda 2030 har följt med utvecklingen av produkten, mål 3 för en god hälsa och
välbefinnande, samt mål 12 för en hållbarare konsumtion och produktion har präglat processen.
Att försöka minska både engångsartiklar, förlänga livslängden och samtidigt ge en ökad hälsa
i form av förutsättningar för en aktivare vardag är en effekt D4Active önskar att uppnå.
Tack vare den goda kontakten med läkare, fokusgrupp och användare har produkten kunnat
valideras och finna ett stort användarstöd. Vilket gett en potentiell färdig produkt ett stort
marknadsvärde. Utan detta stöd tror vi inte att projektet kunnat utvecklats till det de är idag.
Eftersom produkterna klassificeras högt inom medicintekniska standarder och kräver
omfattande tester och riskanalyser, har stipendierna från både Almi och Chalmers innovation
sparats för att kunna fortsätta utveckla i höst tillsammans med två studenter. Eftersom beskeden
kom sent har projektgruppen fått själva lära sig och utveckla prototyper som kan bevisa nyttan.
Rollen som uppdragsgivare har påbörjats och vid augusti 2019 kommer en tidsplan och
planering specificeras inför skapandet av en mer fullfjädrad prototyp.
Vi i projektgruppen är väldigt nöjda med valet att arbeta dynamiskt och använda sig av setbased design. Detta har gett möjlighet att arbeta med parallella uppgifter under stora delar av
projektet. Eftersom projektet har präglats av många hinder har prototyperna skapats efter bästa
förmåga. Projektgruppen upplever att de hinder som uppstått längs vägen tagit mycket tid från
produkterna. Mycket arbete har därav lagts på ansökningar, undersökningar och valideringar
av användare för produkter. Diabetesmarknaden har under de senaste åren förändrats mycket
med många nya aktörer, därav har massiva marknadsanalyser genomförts löpande under
projektets gång. De metoder som använts, exempelvis användarstudie, riskmodeller och
Usability har varit till stor hjälp i form av att komma framåt och även gett projektgruppen hopp
om att prototypen har en stor marknad samt kan bli verklighet.
Omfattande avgränsningar har gjort till följd av att produkterna inom området diabetes är
väldig tekniskt komplicerade. Delar som sensor, motor, mätteknik, dosering, och applicering
är områden som hade kunnat vara ett projekt bara i sig själva.
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13. Diskussion – Projekt
Gruppen känner sig nöjda med det examensarbete som utförts då det fungerat bra under den
största delen av projektet. Det har varit mycket hinder i form av kunskapsgap och personer som
inte kan hjälpa till eftersom den tekniska nivån varit väldigt hög. Projektgruppen har därför
behövt lägga väldigt mycket tid på att lära sig nya delar. Detta har varit väldigt lärorikt men
även gjort att gruppen hade behövt mer tid för att kunna skapa en helt färdig prototyp.
Målet att kunna skapa en fysisk prototyp som påvisar möjligheten för större frihet och
självständighet tycker projektgruppen sig ha uppnått. Prototypen har visats upp för användare
och fokusgrupp för validering av funktioner, design och helhetskoncept. Responsen har varit
önskvärd där alla inkluderande tror starkt på konceptet.
Eftersom projektet har varit betydligt större än väntat och även inom ett område som är väldigt
svårt att göra snabba produktutvecklingar inom, har projektgruppen lagt väldigt mycket tid på
att ta fram ett marknadsstarkt koncept. Gruppen har arbetat tillsammans och endast delat upp
uppgifter men alltid inriktat sig mot samma mål. Varje vecka har planerats upp på måndagar
och tidscheman har följts till stor del. Valet att arbeta utefter Dynamisk produktutveckling har
gynnat projektet då projektgruppen har kunnat arbeta flexibelt. Eftersom projektet har haft en
tydligt övergripande plan har flexibiliteten gjort att arbetet varje vecka kunnat planeras varje
måndag för samma vecka. Den grova planeringen som gjordes i Gantt-schemat (Bilaga 2) Har
följts någorlunda men eftersom de likvida medel blev beviljade senare än panerat har
projektgruppen fått koncentrera sig på övriga uppgifter.
De lärdomar som projektgruppen tar med sig är till stor del produktutveckling inom
medicinteknik, det är mycket lagar, regler och standarder som behöver behandlas. Området har
även gett en förståelse varför branschen ofta uppfattas som långsam och tungstyrd.
Handledningen har fungerat väldigt bra och gruppen har även fått ta del av flera hjälpande
händer för att lyckas komma framåt. Det har varit väldigt uppskattat att vid väghinder fått tydlig
guidning och stöttning. Projektgruppen anser det som en stor styrka att kommunikationen
fungerat åt bägge håll.
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Bilagor
1. Projektplan- se bifogad fil
2. GANTT-Schema

3.Tidsplanering våren

4. Projektrisker SWOT
SWOT-analys genomfördes för projektet samt för det tilltänkta konceptet.
Analys på koncept
Konceptet anses som starkt utifrån SWOT analysen, dess nytta för användaren skapar frihet
samt en möjlighet för fler unga vuxna att få en mer aktiv vardag. Långsiktigt skulle detta kunna
resultera i bättre hälsa och färre komplikationer för diabetiker. Dagens produkter är välutvecklade men funktionsstyrt istället för användarstyrt. Användarens önskemål glöms ofta bort vilket
ofta resulterar i en funktionsstyrd produkt. Konceptet D4Active är styrt från användares syn
och vill anpassa design, funktioner samt främja för unga vuxna till att leva ett mer fritt och
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självständigt liv. Efterfrågan är tydlig då konceptets respons varit stor bland användarna vilket
ger konceptet en stor potential att kunna nå marknaden. Svagheten med konceptet ligger i svårigheterna för projektgruppen att realiseras då komplexiteten i produkterna är stora. Det är idag
väldigt dyrt med programmering samt att det tar lång tid att utveckla medicinteknik. Produkterna styrs av lagar och regler i form av certifikat och tester och detta behöver införas innan det
kan komma ut på marknaden och därmed vara lönsamt. Projektgruppen anser att om konceptet
är komplett och kan erbjudas som ett färdigt paket till ett företag, kommer det gå snabbare att
genomföra tester samt skapandet av produkter. Detta ger därför en större lönsamhet snabbare.
Externa hot för konceptet är konkurrenter, att större företag kan hinna före och redan ha utvecklat samma system. Branschen är svårintagen och mycket forskning sker i dagsläget på
området. De senaste åren har utvecklingen skett i snabb takt vilket sätter högre press på snabbbare lansering av en eventuell produkt, det skapar mer segmenteringen av produkten. De företag som arbetar med diabetes ingår i en lönsam bransch där det är svårt för mindre företag att
slå sig in på marknaden. Större företag har tillgång till resurser till både utvecklingssyfte samt
i kapital vilket är en stor fördel då det är en kostsam process att ta fram och lansera en produkt
.Det är därför viktigt för konceptet att vara välplanerat och har en tydlig segmentering där hotet
minskas och det istället kan ses som en möjlighet.
Analys av projekt
Att projektgruppen arbetat ett flertal gånger i projekt tillsammans ses som en styrka, det är högt
i tak och många diskussioner blir lösta direkt. Projektgruppen känner även till varandras styrkor
och svagheter och kompletterar varandra väl. Medlemmarna kommer tillföra olika mycket vid
olika skeden av projektet vilket kommer göra att styrningen av konceptet kommer skifta, vilket
gruppen ser som en fördel. Gruppen har samma höga ambitioner och mål vilket ses som en
styrka. Att ämnet ligger nära medlemmarna både personligt och är av högt intresse är en stor
fördel. Kunskap finns även inom ämnet i form av erfarenhet vilket underlättar utvecklingen då
gruppmedlemmar själva kan utvärdera. Diskussioner sker även lättare med användare då det
blir mer på en personlig nivå samt att förståelsen blir djupare.
Svaghet för projektet är de kunskapsgap inom programmering och mjukvara som kommer krävas för att utveckla projektet. Möjligheten att införskaffa mycket likvida medel anses vara en
svaghet då det kräver mycket tid och jobb. För att försöka förhindra eller arbeta mot svagheterna har projektgruppen försökt planera väl och därmed lägga tid på rätt saker för att försöka
lyckas genomföra projektets mål.
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5. Intressenthantering

Fokusgruppen
Projektgruppens fokusgrupp har ett stort intresse för att hjälpa projektgruppen samt stor makt
då de kan styra projektets innehåll. Deras intresse baseras på att de själva har diabetes typ 1
och vill se en förändring. Gruppen fungerar som projektets kompetenspanel och tillhör
projektets kärnintressenter. Fokusgruppen åsikter kommer tas väl om hand om, deras åsikter
och efterfrågan kommer styra riktningen på projektet. De har en god kommunikation med
projektgruppen. Fokusgruppen kommer hållas uppdaterade med beslut genom personliga
möten. Fokusgruppen(Avsnitt 6.3.2) består av 3 unga vuxna med diabetes typ 1 i åldern 16, 20,
23.
Användaren och Användarens omgivning
Användaren har stort inflytande på projektet, deras önskemål används som en av grundpelarna
för projektet. Användaren tillhör våra kärnintressenter och har därför stort inflytande i
avgörande funktioner inom produkterna. För att projektet skall lyckas krävs det att de produkter
som skapas har en stor efterfrågan hos användaren vilket gör att produkterna blir mer
eftertraktade. Under projektets gång valideras produktens funktioner efter användarens
önskemål, detta kommer att genomföras genom intervjuer och enkäter. Våra användare
kommer från olika diabetesgrupper där de själva får välja att medverka i enkäterna, de hålls
därför nöjda genom att det ges möjlighet för påverkan och visat intresse.
Halmstads kommun och Landsting
Kommun och Landsting är de med avseende på budget som har stor makt över om produkterna
godkänns som medicintekniska och kan distribueras ut till patienter. Produkterna kan därmed
beroende på kostnad prioriteras. Intressenterna har stor makt över projektets möjlighet att
utvecklas i framtiden men besitter svagt intresse. De befinner sig i “håll nöjda” och skall
informeras med de regler och lagar som produkterna kommer ta hänsyn till. Projektgruppen
kommer ta till hänsyn under utvecklingsprocessen och planeringen av tillverkningen de behov
kommunen och landstinget har.
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Konkurrenter- medtech företag
Konkurrenter och andra medicintekniska företag är intressenter eftersom de sätter marknaden,
våra produkter kommer att jämföras mot våra konkurrenters vilket gör att de indirekt kommer
att påverka projektet. Vid eventuell försäljning så kommer konceptet säljas till en konkurrent
vilket skulle göra dem till kärnintressenter i ett senare skede. Konkurrenter besitter i dagsläget
lågt intresse och relativ låg påverkan vilket kräver minimal åtgärd.
Högskolan i Halmstad och Handledare ETN
Handledare till projektgruppen är Leif Nordin, tillsammans sker möten och uppdateringar inom
projektet. Där diskuteras det lösningar och riktlinjer för att främja projektet. Högskolan i
Halmstad bistår med möjlighet att utföra utvecklingsprocessen och genomföra projektet men
har inget större intresse eller makt att påverka projektets innehåll. Leif har större möjlighet att
påverka men hålls uppdaterad genom handledarmöten veckovis där projektgruppen tar då del
av handledarens expertis inom området.
Läkare, vårdgivare
Vårdgivare tillhör gruppen sekundärintressenter då de har lågt inflytande på projektet men
påverkas mycket beroende på vilka produkter som erbjuds på marknaden. Vårdgivarnas arbete
påverkas mycket beroende på vilka produkter som erbjuds på marknaden, bättre produkter
leder till bättre vård. Vår kontakt inom vården är Johan Fredlund och är vår huvudsakliga
informationskälla när det kommer till kompetens inom olika produkter samt expertis inom
diabetes. Vi kommer använda oss av Johan under utvecklingsprocessen för att validera att
projektet går i rätt riktning.
6. Enkät frågor
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7. Sammanställning enkät
Enkät- 120 svar - 25/9
1.

Missnöjd med produkter?
Pump kombo- med mätare (8)
Dåligt utbud på tillbehör,stöttåliga,snygg design,Särskilt för barn 3-11 år. (9)
För många byten av attiraljer- nålar är för stora(4)
Många visar felaktiga värden (6)
Gammal teknik (3)
Pump utan slang, closed loop (7)
Klistret ger eksem och är dåligt(8)
Stora och klumpiga, dålig design, tar mycket tid (16)
Dyra och svåra att få tillgång till alla marknadsprodukter (14)
Nöjd(8)
Svårt att få den hjälp man behöver
Snabbverkande insulin (2)
Sprutorna för långa
Libre varnar inte vid blodsocker (6)
Cgm- mätare som varnar på kroppen (2)
Larm är störande för omgivning (2)
Slutna system (15)
Önskar inopererat system (4)
inte kompatibla system- måste ha samma märke(2)
Freestyle kan inte visa kurvan i landskapsläge
omnipod måste bytas var 3:e dag - insulin tål ej kroppsvärme
Omodern fjärrkontroll till omnipod
räkna ut dos själv
Key note:
Olika landsting ger olika tillgångar varför?

Vad skulle underlätta vardagen?
2)
kontrollera pumpen i telefonen och mätaren
Nej
Larm (2)
Pump som man manuellt kan ställa in inför en aktivitet
Små väskor
Ej nålstick (2)
Bättre klister (2)
jourperson för diabetesfrågor
Om pumpen automatiskt kan registrera när man tar insulin till appen
CGM som varnar på kroppen
Mäta av blodsockret i klocka
Bättre koppling mellan sändare (2)
pump med förfylld reservoar
Dosräknare och kolhydrat räknare i ett moment
Bättre system och mindre produkter
Om allt var i ett- kombo
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Bättre poddar som känner av hur mycket insulin som behövs (2)
en system som kan både justera glukos och insulin- även automatisk insulinpump(3)
sockerlösning i form av nässprej
Scanna en måltid och direkt registrera i mätaren

3) Har du med dig glukagonsprutan? använd?
88 nej och 5 ja - på resor
Har haft innan
använt vid vandring och resor (3)
Hade behövt den (2)
Har haft och använt(8)
under graviditet (2)
Vid vilka aktiviteter är du/ni låga blodsocker?
4) - 84%Träning / fysisk aktivitet (33)
Simning (8)
natten (39)
Alkohol (8)
oregelbunden kost och aktivitet (4)
ensam (8)
Resor (4)
flyg
bil(8)
förvärvsarbete
jobb (8)
okunniga personer
prestation
Glömt dextro
äter ute
Vid oväntade händelser som stör förebyggande insulinintagning
nöjd
De första 12h efter träning (6)
godis
Lågintensiva långvariga aktiviteter (7)
5) Har du eller ditt barn hamnat i en situation där ni har behövt hjälp?
41 Nej
54 ja
medvetslös (5)
nattetid (15)
lågt blodsocker (8)
Väldigt högt (4)
Resande fot (3)
utekväll (2)
Affär (2)
magsjuka(2)
infektion
mätare otydlig
träning (3)
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graviditet(3)
jobb
fel spruta
utmattningsyndrom
6) Appen?
52 Ja
saknar att den larmar direkt på hud
Bättre app, fler inställningar och mindre
saknar landskapsläge
Dålig kontakt mellan appen och dåligt designade (2)
libre (21)
saknar larm
kopplad till klockan
libre men missnöjd att föräldrarna inte kan se kurvan
libre- reklamerat 2 av 6
Ja men tycker mätaren funkar bättre
eversense XL- ej nöjd
Dexcom G5- relativt nöjd, nöjd, supernöjd, klumpig, oanvändvänlig (5)
drar mycket batteri
40 Nej
kan ej (3)
kommunicerar bara med pumpen
7)
Förbättras i appform?
49 nej
18 Ja
kunna kopplas till apple watch
direktkoppling utan kalibrering
5 bättre larm/mer funktioner
bättre koppling mellan diasend och appen
closed loop
kurva för följartelefonen
kunna koppla på fler följare
dagbok för mat
kunna sammarbeta med fler appar, ex runkeeper
mer användarvänlig
2 pump samarbetar med appen
2 en medicinsk app kopplad där man kan kolhydratsräkna samt föra in insulindos
8) vet samhället vad de ska göra?
19- nej verkligen inte
16- familj och vänner vet
27 -Nej
9 -ja
22- tveksam
8-troligen
9)underlätta om insulinpumpen styrs från telefonen?
53 jaOroliga över Batteritid(2)
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omnipod- skulle det hjälpa (5)
även styra från pumpen om det laddar ur
Pumpen 640G-hjälpa
underlätta med cgm kurvan
en enhet (3)
closed loop
animas vibe
26 - Nej

8. Intervju Johan Fredlund
Intervju med Johan fredlund:
För att skapa en bredare bild av diabetesbehandling och om vilka olika hjälpmedel som används
vände vi oss till en överläkare inom barndiabetesvården vid Halmstad Sjukhus. Intervjun gav
oss information hur viktigt det är att produkter inte begränsar barn och unga i olika aktiviteter
utan istället skapar förutsättningar för en aktiv vardag. Detta för att kunna ta del av de positiva
effekter som träning skapar. Aktivitet främjar både för det sociala samt ökar hälsan. Johan
delade även åsikten att produkterna var med funktionsbaserade istället för användarbaserade.
9. Intervju Anna T
Intervju med Anna Thornberg, dotter diabetes 8 år:
Annas dotter fick diabetes vid 1 års ålder, hon blev mycket sjuk och vid ett läkarbesök fick de
reda på att hon fått diabetes. Den största utmaningen för familjen är att hålla dotterns
blodsocker på en jämn nivå, det är oftare för högt än för lågt. När förskola blev aktuellt blev
hon väldigt väl omhändertagen och familjen känner att de hade mycket tur, när det för drygt
ett år sedan var dags för skola fick de en kall respons om att det är bara sjuksköterskan som
skulle hjälpa till om något hände.
Idag använder hon Både en pump och en mätare från Medtronic, vid höga eller låga värden ger
pumpen ifrån sig ett ljud som larmar. Pumpen sitter på magen och slangen fästs på rumpan,
insulin fästet byts var 6:e dag och sensorn var 3:e. Pumpen är väldigt stor och otymplig,
mätningarna som sker ger ett ständigt värde på pumpens skärm. Tyvärr är den skapad för
sjukhusbruk då texten och instruktionerna sker via medicinska termer. Mätaren lossnar ofta
och klistret är ett stort problem då den skapar både eksem och obehag. Sensorn måste tejpas
dubbelt då klistret sällan håller. Då hela familjen är väldigt aktiv är blodsockret en utmaning.
Annas man fick återuppta judo som tränare åt dottern för att de var enda möjligheten att låta
henne vara med. Sommaren innan skolstart fick Anna och hennes man lära dottern väldigt väl
hur viktigt det var med mat och hur det fungerade då de var oroliga att skolan inte skulle ta
något ansvar, tack vare detta sköter idag hon det mesta själv. Familjen har fortfarande problem
med sömnen då larmet piper från pumpen och dottern vaknar ej av detta. Det gör att de själva
måste gå upp varje natt för att kolla värdena. Deras önskemål skulle vara produkter som
anpassas bättre för en vanlig person , designen ändras till en mer användarvänlig form,
fjärrstyrning av insulin samt mer miljötänk på förpackningar.
10. Intervju Ebba H
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Intervju med Ebba Henrysson 16 år:
Intervjun ägde rum med Ebba och hennes mamma, Ebba uttryckte ett stort behov av
självständighet och då hennes telefon alltid är parkopplad skickas ett meddelande till hennes
pappa vid scanning, att ej få stänga av och på denna funktion uttrycktes som besvärligt.
Diabetesen kom när hon var 12 år och omställningen var väldigt svår för hela familjen. Värst
är nu tonåren där hormonerna i kombination med diabetesen gör det väldigt svårt att förutse
blodsockret. Ebba går på Aspero som är ett idrottsgymnasium då hennes intresse för fotboll är
väldigt stort, diabetesen gör här att det ofta blir komplicerat. Ebba har idag fått de bästa
tänkbara för en aktiv ungdom med den enda sladdlösa pumpen som finns på marknaden, en
Omnipod. Pumpen sitter på i 3 dagar och byts sedan helt ut. Pumpen styrs av en handenhet som
är lika stor som en iphone 7 men ca 5 gånger tjockare. Mätaren som används är en freestyle
libre och scannas av via en kontrollenhet eller telefonen. Ebba bär med sig alla kontrollenheter
var hon än går i en väska. Oftast tycker Ebba inte om att förklara för andra om diabetesen och
vill helst styra pumpen när hon är på toaletten. Det familjen fortfarande anser är ett stort
problem är sömnen, varje natt går föräldrarna upp för att kolla Ebbas värde. Det Ebba känner
är det största problemet är rutinerna och att inte kunna vara självständigt, att alltid behöva ta
med sig enheterna och att ständigt kontrolleras. Önskemål från deras sida hade varit bättre
design, mer sammankopplade produkter och något form av larm till föräldrarna under natten.
11. Intervju Jessica
Intervju med Jessica Andersson 21år:
Jessica fick diabetes när hon var 10 år och har haft det i 11 år. I dagsläget har jessica en pump
från Animas Vibe som är kopplad till en Cgm mätare från Dexcom. Pumpen måste fyllas på
för hand ifrån en glasbehållare, nålinfästet från slangen byts var fjärde dag. Cgm mätaren byts
var 7:e dag. Jessica upplever själv att hennes diabetesbehandling har blivit mycket bättre sedan
hon började använda en pump. De största problemområdena är i samband med alkohol och
träning, problemen är uppstår framförallt när hon kombinerar någon av dessa med sömn.
Jessica upplever att pumpen har många goda egenskaper, men det finns även nackdelar.
Pumpen upplevs som stor, tung och dåligt anpassad för att kunna bäras under fysiska
aktiviteter, och tas därför helst av vid aktiviteter. Pumpens slang är ofta i vägen och fastnar
gärna och slits loss, pumpen är även svår att anpassa till olika klädval. Skulle Jessica få förbättra
något med hennes produkter så skulle det främst vara att produkterna skall bli mindre och
smidigare, hon hade gärna sett att de kunde styras från telefonen samt att de skulle vara bättre
anpassade för en aktiv livsstil.
12. Benchmarking
Dexcom
Dexcom är ett företag som tillverkar glukosmätare eller system för kontinuerlig glukos
mätning(CGM). Dexcoms nylanserade produkt heter Dexcom G6 som är en invasiv
glukosmätare som skickar data till en terminal kontinuerligt. mätaren är kompatibel med
Android och iOS. Mätaren består av två delar, själva mätaren och infästningen. Mätaren har en
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batteritid på cirka 3 månader, där infästningen byts var tionde dag. mätaren fäst på kroppen och
skickar kontinuerligt över glukosdata till terminalen. Kostnaden för mätaren är 32 000
kronor/per år förutsatt att mätaren är kopplad till pump eller telefon/smartwatch, underlag finns
i bilaga 13.
Abbott
Abbott är ett företag som tillverkar glukosmätare där deras senaste produkt heter Freestyle
Libre vilket är en glukosmätare. Freestyle libre är en mätare som mäter blodsockernivån
kontinuerligt under dagen och vid skanning av avläsaren överförs information till terminal.
Mätaren har en hållbarhet på 14 dagar, därefter slängs hela produkten. Kostnaderna för
produkten utan kontrollenhet är cirka 17 000 kronor/per år64. Mätaren är inte kompatibel med
någon pump utan kan endast parkopplas med handenhet eller Android och iOS.
Medtronic
Medtronic är världens största medicintekniska företag sett till försäljning 201865. Medtronics
senast produktsystem Minimed 670G System är världens första självjusterande
insulinpumpssystem.66 Systemet består av en slangbunden insulinpump samt en cgm-mätare
som kan kommunicera med pumpen. Systemet bygger på att användaren tillför information i
form av mängden kolhydrater konsumerade, pumpen baserar sedan mängden insulin beroende
på glukosvärdet som cgm-mätaren skickar till pumpen. Pumpens förmåga att dosera ut insulin
kräver stort ansvar, planering och precision från användaren. Det är livsviktigt att användaren
tillhandahåller korrekt information baserat på egna uträkningar från måltider.
Kostnaderna för pump och mätare per år är förutsatt att pumpen används fyra år.
Kostnaderna berör inte insulin och utbildningskostnader:
årskostnad 52169:Beräkningarna har utgått från bilaga 14. Beräkningarna är baserade på rekommendationer av
användning av produkterna.
Tandemdiabetes
Tandem Diabetes tillverkar en insulinpump T-Slim X2 vilket är en ny insulinpump som har
uppdaterbar mjukvara, laddningsbara batterier och ett system som de kallar basal IQteknologi67. Pumpen kan kopplas till ett CGM system(Dexcom G5). Det innebär att pumpen
fungerar som en display för mätaren samt att pumpen tack vare sin teknologi kan förutspå låga
blodsockervärden och sluta dosera ut insulin under korta perioder för att undvika
blodsockerfall. Pumpen har en slang och är uppladdningsbar. Eftersom pumpen är parkopplad
med Dexcom g5 måste mätaren kalibreras, detta görs genom blodsockermätning via stick i
fingret var 12:e timma. Priset för en Tandem T-slim X2 ligger på 28 800:- för endast Pump.
Bilaga 15.

64

https://www.freestylelibre.se/
https://www.biostock.se/2018/02/tre-svenska-bolag-bland-varldens-100-storsta-medtechbolag/
66
https://mmc.medtronic-diabetes.se/minimed670g/?gclid=CjwKCAjw_MnmBRAoEiwAPRRWW_K0NK9bltR9xdX_wQZOHnpVZPmpnQooki81QTcV_-zSA-18_XJCwxoCxygQAvD_BwE
67
https://www.tandemdiabetes.com/sv-se/home
65
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Omnipod
Omnipod är den pump som projektgruppen anser vara störst konkurrent inom samma segment,
då det är den enda pumpen på den svenska marknaden som inte är slangbunden. Den fästs på
kroppen med en liten slang in i kroppen. Pumpen kommer oladdad och måste laddas genom
manuell påfyllning via glasampull. Pumpen har en livslängd på ca 80 timmar men
rekommenderat byte sker efter tre dagar, därefter kasseras hela enheten. Kommunikation och
styrning sker av en stor handenhet. Pumpen är inte kompatibel med något CGM system utan
används ofta tillsammans med en freestyle libre.
Animas Vibe
Animas Vibe, en stor insulinpumpstillverkare som länge har levererat pumpar till marknaden.
Företaget har sedan en tid tillbaka meddelat att de kommer att lägga ner verksamheten. Animas
har under en lång tid varit en välanvänd produkt på marknaden. Pumpen kopplas till kroppen
via slang. Pumpens styrkor har varit möjligheten att kunna ställa in olika program för basal
dosering (långtidsverkande insulin), vilket är väldig underlättande vid olika fysiska aktiviteter
där intensiteten varierar kraftigt.
13 Value Proposition

14. Produktinformation
Freestyle libre
En enkel analys av mätaren visar att den består av tre huvudsakliga delar, en avläsare som sitter
inne i armen och genomför själva testet, en behandlare som registrerar värdet samt en sändare
som skickar värdet till handenheten som visar värdet.
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Omnipod
Pumpen består av två huvudsakliga delar: En handenhet som kontrollerar pumpen samt själva
pumpen. Pumpen har en sensor som kommunicerar med handenheten, för att injicera insulin
så har pumpen en motor som drivs genom att ett kugghjul skjuter en kolv i sidled som pressar
fram insulin. Kugghjulet drivs i sin tur av en tvådelad vajer som spänns med hjälp av ström.
När vajern spänns åt vadera håll så vrids kugghjulet ett steg och insulin doseras ut. När pumpen
sedan skall dosera ut insulin skickas signalen från handenheten till pumpen där vajern späns
fram och tillbaks för önskad dosering.

Dexcom G4 mätare
Mätaren har samma funktioner som Freestyle libre mätaren, däremot använder den sig av
bluetooth för att kommunicera med avläsaren, mätaren mäter även värdet
konstant och skickar till avläsaren.

http://varuforsorjningen.se/media/2009/besta-llningsformulaer-nordicinfu-dexcom-g6vf2016-0170-2018-11-19.pdf
https://www.tlv.se/download/18.7a6e902e1663e6b65582d204/1538744117366/halsoekonomi
skt_underlag181001_minimed.pdf
http://www.varor.lul.se/media/2052/bestaellningsformulaer-rubin-vf2016-0170-2019-0125.pdf
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15. Komponent tabell

16. Skisser
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17. App design första utkast
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18. Ansökan chalmers- budgetering
Resurs/Utförare

Aktivitet

Lön till anställda

hr

kSEK/hr

Kostnad
Kostnad inkl. inexkl. indirekt direkt kost
kost

Arvode till studenter

hr

kSEK/hr

Kostnad exkl Kostnad
inkl.
semester er- 12% semester ersättning
sättning

Projektgrupp

720

0

0

Köpta tjänster (Företag)

hr

kSEK/hr

Andra kost- Total kostnad
nader

Konsult - Programmering
för kommunikation mellan produkter

82,4

850:-

70000:-

b

Konsult – programmering
av Applikation till terminal

70,5

850:-

60000:-

c

Företag- Tillverkning av 1616
prototyper

600:-

9600:-

0

A,b,c

a

Övriga direkta kostnader
(material,resor, etc.)

Leverantör

Total kostnad

Resor

Milersättning

2000:-

A,b,c

Material

Delar till prototyp

5000:-

a
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SÖKT VERIFIERINGSSTÖD (kSEK):

146600:-

19. Cad-modeller
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20. Swot för modeller
Möte med Ebba och Nina Henrysson 10.30 6/3
Grundläggande förklaring.
• Designmässigt? vad hade du velat se? Funktioner i app? Design av app? Funktioner i
pumpen? Utvärdera omnipoden.
Visa upp koncept 1 , 2 ,3
Input.
Design mässigt - ebba önskemål
liten- inte bygga ut för mycket- fastnar
hårt och lite mer trendigt.
Omnipod- genomskinligt- fult.
Fönster- visar att nålen kommit rätt.
Blankt
Statisk elektricitet- bädda in?
Kyla?
I applikation:
Mer strikt- enklare att hitta runt.
enkelt att trycka direkt- det ska gå snabbt.
bra dag och träning ex- den vara mer roligare. snabbdoseraKunna ha en indikator?
Träning med blodsockerkurva- Se hur man ligger till- vad ska man göra? hint. De är bra.
tipsen är bra.
Natt och dag inställning på larm. Kan stänga av på G6- tappar signal.
Larmar- när den börjar ta slut- 8h till byte. - säkerhetsåtgärd. Kunna ha en notis.
DesignAmpuller, kunna skjuta ut.
Dela upp- säkerheten.
Jessica Andersson 7/3
Slim- så smal som möjligt. - plattare
slita av- så jämn som möjligt- inte kunna fastna.
-Beige, vitt, svart
- Diskret
Följsam mot kroppen- hellre större men plattare.
Gillar Barbapapa och ipod.
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Funktioner som en applikation ska ha- redan gett input- ha ett larm som man ej kan ta bort
hyfsat lågt. lågt.
Linnea Gatzwiller
Så platt som möjligt - så lite volym som möjligt. Hellre platt men lite större än hög och tjockej fastna.
Följa kroppen.
Vit eller en diskret färg- grå? ljusgrå.
ljusare färg- matcha huden.
platt insulin
Gillar barbapapa och ipod- bra med fasade kanter. Vill ha mer rundat.
Funktioner
så enkelt som möjligt- smidigt
förinställa bolus- och även skapa träningsprogram.

21. Potentiella lösningar delningar

22. CAD-delning
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23. Kopplingsschema

24. Kod pump
int raknare= 0;
int lampa1= 3;
int lampa2= 10;
int buzz= 13;
int ledpin=7;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode(lampa1,OUTPUT);
pinMode(lampa2,OUTPUT);
Serial.println(raknare);
}}
if(num==raknare){
tone(buzz,200);
digitalWrite(ledpin,HIGH);
delay(2000);
Serial.println("VARNING FÖR BLODSOCKERNIVÅ");
noTone(buzz);
digitalWrite(ledpin,LOW);
delay(2000);}
void loop() {

86

if (Serial.available()) {
int num=Serial.parseInt();
if(num>raknare){
for(int raknare=0; raknare<=num ; raknare++){
digitalWrite(lampa1,raknare%2);
digitalWrite(lampa2,(raknare+1)%2);
delay(2000);
25. Kod mätare
void setup() {
// initialize the serial communication:
Serial.begin(9600);
pinMode(in,INPUT);
}
void loop() {
// send the value of analog input 0:
byte val= map(analogRead(in),0,1024.0,0,255);
Serial.write(val);
delay(400);
digitalRead(SW);
int valX= analogRead(X);
int valY= analogRead(Y);
byte valX= map(valX,0,1024.0,0,255);
byte valY=map(valY,0,1024.0,0,255);
Serial.write(valX);
Serial.write(valY);
delay(400);
}
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26. HC06- bluetooth chip

27. Kod MIT
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28. FMEA

29. MDR

30. Bilaga (Omnipod)
https://www.infucare.com/sites/infucare/files/2019/03/05/hcp_resource_guide_sv_.pdf
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