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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
 
Under sista året på Utvecklingsingenjörsprogrammet genomfördes ett examensarbete 
(15p) som pågår under två terminer, hösten 2006 och våren 2007, på sektionen för 
ekonomi och teknik. Projektet utfördes av två studenter i samarbete med 
hjälpmedelsföretaget LIC Audio AB, beläget i Stockholm. Examensarbetet ämnade 
resultera i ett kommunikationshjälpmedel avsett för personer med ett kognitivt 
handikapp. Projektet har speciellt intrikat sig mot personer med demenssjukdom då det 
finns ett uttalat behov om ett kommunikationshjälpmedel inom denna grupp.  
 
Detta hjälpmedel skall främst användas vid samtal mellan en person med demens och 
en icke demenssjuk person, såsom anhörig eller vårdpersonal. De två problemområden 
som är aktuella vid dessa tillfällen är dels att den demenssjuka har svårigheter att förstå 
vissa delar av samtalet och dels att äldre demenssjuka har nedsatt hörsel, vilket gör att 
de också har svårt att höra samtalet. Hörselapparater och dylikt används i regel inte av 
denna grupp då de upplever svårigheter med att hantera alla sorters apparater. Tidigt i 
projektet fastställdes därför att hjälpmedlet inte skulle hanteras av den demenssjuka, 
utan av den andra personen i samtalet.  
 
Genom studier av målgruppen och nära kontakt med experter inom området har 
projektgruppen tagit fram ett hjälpmedel där grundidén ligger i att förbättra 
kommunikationen via bilder och förstärkt ljud.  
 
Lösningen har genomgått både funktions- och användartester och har utvärderats av en 
mängd berörda intressenter med mycket positivt resultat. Projektet har redan erhållit 
sökta medel från Hjälpmedelsinstitutet för att anpassa produkten för serietillverkning. 
Vidare har ytterligare medel sökts för att sätta produkten i produktion.  
 
En patentansökan är inlämnad per den 30/5 2007, via patentbyrå Albihns IP AB. Vidare 
är produktens fortsatta utveckling säkrad då konsultföretaget Innovation Team Sweden 
AB fått i uppdrag att vidareutveckla idén. En marknadsundersökning skall även 
genomföras i regi av en magisterstudent på Medicintekniska Programmet på KTH. I 
denna undersökning skall produktens lämplighet för internationella och nationella 
marknaden analyseras.  
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
 
During the last year in the Innovation Engineering Program, at Halmstad University, a 
degree project was performed that was carried out during Fall semester in 2006 and 
Spring semester 2007. The project was performed by two students in corporation with 
LIC Audio AB, a company in Stockholm. The degree project was meant to result in a 
communication aid for people with a cognitive handicap. The project focused on people 
suffering from dementia because of the expressed need within this group.  
 
This aid should first and foremost help in a conversation between a person with 
dementia and another person, like a relative or nursing home staff. The two main 
problems that occur during a conversation with a person suffering from dementia is that 
the dementian have a hard time understanding the conversation, because of the disease, 
and that they, because of their age, have reduced hearing ability and even though they 
would need a hearing aid, they don’t use it. It was established early on in the project 
that the aid wasn’t supposed to be handled by the dementian but by the other person in 
the conversation.  
 
Through studies of different focus groups and a close contact with experts in the area, 
the project group have developed an aid where the basic function is based on improving 
the communication through pictures and amplified sound.  
 
The solution has passed through both functional tests and user tests and has been 
evaluated by a large network of involved stakeholders, with very positive results. The 
project has already gained funding from Hjälpmedelsinstitutet in the purpose of adjust 
the product to a serial production and further funding have been applied for to put the 
product in production.  
 
An application for patent was filed the 30/5 2007, by the patent office Albihns IP AB. 
The products further development is secured through the consulting agency Innovation 
Team Sweden AB, which has been assigned to the future project of bringing forth a 
complete product. A student on the program of Medical Technology, at the Royal 
Institute of Technology, is going to conduct a market research of the national and 
international markets. In this research the products opportunities on different markets 
will be analyzed. 
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1. 1. 1. 1. InledningInledningInledningInledning 
I detta första kapitel behandlas studiens bakgrund, med en inledande beskrivning av 
projektets uppkomst och uppdragsgivare. Vidare klargörs studiens syfte, avgränsningar, 
mål och perspektiv. Därefter presenteras de faktorer som begränsat projektet i form av tid 
och budget samt de faktorer som strukturerat projektet i form av organisationsstruktur 
och inblandade intressenter. Slutligen följer ett avsnitt som tar upp riskerna med 
projektet. 
 

1.1 Bakgrund 
Genom företaget LIC Audio AB, beläget i Stockholm, genomfördes 2006/2007 ett 
projekt för att ta fram ett kommunikationshjälpmedel för demenssjuka och deras 
omgivning. Projektet uppkom i grunden genom Wilhelmina Hoffman, geriatriker på 
Silviahemmet i Stockholm, som genom sin forskning har fastställt ett behov av ett 
hörselhjälpmedel för demenssjuka, hörsel specifikt då hennes forskning baseras på 
sambandet mellan hörselnedsättning, ålder och demens. Projektet inleddes dock med 
avsikten att projektgruppen själva, genom studier och undersökning, skulle formulera 
och fastställa behovet. Därmed var det även projektgruppens ansvar att formulera 
ramarna för projektet då sådana inte gavs från annat håll.  
 
Projektet påbörjades alltså med intentionen att ta fram ett hörhjälpmedel för 
demenssjuka. Men tidigt i projektet omformulerades och vidgades projektet av 
projektgruppen att gälla framtagningen av ett kommunikationshjälpmedel och inte bara ett 
hörselhjälpmedel. Detta beslutades i samråd med uppdragsgivaren, LIC Audio. 

1.1 Syfte och affärsidé 
Syftet är att under projektets gång använda de modeller och tillvägagångssätt som 
hittills har erhållits i utbildningen och på detta vis nå projektets uppsatta mål. Avsikten 
är att produkten skall underlätta för demenssjuka personer i deras vardag samt för 
berörda personer i deras omgivning. Syftet med föreliggande projekt är därför... 
 
……att beskriva och förstå situationen kring demenssjuka och vilka problem som 

uppkommer kring kommunikation 
……att ta fram ett fungerande kommunikationshjälpmedel 
……att genom hjälpmedlet ge demenssjuka som använder hjälpmedlet en möjlighet att 

vara socialt aktiva längre 
……att öka försäljningsintäkterna för LIC Audio  

1.2 Mål 
Målet är att inom tidsramen ha framtagit en produkt som underlättar vid 
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kommunikation mellan dementa – vårdpersonal och dementa – anhöriga, där hörseln 
och synen är de huvudsakliga sinnena att kommunicera via. Målet med 
produktframtagningen är att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom eller 
liknande. 

1.3 Avgränsningar 
På grund av projektets komplexitet och begränsade tidsram förväntades projektet 
endast resultera i en fungerande prototyp och inte en konstruktionslösning färdig för 
serieproduktion.  

1.4 Tidsplan 
Projektet delas in i åtta huvudsakliga faser. Den överskådliga tidsplanen samt vad varje 
fas innehåller visas i Bilaga A respektive B. I Bilaga A visas även den mer detaljerade 
tidsplan som utformades i projektets slutskede. 

1.5 Budget 
De utlägg som definierats är i huvudsak reseersättningar, kompensation vid 
experthjälp, materialkostnader, kostnad för presentationsmaterial samt kostnader vid 
prototyptillverkning. Alla kostnader redovisas i Bilaga C. 

1.6 Intressentstruktur 
De främsta intressenterna för projektet är uppdragsgivaren, då de syftar till att 
kommersialisera produkten, tillika de som är brukare av hjälpmedlet. Den senare 
kategorin innefattar med andra ord anhöriga/dementa/vårdpersonal, i första hand. 
Vidare intressenter innefattar konkurrenter till LIC Audio som genom denna produkt 
kan vidareutveckla egna versioner. För forskningens utveckling är även bruks- och 
intresseorganisationerna intresserade av projektets resultat. För översiktlig bild över 
projektets intressenter se Bilaga D. 

1.7 Organisationsstruktur 
Projektet har följt enligt tidsplanen och detta har säkerställts genom regelbundna möten 
mellan projektgruppen, LIC Audio och Innovation Team. Alla möten i form av 
brainstorming, intervjuer, teknisk hjälp samt övriga möten har dokumenterats via 
protokoll och i projektdagboken. Protokoll för de möten som hållits med 
uppdragsgivaren visas i Bilaga F. Organisationsstrukturen för projektet visas i Bilaga E. 

1.8 Riskanalys 
I förebyggande syfte har projektet utvärderats gällande risken att projektet inte uppnår 
önskat resultat. Denna analys genomfördes i projektet början och kan ses i Bilaga G. 
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2. Instuderi2. Instuderi2. Instuderi2. Instuderingngngng    
I följande kapitel kommer de resultat som framkommit under förstudien att presenteras. 
Detta görs inledningsvis med att beskriva förutsättningarna för studien. Därefter 
redovisas det faktiska resultatet. Studien består både av primära och sekundära data. 
 
I projektets inledande skede genomfördes en studie i syfte att kartlägga behovet av ett 
kommunikationshjälpmedel samt att ta fram en problemformulering. Dessutom skulle 
studien resultera i att en målgrupp definierats och att det genom denna framställts en 
kravspecifikation.  
 
De grupper som från början ansågs vara intressanta för projektets resultat var 
demenssjuka, anhöriga till demenssjuka, vårdpersonal på äldreboenden. Givetvis ingick 
även diverse experter från både demensområdet och hörselområdet.  
 
Den ursprungliga intentionen var att intervjua demenssjuka personer om deras problem 
med existerande hörselhjälpmedel. Detta visade sig dock vara komplicerat då det ligger 
i sjukdomens natur att förlora koppling till verkligheten. Forskning visar dessutom att 
även om det skulle vara möjligt att genomföra intervjuer med demenssjuka skulle detta 
vara mycket tidsödande och kräva mycket erfarna intervjuare.1 Därav valdes detta bort.  

2.1 Datainsamling 
Grundmaterialet för förstudien bestod av forskningsrapporter från 
Hjälpmedelsinstitutet, Demensförbundet, Karolinska Institutet samt avhandlingar av 
Wilhelmina Hoffman. Det studerades även artiklar från olika intresseorganisationer 
samt diverse bruksorganisationers hemsidor, se Källförteckning. Det material som ingick 
berörde demens, hjälpmedel och hörsel, både var för sig och i anknytning till varandra.  
 
Vidare genomfördes en kvalitativ undersökning genom intervjuer och observationer. 
Informationen insamlades från ett fåtal insatta källor för att klargöra problem och 
behov. Intervjuerna genomfördes i intervjuobjektens egna miljöer. Till varje objekt togs 
specifika intervjuguider fram, vilka representeras i Bilaga H. Dessa guider syftade 
främst till att ge struktur till intervjun då målet var att föra ett öppet samtal. 
Observationerna användes som komplement till intervjuerna. Genom iakttagelser 
kunde miljön kring den demenssjuka personen samt interaktionen mellan en 
demenssjuk person och en annan individ studeras.  

2.2 Resultat  
Förstudiens resultat presenteras löpande genom rapporten dock ges en överblick i 

                                                 
1 Nygård, Lousie How can we get access to the experiences of people with dementia 
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avsnittet nedan. 

2.2.1 Demens och hörsel 
Ordet demens är latin och betyder ”utan själ”. Hos en demenssjuk person bryts 
hjärncellerna ner och den drabbade kan uppleva minnesstörningar, 
personlighetsförändringar och förvirring. Demens är ett samlingsnamn på många olika 
sjukdomar, där den mest kända är Alzheimers sjukdom.2 Enligt SBU:s rapport om 
Demenssjukdomar finns det ca 140 000 personer med någon form av demenssjukdom i 
Sverige.3 
 
Demens är ett kognitivt handikapp 
vilket definieras som en sjukdom med 
kognitiva svårigheter, t.ex. förmågan att 
minnas, orientera sig i tid och rum, 
problemlösningsförmåga, numerisk förmåga 
och språklig förmåga. 4  

Vid kommunikation med en 
demenssjuk person med medelsvår eller 
svår demens bör man hela tiden ha 
ögonkontakt under samtalet. Man bör 
tala kort och koncist och oftast 
långsammare än normalt tempo. För att underlätta för den demenssjuke bör man vara 
nära och framför personen så att denne ser gester och kan avläsa den talandes läppar. 
Om bilder finns tillgängliga underlättar även dessa och verkar ge en klarhet i vad 
personen vill framföra till den demenssjuke.5     

Att använda vardagliga apparater kan upplevas som extremt svårt för en demenssjuk 
person. De glömmer hur de ska användas eller vad de ska användas till, även när det 
gäller välbekanta apparater såsom telefonen.6  
 
År 2005 förekom hörselnedsättning hos knappt en 
halv miljon människor över 65 års ålder.7 Vissa av 
dessa har möjlighet och förmåga att använda 
hörapparat men demenssjuka personer, och även 

                                                 
2 Medicinsk Vetenskap nr 2/2006 
3 Hjälpmedelsinstitutet 
4 Lindström & Wennberg, 2004 
5 Vårdpersonal, Fridhemshus/Fridhemsgården 
6 Anhörig 
7 Hjälpmedelsinstitutet 
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andra äldre, klarar inte detta. En anledning är att demenssjuka personer inte är vana vid 
hörapparaten, tycker den är obekväm eller tappar bort den. En annan anledning är att 
hörselapparaterna har väldigt små reglage, vilket är frustrerande för en person med 
nedsatt motorisk förmåga.8 

Mycket tyder på att hörsel på grund av hög ålder, som är den vanligaste typen av 
nedsatt hörsel, kan påskynda progressen av demenssjukdom. Om denna hypotes kan 
bevisas skulle utvecklingen av demens kunna förhindras genom att rikta in 
behandlingen på just hörselproblemet.9 Genom att stimulera och öka den sociala 
aktiviteten hos demenssjuka kan sjukdomsförlopp även på detta vis bromsas.  

Det finns idag hjälpmedel som förstärker ljud, men dessa bygger antingen på 
kombinationen hörlurar-sladd-hjälpmedel eller hjälpmedel som sänder ljud till 
hörapparat.  

2.3 Forskning och expertis 
Den forskning som projektgruppen tog del av presenteras löpande i rapporten. 
Forskningen som i huvudsak var i kontakt med projektet var Wilhelmina Hoffman, 
Samband mellan hörselnedsättning och demens, Louise Nygård, Kommunikation med 
demenssjuka, Lillemor Hallberg, hur hörselnedsättning påverkar vardagen, Helle Wijk, 
Anpassa vård- och boendemiljöer för personer med demenssjukdom,  
 
I övrigt studerade rapporter från andra forskare samt från Hjälpmedelsinstitutet, 
Äldrestatistik, Socialdepartementet, Äldrepolitik för framtiden, medicinska tidskrifter och 
artiklar och berättelser från bruksorganisationerna, Demensförbundets och 
Alzheimersföreningens hemsidor.  

                                                 
8 Vårdpersonal Fridhemshus 
9 Medicinsk Vetenskap nr 2/2006 
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2.4 Problemformulering 
Problemformuleringen presenteras i form av en undersökningsmodell. 
Undersökningsmodellen ämnar koppla samman projektets syfte och bakgrund med den 
kravspecifikation som senare skall formas. Genom undersökningsmodellen klargörs 
vilka områden som kräver extra uppmärksamhet vid framtagning av produkten. 
 

 

Kan inte hantera 

apparater 

Förstår inte alltid 

ord och dess 

betydelse 

Hör dåligt 
Demenssjuka och 
personer med 
kognitivt handikapp 

Dålig finmotorik 

Glömmer betydelsen 

 

På grund av ålder 

På grund av 

sjukdomen som 

bryter ned 

hjärncellerna 

Problemområde: Orsak: Åtgärd: 

Den demenssjuka skall 

inte behöva hantera 

produkten 

Produkten bör 

förstärka ljud och då 

speciellt tal 

Produkten bör 

kommunicera via flera 

sinnen för att öka 

förståelsen 
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2.5  Krav och önskemål 
Utifrån användarens perspektiv, d.v.s. resultatet från förstudien, och de problem som 
formulerats i föregående avsnitt bör följande krav ställas på produkten: 
 

 Handhas ej av demenssjuk 
 Förbättra hörsel genom att förstärka 
ljudet 

 Använda flera sinnen för 
kommunikation 

 Vara lätthanterlig 
 Vara trådlös 
 Minimalt antal val 
 Vara säker 
 Omöjlig att använda på fel sätt 
 Tydlig 
 Liten och diskret 
 Lätt att transportera både för 
vårdpersonal och anhöriga 

 
Tekniskt och kommersiellt sett bör följande 
krav beaktas 
 

 Dämpa brus 
 Förstärka ljud inom behaglig ljudbandbredd 
 Skall vara internationellt anpassningsbar 
 Skall klara kraven för det Medicintekniska Direktivet, klass 1 
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3. Lösningsförslag3. Lösningsförslag3. Lösningsförslag3. Lösningsförslag    
Följande kapitel redovisar de konceptförslag och modeller som genomgicks innan en 
slutgiltig lösning valdes.  

3.1 Koncept3.1 Koncept3.1 Koncept3.1 Koncept    
Med bakgrund av den förstudie som genomfördes formade projektgruppen en egen 
idé kring hur produkten skulle se ut och vilket utförande som skulle vara mest 
optimalt. Idéerna framkom genom brainstorming med grupper av studenter, 
vårdpersonal, uppdragsgivaren LIC Audio, konsultbolaget Innovation Team samt 
internt inom projektgruppen. 
 
Det insamlade materialet visade alltså att det inte enbart är 
hörseln som är den avgörande faktorn vid kommunikation med 
en demenssjuk utan att man även behöver aktivera synsinnet 
som ett komplement för att öka förståelsen. Sjukdomen medför 
att vissa ord tappar sin innebörd för demenssjuka, därför 
räcker det inte med att de hör utan de måste även se. I 

dagsläget aktiverar vårdpersonal och 
anhöriga synsinnet främst genom att 
använda sig av gester. Med stöd av de 
material som inkom i förstudien tros 
bilder vara ett optimalt medel att öka förståelsen i ett 
tvåsamtal. Genom att använda bilder tillsammans med 
förstärkt ljud kan den ickedemenssjuka på ett betydligt lättare 
sätt framföra sitt budskap till den demenssjuke. Dessutom är 
det bevisat att bilder stannar kvar i långtidsminnet betydligt 
längre än ord.  
 

Det uttrycktes alltså en tanke om att det ideala hjälpmedlet vore det som omvandlar 
ljud till bilder.10 Forskare har dessutom påpekat fördelarna med att kommunicera 
med bilder så länge hjälpmedlet är enkelt och tydligt.11 Då den dementa personen 
inte kan hantera apparatur bör istället hjälpmedlet hanteras av den andra personen i 
samtalet. Detta leder det till att hjälpmedlet så långt som möjligt bör vara trådlöst. 
Konceptet skall således ta hand om de tre problemområden som presenterades i 
problemformuleringen; Förståelse, hörsel samt att demenssjuka personer har svårt för 
att hantera apparater. 
 
Den grundidé som framkom byggde på att ge möjligheten till anhörig och 
vårdpersonal att kommunicera med den dementa genom bilder, tillsammans med 
förstärkt tal. På detta sätt aktiveras två sinnen samtidigt och därmed blir det lättare 

                                                 
10 Vårdpersonal Fridhemshus/Fridhemsgården 
11 Socialdepartementet 
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för den demenssjuka att samtala och förstå. Detta tillvägagångssätt, att använda sig 
av både bilder och förstärkt ljud i realtid är unikt på marknaden.   
 
Produkten skall alltså förstärka rösten från den icke dementa. Som komplement till 
detta skall även bilder användas för att förtydliga vissa delar av samtalet, som 
exempelvis vissa ord som den demenssjuka inte förstår. Bilder som skulle kunna 
vara användbara är figurer som visar vardagliga situationer såsom ”äta” och 
”duscha”, men även bilder som visar andra mer komplicerade situationer likt 
”promenad”. Då produkten i huvudsak skall användas och hanteras av den icke 
dementa, kan den även kan benämnas som utrustning, likväl som hjälpmedel.  

3.1 Utseendeförslag 
Då konceptidén fastställts och formulerats fortlöpte projektet enligt BAD, PAD och 
MAD upplägget. Därmed skissades flera förslag på hur konceptet skulle realiseras, 
vilka visas i Figur 1 

 

 
Figur 1: Skisser över valt koncept 
 
Det ansågs fördelaktigt att använda en skärm för att visa bilder, även om det 
framkom idéer baserat på projektion och annan framtida teknik. Utifrån skisserna 
utformades modeller i syfte att demonstrera storlek och form. I stort ansågs fyra 
idéer intressanta att utvärdera.  

 
Första iden bygger på tanken att produkten hålls i handen, 
med ett behändigt, ergonomiskt  
handtag. Bilderna visas på skärmen och rösten från den 
icke demenssjuka upptas via mikrofon i handenheten.  
 
Med denna lösning kan den demenssjuka på ett enkelt sätt 

se skärmen och produkten är lätt att hålla och hantera. Nackdelen med denna form 
är att den kan upplevas som klumpig och att samtalssituationen kan kännas 
konstruerad. Dessutom är en hand hela tiden upptagen. 

 
Vidare beaktades möjligheten att ha en enhet som 
placeras på bordet, eller på annat sätt står fritt bredvid. På 
detta sätt har man händerna fria men avigsidan är att 
produkten inte blir portabel och den kan upplevas som en 
tredje part i samtalet då man helt förlorar ögonkontakten. 
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Tredje modellen som togs fram baserades på uppslaget att 
framställa produkten i bokform. Detta upplägg är bekant 
för den demenssjuka och är därför lättare att ta till sig. 
Produkten blir ett naturligt inslag i samtalet och lätt att 
samlas kring. Dock skulle detta upplägg bli dyrt då 
skärmen bli stor. Dessutom blir produkten klumpig och 
onödigt stor. 

 
Sista modellen som togs fram består, i stort sett, av en 
skärm och formen liknar den av en handdator. Med denna 
lösning kan produkten hållas i handen, bäras med via clip 
eller runt halsen. Produkten blir liten och väger mindre än 
övriga alternativ. Problemet med denna lösning är att 
skärmen inte kan göras för stor och det kan därför vara 
svårt för den demenssjuka att se bilderna tydligt. 

3.2 Vald lösning 
De olika lösningsförslagen utvärderades med hjälp av Pugh’s konceptvalsmetod, för 
att på så sätt få fram vilken lösning som lämpade sig bäst. Resultatet av denna 
modell visas i Bilaga I. 
 

Enligt modellens resultat är det fjärde konceptförslaget 
optimalt att fortsätta med. Detta då vikt, användbarhet och 
storlek var parametrar som vägde tungt. Därmed togs 
beslutet, i samråd med uppdragsgivaren, att realisera 
konceptförslaget med handdatorn. Denna lösning och del av 
det hela resultatet kommer hädanefter benämnas ”bildenhet”, 
och visas i Figur 2. 
 
Figur 2: Bildenhet 
 

Med detta fastslogs således hur bilderna skulle visas, men problemet kvarstod dock 
fortfarande gällande ljuddelen och hur rösten från den icke demenssjuka skulle 
förstärkas. Även detta problem upptogs i diverse brainstormings och i huvudsak 
skilde sig förslaget åt beroende på hur nära hördelen skulle vara örat på den 
demenssjuka. Önskvärt vore att skicka ljudet från bildenheten ut i luften, men detta 
skulle resultera i en oacceptabel ljudnivå för omgivningen. Detta alternativ valdes 
därför bort, men det fanns ändå ett krav på att produkten skulle vara trådlös mellan 
personerna i samtalet. Därmed diskuterades alternativet att placera en sorts 
mottagare vid eller nära den demenssjukas öra. Denna skulle i så fall behöva vara 
diskret och mycket bekväm. För detta fanns en mängd alternativ, tex. att placera 
mottagaren likt ett halsband, på glasögon, på axeln, genom hörlurar, genom ett clip 
på örat etc. 
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Dessa olika förslag visas i Figur 3. 

 
Figur 3: Förslag på mottagare/ljudenhet 
 
Många av förslagen föll dock bort på grund av otillräckliga ljudnivåer. Slutligen 
ansågs endast ett av alternativen uppfylla kraven för hur produkten skulle utformas. 
Mottagaren beslutades med detta bestå av ett clip som fästes i kläder eller dylikt, från 
detta clip går en kort sladd till en hörlur. Skisserna nedan visar hur tankegången gick 
för utformandet av ljudenheten. Det slutgiltiga förslaget synes längst till höger i 
bildserien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Skisser för ljudenheten 
 
Som bilden visar består ljudenheten av ett fästclip och en hörlur. I clip parten skulle 
tekniken för mottagningen av ljudet finnas. De alternativ som innebar att en mindre 
hörsnäcka fördes in i örat valdes bort då detta skulle vara förvirrande för en 
demenssjuk. Istället utformades hörluren stor så att den skulle täcka hela örat. 
Dessutom ansågs det vara viktigt att de delar som ligger an mot örat är klädda i ett 
mjukt material så att produkten upplevs som bekväm. Vidare har ljudenheten en 
skena så att hörluren lätt kan påföras på örat, även av en annan person än den 
demenssjuka. Denna skena skall kunna vridas i sidled för att kunna användas på 
både vänster och höger öra, beroende på hörselskadan. Att endast använda en hörlur 
var ett medvetet val då detta är enklast att fästa på den demenssjuka. Det ansågs 
även vara tillräcklig av de experter som utvärderade produkten. 

3.3 Teknisk lösning 
Kommunikationshjälpmedlet består alltså av en ljud- och en bildenhet, vilket svarar 
mot de huvudsakliga problemen för demenssjuka att höra och förstå ett samtal. I 
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användarsituationen är det alltså den icke demenssjuka som hanterar bildenheten, 
genom att ha den fäst på kläderna, hänga den kring halsen eller hålla den i handen.  
 
Utförandet av den valda lösningen visas nedan i Figur 5. 

 

 

 

 
 

Figur 5: Produkten i sin helhet 
 
Rösten från den icke demenssjuka tas, via mikrofon, upp av bildenheten och skickas 
trådlöst till mottagare som är placerad på den demenssjuka. Den demenssjuka får då 
talet förstärkt samtidigt som vissa delar av samtalet förstärks ytterligare då den icke 
demenssjuka visar bilder som komplement till talet. Flera sinnen aktiveras på detta 
sätt. 

3.3.1 Mjukvara3.3.1 Mjukvara3.3.1 Mjukvara3.3.1 Mjukvara    
Mjukvaran i bildenheten har som främsta syfte att vid val av en bild, förstora denna. 
Bilderna som visas bör vara mycket enkla och tydliga kommunikationsbilder, något 
som framtagits tidigare i andra projekt. Det var även viktigt att användargränssnitten 
var tydligt och enkelt att förstå, med ett minimerat antal val och hierarkier.  
 
Vid uppstarten av bildenheten utgår användaren från huvudmenyn. Denna meny 
består av valen  ”PERSONLIGT”, ”AKTIVITETER”, ”ARTIKLAR”, ”JA/NEJ” OCH 
”KLOCKA”.  
 
Dessa menyval bör ha olika färger och det bör tydligt framgå vad menyn innehåller. 
De tre första menyvalen har vardera tre undernivåer. Bakgrundsfärger för varje 
menyval är bakgrundsfärg även när användaren går in i menyn, på detta sett  vet 
användaren hela tiden i vilken undermeny man befinner sig. 
 
En viktig del i mjukvaran var just att användaren skall ha är möjligheten att ladda 
upp egna bilder, likt fotografier, i bildenheten för att göra produkten personlig. 
Uppladdningen sker då via dator och bildenheten kopplas in via USB-kabel. När 
detta görs kommer enheten upp på datorskärmen som en hårddisk där man kan 
placera sina fotografier. Dessa bilder placeras då automatiskt i mappen 
”PERSONLIGT”, och formateras om till erforderlig storlek. 
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Källa: 

Mikrofon 

Sändare Kanal Mottagare Förstärkare: 

Hörlur 

3.3.2 Hårdvara3.3.2 Hårdvara3.3.2 Hårdvara3.3.2 Hårdvara    
Bildenhet 
 
Det ansågs fördelaktigt att använda sig av touch screen vid val av bilder på 
bildenheten. Detta då ett större antal fysiska knappar kan bli förvirrande samt att 
tekniken för touch screen används i större utsträckning för många olika typer av 
produkter och är därför känd teknik.  
 
Ljudenhet 
Ljudenhetens huvudsakliga syfte är att fungera som en mottagare av det ljud som 
skickas från bildenheten.  
 
Nedan i Figur 6 visas grundprincipen för hela produkten där bildenheten är sändare 
och ljudenheten mottagare. 
 

 
Figur 6: Grundprincip för kommunikation 

3.4 Benchmarking 
Det finns idag vissa produkter avsedda för personer med kognitivt handikapp, likt 
Gewas handdator Handi12, som i första hand är ett tidshjälpmedel. Likaså finns det 
kommunikationshjälpmedel där bilder används såsom IconSpeak13. Andra produkter 
som också bygger denna princip är Micro-Rolltalk14, ImageTalk15 och Pocket grid16.  
 
Alla dessa bygger på att den drabbade själv använder och hanterar produkten för att 
kommunicera med omvärlden via bildikoner. Dessutom har ingen av dessa 
integrerat ljud i realtid i samband  med bilderna. Produkten i detta projekt är unik på 
så sätt att den kombinerar bildkommunikation med att förstärka talet från den icke 
dementa personen i realtid. Det är alltså två sinnen som aktiveras av produkten till 
skillnad från vad andra produkter gör. Dessutom kan produkten ses som utrustning 
då det är den icke sjuka som hanterar apparaten, vilket också är unikt.  

                                                 
12 www.gewa.se 
13 www.bostock.com  
14 www.falckvital.se  
15 www.imagetalk.fi  
16 www.gewa.se  
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5. Utvärdering av produkt5. Utvärdering av produkt5. Utvärdering av produkt5. Utvärdering av produkt    
Detta kapitel redogör för den prototyp som togs fram och hur denna testades genom 
funktions- och användartester. Vidare utröns vilka olika användningsområden 
produkten har. Kapitlet avslutas med en genomgång av kravspecifikationen och hur 
väl produkten svarar mot denna.  

5.1 Prototypframtagning 
I syfte att kunna visa upp konceptidén och testa konceptet i verklig miljö togs en 
fullgod funktionsprototyp fram.    
 
Hårdvara 
Båda byggnationerna för bild- och ljudenheten omslöts av ett eget designat skal som 
ritades i Catia V5, vilket visas i Figur 7 nedan. Ritningar för dess skal återfinns i 
Bilaga M.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Skal för bild- och 

ljudenhet 
 
Som synes i figuren valdes en något konisk form på skalet. Kanterna hölls relativt 
raka och skalet fick endast detaljer som skulle kunna förstärka och förtydliga 
skärmen. Antal knappar minimerades till en ”av/på” knapp och en ”huvudmeny”-
knapp. Bildenhet och ljudenhet hade samma form och mönster för att visa att de hör 
ihop. Till ljudenheten gjordes även ett clip så att den skulle vara lätt att fästa på och 
ta av.  
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Skalet skrevs ut första gången genom Selektiv Laser Stringning (SLS). Denna metod 
ger starka produkter men samtidigt tappar man i skärpa och noggrannhet. Detta 

passade syftet då det endast var menat att se hur 
passformen var och genomföra funktionella tester. 
Skalet skrevs då ut i Ystad av företaget GT 
Prototyper, vilka gjorde detta gratis. I figur 8 visas 
hur produkten såg ut efter första monteringen. 
Skalet till både bild- och ljudenhet monteras ihop 
med M2 skruv. Fjädern som används mellan clip och 
ljudenhet är en stål fjäder. 
 

 
Figur 8: Första montering 
 

Genom denna första tidiga utskrift på skalet kunde 
vissa justeringar göras. Skalet skrevs därför ut en 
andra gång nu genom företaget Prototal AB i 
Jönköping, för en kostnad av 1.200 kr också genom 
SLS metoden. De justeringar som gjorde var bland 
annat i godstjocklek, spårdjuphet, storlek på 
knappar, höjd och bredd. Detta fastställda skal 
ytbehandlades även, då av företaget Smålandsstenar 
Billackering, vilket gjordes gratis. En ytterligare 
ytbehandling var dock erforderlig och detta gjordes 
hos Halmstad företaget Hasses Bil & MC Lack, också 
detta gratis. För ytterligare finish togs logotypen för 
LIC Audio fram för att fästas på både bild- och 
ljudenhet. Detta gjordes genom reklambyrån 
Reklamhuset AB i Halmstad. Det slutgiltiga 
resultatet visas i Figur 9.  

 
Figur 9:  Andra montering och färdigt skal    
 
Som bilden visas valdes silver och mörkblå metallic för produktens färger. Just dessa 
färger valdes på grund av att produkten då skulle vara diskret samtidigt som den ger 
ett modernt intryck, istället för att verka vara ett hjälpmedel. Det sades också i 
intervjuerna att ljusgrått och blått är väldigt bra färger för kontraster för 
demenssjuka.17 
 
Mjukvara 
Att ta fram en fullständig version för mjukvaran skulle vara för tidsödande och inte 
tjäna mycket till med tanke på vad det skulle kräva i investering. Därför formades en 

                                                 
17 Vårdpersonal avdelning Grön, Fridhemsgården Laholm 
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demoversion som skulle fungera väl i tester och utvärdering av produkten i detta 
första stadium. Demoversionen har samma huvudmeny som tänkt mjukvara men 
däremot fick vissa kompromisser göras gällande antal nivåer och val av bilder.  
 
Den totala kostnaden för framtagande av prototyp uppgick till 23 226,50 kr, vilket 
redovisas i Bilaga N. Den totala kostnaden för att ta fram den slutgiltiga produkten 
uppskattades till 2 150 kr, räknat på en serie med 1000 enheter, därmed kan 
produkten tänkas säljas för 3 225 kr, alltså ett vinstpåslag på 50%. Denna slutsumma 
är självklart beroende av vilka avtal som lyckas slutas med underleverantörer samt 
hur produktionen finansieras. 

5.1 Funktionstester 
Bildsekvensen till höger och på följande sida visar delar av 
produktens tänkta funktion.  
 
1. Produktens bildenhet startas på ”av/på” knappen på 
sidan om enheten, då lyser skärmen. Ljudenheten startas 
med ”av/på” knappen vid nedre kanten på enheten, då 
lyser en diod vid sidan om ”av/på” knappen.   

 
2. Enheterna är nu redo att användas. Ljudenheten placeras 
på örat på den person som är i behov av den, genom att 
hänga skenan över örat. Mottagaren sätts sedan fast i 
kläderna med hjälp av clipet. 

 

3. Bildenheten hålls i handen eller 
hängs om halsen. 

 
4. Under samtalet tas sedan rösten från 
den icke demenssjuka upp av 
mikrofonen i bildenheten och sänds 
via till ljudenheten där ljudet 
förstärks.  

 
5. Den icke demenssjuka väljer sedan bilder, med hjälp av touch screen, för de 
delar av samtalet som behöver förstärkas med bilder. För att återgå till 
huvudmeny trycker användare på knappen på framsidan.  

 
Ljudet utvärderades hos en auktoriserad audionom på hörcenter i Halmstad. Där 
beslutades att en lämplig ljudvolym vore kring 30 dB, vilket ställdes in på 
apparaturen. Detta då önskvärd ljudvolym för vanligt hörande är 60 dB innebär att 
en person med hörselskada förlorar kring 20-40 dB varför detta bör kompenseras av 
produkten. 
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Den slutgiltiga produkten utvärderades i flera avseenden genom en särskilt vald 
utvärderingsmodell som presenteras i Bilaga P. Genom resultatet av denna modell 
kan konstateras att produkten har vissa brister gällande den tekniska lösningen men 
har stark förankring på marknaden och omvärlden. 

5.2 Användartester 
Under projektets gång har projektgruppen varit i ständig kontakt med tänkta 
slutanvändare och andra intressenter. Detta för att projektets resultat skulle passa 
marknaden och användaren på bästa sätt, och att utvecklingen av produkten sker 
enligt deras krav och önskemål.  
 
Konceptet och den färdiga prototypen har utvärderats av olika experter, 
hjälpmedelscentralen, personal på akutkliniken, vårdpersonal, öppenvården, 
äldreomsorgen, demenssjuksköterskor, anhörignätverk och andra 
intresseorganisationer.  
 
Denna utvärdering gick så tillväga att projektet, och dess resultat, presenterades i sin 
helhet. Sedan visades den fysiska prototypen, och utvärderaren fick själv hantera 
produkten för att testa dess olika funktioner. Därefter delades en utvärderingsenkät 
ut där utvärderingspersonerna fick välja att fylla i dem vid samma tillfälle eller 
senare, denna presenteras i Bilaga Q. Utvärderingsenkäterna sammanställdes sedan 
för att skapa en samlad och generell åsikt om produkten, vilket visas i Bilaga R.  
 
Faktiska användartester utfördes på Fredsborgs 
demensavdelning och Fridhemshus båda avdelningar för 
äldreboende. Vårdtagarna som ingick i testerna har 
varierande typ av demens och är olika långt gångna i 
sjukdomen, vilket gav ett brett testresultat. Vid de flesta 
testerna närvarade vårdpersonal och medverkade genom 
att själva testa kommunikationshjälpmedlet, men tester 
gjordes även av projektgruppen själva för att undvika en 
eventuell påverkan från personalen. Det gavs även tillfälle 
att testa en vårdtagare med afasi, något som 
vårdpersonalen rekommenderade och var väldigt 
intresserade av utfallet. Vid detta tillfälle medverkade även 
besökande anhöriga. 
 
Testerna gav väldigt positiva resultat och de äldre visade intresse för produkten och 
gav god respons. Det uppstod vid inga tillfällen några svårigheter vad gäller 
hanteringen av produkten eller att fästa ljudenheten på de äldre. Genom att använda 
sig av kommunikationshjälpmedlet kunde man skapa en bättre kontakt med tre 
vårdtagare med svåra symptom, något som ansågs lyckat av personalen. Resultatet 
och förutsättningarna från dessa faktiska användartester visas i Bilaga S. Det finns 
även en önskan från både Fredsborg och Fridhemsgården om att få testa och 
utvärdera produkten i det vardagliga arbetet under en längre tid, men sådana tester 
är genomförbara först i ett senare skede av produktutvecklingen.   
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5.3 Produktens olika användningsområden 
I flera av de sammanhang där produkten utvärderades uppkom det faktum att det 
fanns fler grupper än demenssjuka som skulle ha användning av produkten. De 
grupper som då diskuterades var bland annat personer drabbade av afasi, äldre med 
utvecklingsstörning samt äldre personer som inte kan prata svenska. De grupper, 
utöver demenssjuka, som kan tänkas ha användning av produkten presenteras i 
Bilaga T.  
 
Det främsta genombrottet för projektet var dock när det uppdagades att det var 
speciellt svårt för dessa grupper i akuta situationer, vilket behandlas i efterföljande 
avsnitt. 

5.3.1 Akutvård5.3.1 Akutvård5.3.1 Akutvård5.3.1 Akutvård    
I akuta situationer är kommunikationen mellan 
två personer en nyckel del. Det är dels vikigt att få 
rätt information men också att ge rätt information. 
Om då personen som söker akutvård är dement, 
har afasi eller inte talar svenska blir det genast 
mycket svårt att ge rätt vård till patienten. 
 
Personalen på akutkliniken, Länssjukhuset i 
Halmstad, fick möjlighet att utvärdera 
produkten.18 Reaktionerna var mycket positiva och enligt personalen på akutkliniken 
finns ett stort behov av produkten inom akutsjukvården och det uppkom många 
idéer kring hur produkten kunde anpassas till akutvård. I Bilaga U visas 
utvärderingen från akuten. 

5.4 Hur svarar produkten mot kravspecifikation 
De krav som ställdes på produkten utifrån resultatet från förstudien följdes upp 
kontinuerligt. Även en slutgiltig utvärdering gjordes av hur väl produkten svarar 
mot ursprunglig kravspecifikation, där alla punkter är väl tillgodosedda. För mer 
detaljerad genomgång av kravspecifikationen se Bilaga V. 

                                                 
18 Läkare, sköterskor och avdelningschefer  
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6. Produkten6. Produkten6. Produkten6. Produkten    
I detta kapitel tillskrivs den slutgiltiga produkten en målgrupp. Även en formulerad 
marknadsplan presenteras. Slutligen spekuleras kring produktens framtid. 
 
Projektet har alltså resulterat i ett kommunikationshjälpmedel för äldre personer 
med kognitivt handikapp. Kommunikationen sker via ljud och bild, varför 
produkten har valts att kallas SD COM, Sound and Display Communicator.  
 

Hjälpmedlet är lätt att anpassa till olika 
användningsområden, den är både universal 
och personlig beroende på hur användaren 
väljer att hantera produkten. Produkten har en 
unik kombination av ljud i realtid och bild för 
att på så sätt aktivera flera sinnen och ge 
möjlighet till ett givande samtal och i längden 
en ökad social aktivitet. Produkten behöver 
inte hanteras av den demenssjuka och kan 
därför även betraktas som en utrustning.  

 
Den slutgiltiga produkten kan tänkas baseras på annan teknik än den som valdes för 
prototypen, vilket kommer utvärderas vid en serieanpassning av produkten.  

6.1 Målgrupp 
Tanken är att produkten inte ska hanteras av den dementa då de har svårt för att 
hantera all sorts apparatur. Istället är det den andra personen i samtalet som handhar 
hjälpmedlet, varför denna grupp är den egentliga målgruppen. Produkt är menad att 
vara en hjälp för de människor som befinner sig runt de dementa. De målgrupper 
som således kan vara intresserade av ett kommunikationshjälpmedel är då anhöriga, 
vårdpersonal, läkare samt forskare. 
 
Då det idag finns kring 140 000 demenssjuka 
svenskar, med antagandet att varje 
demenssjuk har två anhöriga resulterar det i 
ett potentiellt behov bland anhörigvården på 
ca 280 000 personer. Att målgruppen 
innefattar anhöriga beror på att 70% av de 
demenssjuka vårdas av anhöriga, en siffra 
som ökar då befolkningen lever längre, fler 
drabbas av demens och det kommer att vara 
ont om plats på äldreboenden i framtiden.19  
    

                                                 
19 Medicinsk Vetenskap nr 2/2006 
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Produkten kan även rikta sig åt andra typer av grupper, exempelvis 
förståndshandikappade med nedsatt hörsel, denna grupp uppgår till ca 20 000 
personer. Räknat på två anhöriga till varje person blir det ytterligare 40 000 
personer.20  
 
Inom sjukvården är det främst sköterskor, undersköterskor, vårdpersonal, läkare, 
arbetsterapeuter och skötare som har användning av produkten. Det kan även tänkas 
att hemtjänsten kan ha nytta av idén. Denna siffra antas uppgå till ca 180 000 
anställda inom vården som har ett potentiellt behov av produkten.21 Totalt alltså ett 
potentiellt marknadsbehov på ca 500 000 enheter.  

6.2 Marknadsföring och förankring 
Produkten skall säljas med argumenten.... 
 
......att den genom kombinationen av ljud och bild ökar    
förståelsen i ett samtal 

......att den kan göras personlig och är flexibel 

......att den både kan betraktas som hjälpmedel och 
utrustning 

......att produkten kan ge högre livskvalitet för personer 
med demenssjukdom då dessa blir  mer socialt 
aktiva och även höjer livskvaliteten för de anhöriga 
som finns i den demenssjukas omgivning. 

 
Utifrån dessa argument skall också marknadsföringen 
anpassas. Främsta tekniken att penetrera marknaden är genom personlig försäljning, 
där det är vikigt att få kontakt med rätt nyckelpersoner inom sjukvården, 
bruksorganisationer och landsting. Detta arbete är redan påbörjat med det nätverk 
som skapats i projektet.  
 
I Bilaga X presenteras den fullständiga marknadsplanen och i avsnittet som följer 
beskrivs det nätverk som skapats kring produkten och projektet.  

6.3 Projektets nätverk 
Den huvudsakliga aktiviteten i föreliggande projekt har varit att förankra idén och 
skapa ett nätverk för att få fram produkten till marknaden på ett positivt sätt. Detta 
är av speciell vikt då produkten är ett hjälpmedel då alla beslut och val måste vara 
väl förankrade och faktabaserade.  
 

                                                 
20 Hjälpmedelsinstitutet, www.hi.se 
21 Statistiska Centralbyrån, Vårdfakta 
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Redan i projektets början lades 
ambitionen för 
marknadsförankringen och första 
kontakt togs med viktiga aktörer på 
hjälpmedels- och 
hörselhjälpmedelsmarknaden för att 
lägga grund gällande de tekniska 
aspekterna. Vidare var det vikigt att 
slutanvändaren var delaktig, såsom 
vårdpersonal, anhöriga och 
demenssjuka. Därför inblandades 
olika anhörigföreningar, enskilda 
anhöriga, olika vårdboenden samt 
andra områden inom 
primärsjukvården såsom sjukhus. 
Det var också av stor relevans att uppmärksamma hjälpmedelscentralerna och 
hörselcentra på produkten då det är dessa som i slutändan rekommenderar 
produkten till användarna. Också de större brukarorganisationerna som 
Demensförbundet och Alzheimersföreningen involverades. Genom 
intresseorganisationen Hjälpmedelsinstitutet kunde medel sökas och det var vikigt 
att uppfylla kraven för beviljandet av dessa medel då höga krav ställs på just 
förankring till slutanvändaren och brukarorganisationerna.  
 
Viktigt var även att konsultera experter inom demens och hörselnedsättning, dessa 
presenterades i avsnitt 2.3 Forskning och expertis.  
 
Projektet har också involverat en rad aktörer inom andra områden såsom 
prototypföretag, reklambyråer, en rad konsultbolag samt flera aktörer inom 
Högskolan i Halmstad. De aktörer som varit inblandade i projektet mer specifikt 
visas i Bilaga Y.  

6.4 Presentationsmaterial 
Det ansågs vara av stor vikt att ta fram speciellt presentationsmaterial för produkten. 
Detta för att enkelt och tydligt förmedla produktens syfte och funktion. Det material 
som togs fram var en informations/produktbroschyr samt en informationsfilm.  
Detta presentationsmaterial är främst ämnat för projektets fortsatta utveckling då det 
i skrivandets stund är känsligt att dela ut materialet till allmänheten på grund av 
nyhetshinder i ett eventuellt patent.  

6.5 Vad händer sen? 
Pengar har erhållits för vidare utveckling och framförallt för att anpassa produkten 
för serietillverkning. Dessa medel söktes hos Hjälpmedelsinstitutet och uppgick till 
en summa på 60 000 kronor. Dessa beviljades 2007-04-10 och för uppföljning av dessa 
skrevs ett avtal. Detta är en bekräftelse på att Hjälpmedelsinstitutet tror på projektet 
och idén. Vidare medel har sökts hos Nutek och Hjälpmedelsinstitutet för att bygga 
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upp en produktion.  
 
Uppdragsgivaren är mycket nöjd med projektet och det finns planer på att 
produkten skall ingå i en större produktlinje avsedd för kommunikation. I Bilaga Å 
har uppdragsgivaren och handledaren för projektet, Bertil Allard, uttalat sig om 
projektets resultat. I detta uttalande framgår bland annat att produktens vidare 
utveckling är säkrad då konsultfirman Innovation Team Sweden AB, i Halmstad, är 
tänkt att fortsätta med projektet. Tanken är även att en av projektgruppens 
medlemmar, som fått anställning på Innovation Team, skall vara delaktig i detta 
fortsatta arbete. På detta sätt bibehålls det nätverks som byggt upp för projektet 
under den fortsatta utvecklingen.  
 
LIC Audio har även gett i uppgift till en magisterstudent på Medicintekniska 
programmet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, att genomföra en 
marknadsundersökning för produktens möjligheter både nationellt men framförallt 
internationellt.  
 
Vidare planeras produkten ingå i ett nationellt projekt kallat HumanTeknik i 
Karlstad. Projektet syftar bland annat till att öka kunskaper om kognitiva hjälpmedel 
och kognitiva funktionsnedsättningar hos personer som har eller haft psykisk ohälsa. 
Under projektets utbildnings- och informationstillfällen skall då produkten visas upp 
för både för brukare och personal att kunna se, känna och prova hjälpmedlet för att 
få en uppfattning om det. En bra marknadskanal för att introducera hjälpmedlet.  

6.6 Skydd av produkten 
Den 30/5 2007 inlämnades patentansökan för produkten. Då söktes skydd för 
kombinationen ljud i realtid och bildvisning i en ny applikation. Patentansökan 
handhas av Albihns patentbyrå. Det bekostas av uppdragsgivaren, som också 
planerar att äga ett eventuellt patent. Projektgruppens medlemmar står då som 
uppfinnare.  
 
Ett eventuellt skydd skall även sökas för grafiken i mjukvaran, detta är då ett 
mönsterskydd.  
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7. 7. 7. 7. ReflektionReflektionReflektionReflektion    

Projektets resultat i form av ett fungerande kommunikationshjälpmedel, kallat SD 
COM, uppfyller både projektgruppens, användarnas och uppdragsgivarens krav. 
Vår förhoppning är att den slutgiltiga produkten skall ge vår målgrupp en chans att 
vara mer socialt aktiva längre, för att på så sätt bromsa sjukdomsförloppet.  
 
Tanken och idén kring produkten har mottagits mycket positivt av de som fått ta del 
av den. Och det har uppkommit många idéer kring ytterligare funktioner och andra 
applikationer för produkten. Ett exempel på detta är att produkten skulle få en 
sökfunktion så att man lätt skulle hitta den, som uttrycktes av anhörignätverket 
Kronolunds Anhörigvårdare. 
 

Vi har lärt oss mycket av detta projekt. 
Vi har inte bara utvecklat en fungerande 
lösning utan också fått se till produktens 
helhet, där det var vikigt att skapa 
nätverk och förankra idén. Marknad och 
omvärld har till stor del påverkat 
projektets resultat och vi har förberett 
produktens intåg på 
hjälpmedelsmarknaden genom att 
generera en marknadsplan. Vi har också 
utvecklats i ledarrollen, skapa 
fungerande metoder för planering och 

uppföljning, dels för projektets struktur och löpande funktion men också 
ekonomiskt.  
 
Under hela projektets gång har samarbetet mellan uppdragsgivaren och 
projektgruppen varit mycket bra och vi ser goda utvecklingsmöjligheter. Vägen är 
lång innan produkten kan nå slutkund men med bruksorganisationernas och vissa 
intresseorganisationers stöd är detta arbete väl förankrat och även finansierat.  
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