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I 

Sammanfattning 
Fysisk aktivitet kan minska risken att utveckla demens och studier visar också att personer 

som redan har någon form av demens kan få igång en bättre minnesfunktion och få lättare att 

utföra dagliga sysslor om aktiviteten utförs regelbundet. Personer med en demensdiagnos 

erbjuds generellt sett fysisk aktivitet i relativt liten utsträckning och det finns inte heller något 

stort utbud av träningsredskap som är anpassade efter målgruppen.  

Projektet Bike Around startades under en workshop i Köpenhamn som anordnades av HCH 

och Techna Science med syftet att ta fram nya träningsredskap för dementa. Workshopen 

mynnade i att ta fram en anpassad träningscykel där användaren kan få en cykelupplevelse 

från sin rullstol eller favoritfåtölj. Genom att integrera pedalernas rörelse med en förinspelad 

film projicerad på en skärm kan minnet stimuleras både visuellt och genom själva aktiviteten.   

Vår uppgift inom projektet har bestått av tre delar: konstruktion av cykel, filmuppspelning 

och programmering av mjukvara. Under projektets gång har en prototyp skapats som 

uppfyller de uppsatta kraven på ergonomi och användarvänlighet.  

  

  



 

  

  

  

  

II 

Abstract 
Physical activity can reduce the risk of developing dementia, and studies show that people 

who already have some form of the disease can get a better memory function and find it easier 

to perform daily tasks if the activity is performed regularly. People who are diagnosed with 

dementia are generally not offered physical activity to a high extent, nor is there a wide range 

of equipment developed to suit the target group. 

The Bike Around project was launched during a workshop in Copenhagen and was organized 

by HCH and Techna Science with the aim to develop new training equipment for people with 

dementia. The workshop resulted in the development of a customized training bike where the 

user can get a biking experience from his wheelchair or favorite chair. By integrating the 

pedal movement with a prerecorded movie projected on a screen, the memory can be 

stimulated both visually and by the activity itself. 

Our assignment in the project consisted of three parts: design of the bike, movie playback and 

software programming. During the project a prototype has been created that meets the 

requirements of ergonomics and usability.  
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1 Introduktion 

1.1 Problemformulering 

Personer drabbade av en demenssjukdom får ofta svårt att utföra olika aktiviteter, sjukdomen 

medför i många fall att personen blir tillbakadragen och inaktiv. Detta påverkar både den 

psykiska och fysiska statusen hos den drabbade. För att motverka inaktiviteten 

rekommenderar socialstyrelsen att olika former av fysisk aktivitet skall erbjudas individen [1]. 

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) och Techna Science i Köpenhamn anordnade en 

workshop för att få fram idéer på hur en fysisk aktivitet för dementa kan se ut. Workshopen 

resulterade i flera idéer och HCH och Techna Science valde att gå vidare med en av dessa 

idéer – Bike Around som syns i Fig. 1. 

1.2 Syfte 

Syftet med Bike Around är att skapa en cykelupplevelse för dementa. Utöver själva 

cykelupplevelsen är tanken att Bike Around, på ett smidigt sätt, ska kunna användas i 

medicinskt syfte tillsammans med anpassad kringutrustning. Konceptet bygger på att cykeln 

ska vara utrustad med en surfplatta varifrån personal kan anpassa, logga och styra den 

dementes cykelupplevelse. Tanken är att rutter via surfplattan ska kunna väljas specifikt för 

varje individ och tillfälle. Med ett knapptryck på surfplattan ska projektorn startas och 

cykelturen visas upp. 

Den del av projektet som vi har fått förtroende att utveckla är att konstruera en cykel med 

modellen (Fig. 1) som utgångspunkt. Cykeln ska vara konstruerad på det vis att den går att 

använda från en fåtölj eller rullstol. Vår uppgift består även i att presentera en mjukvara som 

möjliggör att användaren kan följa cykelturen på en bildskärm. På denna ska användaren 

kunna se hur väl han eller hon följer rutten, med hjälp av indikerande pilar. 

  

Fig. 1: Koncept bild Bike Around 
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1.3 Kravspecifikation 

För att kunna utveckla vår del i projektet sattes följande grundkrav: 

 Cykeln skall vara ergonomiskt inställbar efter användaren, vilket innebär höj- och 

sänkbart styre för att passa personer som sitter i en fåtölj eller i sin rullstol. Även 

pedalerna ska kunna justeras efter personens längd. 

 Möjlighet att skapa användarspecifika rutter exempelvis en tur användaren har cyklat 

tidigare i livet och har en speciell anknytning till. 

 Mätsystem för att övervaka hur väl användaren följer cykelturen.  
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2 Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom och fysisk aktivitet 

Demens är ett samlingsbegrepp på ett sjukligt tillstånd som försämrar fysiska och psykiska 

funktioner. Demens kännetecknas av en nedsatt mental förmåga som sakta smyger sig på den 

drabbade, vilket gör att det många gånger kan vara svårt att sätta diagnosen. Vanliga 

kännetecken kan vara sämre minne, svårare att utföra vardagliga sysslor och försämrad social 

förmåga [1]. Den vanligaste formen av demens är Alzheimers. Det är inte sällan man 

benämner Alzheimers som ”de anhörigas sjukdom”, just för att den drabbade blir så oerhört 

beroende av sin omgivning. Demenssjukdomar finns i alla åldrar och ökar i takt med att man 

åldras. I Sverige har ca 140 000 svenskar någon form av demens och det tillkommer ca 25000 

nya fall varje år. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadie och rätt typ av behandling införs 

har man goda chanser till en bättre livskvalitet [2].  

Undersökningar visar att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken att utveckla demens [1]. 

Det viktiga i detta fall är inte att aktiviteten har hög intensitet utan att den utförs regelbundet 

[3]. Enligt undersökningarna förebyggs då risken att den demente blir passiv och 

tillbakadragen samt andra negativa effekter som kan uppstå av sjukdomen. Med regelbunden 

fysisk aktivitet stimuleras också förmågan att komma ihåg och att orientera sig i sin 

omgivning. 

2.2 Träningsredskap 

Generellt sett erbjuds personer med en demensdiagnos dagliga aktiviteter och fysisk aktivitet i 

relativt liten utsträckning. En promenad, sittgymnastik eller dans är exempel på bra aktiviteter 

men det innebär ofta att den demente behöver uppsyn av en vårdare. Om den demente får 

stöttning i form av kognitiva hjälpmedel kan detta bidra till att bibehålla eller öka 

självständigheten hos den sjuke. Därför finns ett behov av at utveckla nya träningsredskap för 

målgruppen och speciellt anpassade efter deras behov [1].   
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2.3 HCH, Hälsoteknikcentrum Halland 

HCH, Hälsoteknikcentrum Halland är ett utvecklingsprojekt som pågått sedan 2009. Syftet är 

att stimulera framväxten av nya företag, produkter och att öka konkurrenskraften inom 

hälsoteknikfrågor. Detta sker genom utvecklingsprojekt tillsammans med lokala företag, 

landsting, kommun och Högskolan i Halmstad. Organisationen styrs av en ledningsgrupp, 

samt en rådande styrelse. Finansieringen sker med hjälp av Europeiska Unionens 

regionsfonder och Region Halland. [4]. Se Fig. 2 för en översikt av hur HCH arbetar. 

  

Fig. 2: HCH utgår från samhällsbehov för att tillsammans med landsting, kommun, företag och högskolan 

utveckla idéer till nya produkter, företag och tjänster.  
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3 Metod 

3.1 Ergonomisk design av cykel 

Vid konstruktionen av cykeln var det viktigt att ergonomin skulle gå att anpassa för både 

långa och korta personer, samt att den skulle fungera både från fåtölj och rullstol beroende på 

användarens förutsättningar. Det var också viktigt att konstruera ett höj- och sänkbart styre 

samt att tramporna skulle gå att flytta framåt och bakåt. För att konstruera en cykel som 

uppfyller dessa krav fanns det olika vägar att gå: antingen modifiera en existerande 

träningscykel eller konstruera den helt från grunden. 

Det finns redan träningscyklar på marknaden som är konstruerade för att användas av 

rullstolsburna eller tillsammans med en fåtölj (Fig. 3). Dessa har fördelen att motståndet till 

tramporna går att reglera antingen för hand eller via en inbyggd dator.  De är dock endast 

konstruerade för att trampa och ej för att styra med. Därför behöver styret modifieras för att 

tillåta vridning och möjlighet att läsa av styrvinkeln. Ytterligare en nackdel är att signalen 

som kommer från tramporna tolkas av en inbyggd dator i cykeln istället för att skickas via 

USB-kontakt till en extern dator. Detta gör det svårt för utomstående att komma åt och kunna 

tolka signalen eftersom det inte finns något färdigt kommunikationsgränssnitt till cykeln. Det 

höga priset skulle också vara en nackdel eftersom dessa cyklar är väldigt dyra vid jämförelse 

med en traditionell träningscykel. 

 

  

Fig. 3: Lemco träningscykel 
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Det andra konstruktionsalternativet som övervägdes var att konstruera en cykel från grunden. 

Fördelen med detta alternativ är att cykeln då går att anpassa precis efter de ergonomiska krav 

som eftersträvas. Nackdelen är att en sådan konstruktion skulle bli alltför tidskrävande att ta 

fram och många moment skulle då hamna utanför projektets tidsram. Till exempel skulle ett 

sätt för att reglera pedalernas motstånd behöva konstrueras. En sensor skulle även behövas för 

att mäta hastigheten på pedalerna och ge feedback till filmuppspelningen. Detta är två mycket 

viktiga delar för att cykelturen ska upplevas så genuin som möjligt. 

Vi valde ett mellanting av ovanstående alternativ. Färdiga och kompakta pedaler köptes in 

från PCGamerBike (Fig. 4 ) [5] men styret konstruerades som en del av projektet. Detta 

innebar en möjlighet att konstruera styret så att kravspecifikation gällande ergonomin kunde 

uppfyllas, samt att sensorn för styrvinkel kunde placeras på önskvärd plats. Till pedalerna 

medföljde en mjukvara som via USB-kontakten kan räkna pedalvarv. Detta kunde sedan 

utnyttjas för att anpassa hastigheten på filmuppspelningen.  

 

 

  

Fig. 4: PCGamerBike mini 
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3.2 Övrig instrumentering 

3.2.1 Val av sensor 

Att mäta färdriktningens vinkel med hjälp av cykelns styre kan göras på olika sätt.  Följande 

lösningar övervägdes: 

 Vippströmbrytare 

 Halleffektsensor 

 Potentiometer 

För att minska urvalet gjordes en kravlista över vilka funktioner en lämplig sensor skulle ha. 

Sensorn skulle uppfylla följande krav: 

  Ha mer än tre lägen, d.v.s. det ska finnas mer än höger, vänster och rakt fram. 

 USB-kontakten ska vara tillräcklig för strömförsörjning. 

 Kunna monteras på cykeln för att underlätta byte av styre. 

 Sensorn ska kunna kommunicera via COM-porten 

Att välja en vippströmbrytare uteslöts eftersom det första kravet, att sensorn skulle ha 

betydligt mer än tre lägen, inte uppfylldes. Kravet att med enkla medel byta styre gjorde 

halleffektsensorn till ett bra alternativ. Med en halleffektsensor skulle det vara möjligt att 

placera sensorn på cykeln samt fästa ett kugghjul på axeln till styret (Fig. 5) för en enkel 

avläsning. Halleffektsensorn har en stor nackdel eftersom den bara detekterar styrets vridning 

utan att känna dess vinkel. Denna egenskap hos halleffektsensorn innebär att det inte finns en 

fast referenspunkt på 0°. Sensorn behöver därför kalibreras om varje gång en ny cykeltur 

startas. Utifrån signalen som sensorn skickar går det att få fram hur långt axeln vrids från ett 

visst läge genom att räkna pulserna. Ett problem som lätt kan uppstå är om datorn tappar 

signalen samtidigt som användaren svänger med cykeln. Om datorn efter vridning återupptar 

läsning av signal kommer antalet pulser åt de båda hållen inte att stämma. Detta skulle tolkas 

som att användaren svänger även om styret är rakt.  

Fig. 5: Utgående signal från en halleffektsensor. Signalen 

varierar med magnetfältet. 
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För att undvika kalibrering av sensorn vid varje uppstart samt undvika risken med felläsning 

på grund av ovanstående signalproblem undersöktes möjligheten att använda en 

potentiometer. Potentiometern har en fast referenspunkt som motsvarar 0° (lägst resistans) till 

skillnad från halleffektsensorn. Det finns väldigt många sorters potentiometrar, det som skiljer 

är olika utseenden, upplösning och tolerans. Potentiometern MRV50f (Fig. 6) valdes för 

utvärdering på grund av dess specifikationer; kompakt design och en mycket hög upplösning.  

För att utvärdera om potentiometern skulle passa projektet byggdes en testrigg. Testriggen 

bestod av en PIC-processor (Peripheral Interface Controller) som använde en av sina 

ingångar som A/D-omvandlare. Processorn skickade sedan det digitala värdet till COM-

porten på testdatorn där värdet presenterades på skärmen. Styret placeras i testriggen och 

tillsammans med värdet som presenterades på testdatorn kunde minsta möjliga styrrörelse 

läsas av. Detta för att kontrollera om upplösningen som potentiometern har räckte till för att 

mäta tillräckligt små styrrörelser. Den höga upplösningen var viktig eftersom 

filuppspelningsmetod inte var bestämd. Om valet 3D-runda skulle väljas innebär det en stor 

rörelsefrihet och en högupplöst sensor skulle därför behövas. Det var även viktigt för att 

kunna implementera funktionen som övervakar den cyklandes förmåga att följa rutten. 

Funktionens noggrannhet beror på hur små styrvinklar det går att uppmäta.  

Potentiometern MRV50f valdes till projektet för att mäta styrvinkeln. Den valdes eftersom 

den är kompakt och har hög upplösning till ett rimligt pris. Den skickar ut ett värde mellan 0-

780 som representation av 0-360° styrvinkel. Detta kan sedan användas för att detektera om vi 

svänger eller cyklar rakt fram. 

 

  

Fig. 6: Potentiometer MRV50f 
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3.2.2 Val av skärm 

När det kom till val av skärm fanns det flera alternativ att välja mellan: datorskärm, projektor 

med stor duk eller en kupolformad duk (jDome Fig. 8) [6]. Se Fig. 7, tabell över för- och 

nackdelar för de olika valen. 

Typ av skärm Fördelar Nackdelar 

Vanlig datorskärm Billig, portabel, finns tillgänglig 

hos de flesta 

Liten skärm 

Projektor med duk Går att ändra storlek efter hur 

mycket utrymme som finns. 

Stor bildyta. 

Mer  utrymme krävs eftersom 

projektorn behöver komma 

en bit ifrån duken för att få 

en stor bild.  

Projektor och duk behövs 

vilket är dyrare än en vanlig 

skärm 

Projektor med 

kupolformad duk 

Det går att sitta ”inne” i duken. 

Duken omsluter en så att bilden 

som projiceras fyller ut större 

delen av synfältet 

Precis som för den platta 

duken är detta ett dyrt och 

utrymmeskrävande alternativ. 

 

jDome valdes till projektet för att den täcker större delen av synfältet och bidrar på så sätt till 

en mer verklighetstrogen upplevelse av cykelturen. jDomen kan trots sin storlek i uppfällt 

läge lätt fällas ihop och transporteras i en tillhörande väska, t.ex. mellan avdelningar på ett 

boende. 

Fig. 7: För- och nackdelar hos olika skärmalternativ 
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Fig. 8: jDome 
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3.3 Uppspelning av virtuell värld 

Sättet att visualisera bilden på är en viktig faktor för projektets helhetsintryck. Tanken är att 

det skall kännas så verkligt som möjligt i den virtuella världen. Men hur viktig är 

rörelsefriheten i förhållande till bildkvaliteten? För uppspelning av cykelturen undersöktes två 

stycken fall. 

Det första var en 3D-rutt skapad i dataprogrammet Island Worlds [9]. Island Worlds är ett 

program framtaget för att antingen kunna ladda hem eller skapa egna virtuella miljöer för att 

göra fysisk träning roligare. Inne i programmet kan användaren röra sig fritt i tre dimensioner 

med hjälp av tangentbordets piltangenter. För att integrera ett existerande träningsredskap 

såsom en träningscykel eller en trappmaskin kan man köpa till ett XRGameKit™, ett 

integrationsverktyg som möjliggör kommunikation med programmet Island Worlds. 

Alternativt kan man köpa deras träningsredskap som redan har denna typ av integration. 

Fördelen med en miljö skapad i Island Worlds är rörligheten. Det går att påverka sin 

motionsrunda på ett friare sätt eftersom du inte är begränsad till att röra dig efter en 

förutbestämd bana. Själva rörligheten är önskvärd men upplevelsen hamnar längre bort från 

verkligheten när det gäller realistisk återgivning. 

Det andra alternativet var att spela in en runda som faktiskt finns och helst en runda den 

dementa har någon anknytning till. Detta kräver dock förberedelser av en utomstående person 

som spelar in filmen. Den kan antingen spelas in av en vårdare eller anhörig som känner till 

den dementes bakgrund och intressen och på så vis kan själva filmen också bidra till 

minnesstimulering. Man kan också tänka sig att det skall gå att beställa förinspelade filmer. 

Se Fig. 9, tabell över för- och nackdelar för de olika valen. 

 

Typ av cykeltur Fördelar Nackdelar 

3D-runda Rörligheten. Det går att påverka 

rundan på ett friare sätt. 

Grafiken. En pixlig grafik 

som påminner mer om ett 

dataspel. 

Förinspelad runda Det blir en verklighetstrogen 

miljö. 

Man kan anpassa rutten efter 

individen och på sätt stimulera 

minnet. 

Det finns inte lika stor frihet 

att cykla dit man vill 

eftersom det är en film. 

Rundan måste spelas in i 

förväg mha en filmkamera.  

 

  

Fig. 9: För- och nackdelar för inspelning av cykeltur 
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För en ung person som vill cykla runt i ett stimulerande dataspel kan Island Worlds vara en 

utmärkt idé, men kvaliteten på bilden kommer att betyda mer än rörligheten när fokus ligger 

på äldre personer med någon form av demensdiagnos. Eftersom minnesfunktionen är så pass 

viktig valdes alternativet med en förinspelad tur. Det finns då möjlighet att anpassa filmen 

genom att spela in en runda den drabbade själv har en positiv anknytning till för att stimulera 

minnet. 
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4 Resultat 

4.1 Cykeldesign 

För att rita upp cykelkonstruktionen användes 3D-ritningsprogrammet CATIA [7]. Med hjälp 

av de digitala ritningarna underlättades arbetet med att anpassa cykeln efter de ergonomiska 

krav som specificerats. Detta på grund av att det var möjligt att mäta och ändra alla mått innan 

den slutgiltiga designen bestämdes. Den digitala modellen gjorde det även möjligt för HCH 

att se hur den färdiga cykeln var tänkt att se ut och de kunde då komma med synpunkter 

gällande designen. Synpunkterna ledde till sänkt minsta höjd samt större spann mellan lägsta 

och högsta läget på styret. 

När vi kommit överens med HCH kring konstruktionen av cykeln kontaktades Nya Plåt i 

Halmstad. Deras kompetens och tillgång till laserskärmaskiner och bättre bockmaskiner än 

vad som finns i verkstaden på Högskolan i Halmstad behövdes för att bocka plåten till den 

svåra geometrin hos styrboxen på cykeln (Fig. 10). För att styret skulle sitta stabilt 

monterades två kullager (markerade som nr 1 i Fig. 10). Ett nylonlager (nr 2) monterades 

också för att ge möjlighet att med en skruv ställa in vridmotståndet i styret. Styret fick en ny 

och längre axel för att passa kullagerna och för att passa i skåran på sensorn. Sensorn 

monterades på insidan av styrboxens bortre gavel med hjälp av gängad stång för att ge 

möjlighet till viss justering. 

 

 

Fig. 10: Översikt av cykelns styrbox, kullager (1), nylonlager(2), sensor (3) 

 

 

1 2 3 
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Profilerna som gör det möjligt med ett höj- och sänkbart styre samt profilerna som tramporna 

står på är gjorda i aluminium istället för stål, detta för att vikten ska hållas så låg som möjligt. 

Den låga vikten underlättar för personal på t.ex. ett sjukhem med att flytta cykeln mellan olika 

avdelningar. Genom att lossa på två bultar går det att fälla ihop cykeln för att den lättare ska 

kunna plockas undan vid behov. 

För att höjden på styret ska gå att reglera används två kvadratiska aluminium profiler där en 

kan glida inuti den andra. Den innersta profilen har hål borrade med jämna mellanrum som 

går att passa till den yttre profilens bulthål. Bulten låser då höjden på styrboxen i önskat läge. 

Som syns i Fig. 11 placerades tramporna på aluminiumprofiler med T-spår. Bultarna som 

håller fast tramporna glider i aluminiumprofilernas T-spår och ger därför möjlighet att 

förflytta tramporna framåt och bakåt. Detta är viktigt för att ge användaren möjlighet att 

reglera tramporna efter sin egen längd och sittställning. 

  

Fig. 11: Cykelkonstruktion 
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4.2 Styrdator 

4.2.1 Vinkelmätning 

Sensorn MRV50f som används för att känna av styrvinkeln skickar ut en analog spänning 0-

5V motsvarande 0-360° på styret. För att denna signal ska kunna tolkas av en dator behöver 

den konverteras till en digital signal. Testriggen som byggdes för att utvärdera de olika 

sensorerna kom nu till användning igen för att konvertera signalen (Fig. 12). PIC-processorn 

gör en A/D-omvandling av signalen som sedan skickas till MAX233 kretsen. MAX-kretsen 

gör om spänningen på signalen till ±10V istället för 0-5V, som processorn skickar, detta är ett 

krav för att kommunikation på RS-232 porten ska fungera. Det finns fler saker att ta hänsyn 

till för att RS-232 porten ska fungera bland annat ska baud rate specificeras så att PIC-

processor och datorn som används för att tolka signalen jobbar lika fort.  

  

 

4.2.2 Hastighetsmätning 

Tillsammans med tramporna medföljde en programvara med funktion för att räkna pedalvarv. 

Med hjälp av dessa värden var det möjligt att räkna ut hastigheten som filmen ska spelas upp 

med.  

  

Fig. 12: Kopplingsschema på signalbehandlingskrets 
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4.3 Filmuppspelning 

Cykelturen som används för att demonstrera projektet spelades in med en Canon Legria. 

Monterad på ett stativ filmades turen med hjälp av en fyrhjuling på gokartbanan på Östra 

stranden i Halmstad. Banan valdes med tanke på det jämna underlaget samt att den innehåller 

många tydliga kurvor. Ovanstående bidrar till att framhäva cykelns funktionalitet (Fig 13). 

 

Den inspelade filmen delas upp i 24 bilder för varje sekund film med hjälp av 

datorprogrammet Video to JPG converter [8], dvs. varje bild (frame) filmen består av sparas 

om som en egen jpg-fil och läggs i en bildmapp i programmet. Dessa bilder plockas sedan 

fram i turordning i takt med att användaren cyklar. Varje pedaltramp är programmerat att 

motsvara ett nedslag på piltangent ”upp”. I dataprogrammet finns en avlyssningsfunktion som 

känner av när piltangenten trycks ner och bilden byts. Ju fortare man trampar desto fortare 

byts bilderna och på så sätt kan man höja och sänka hastigheten på filmen. Efter ett varv på 

gokartbanan börjar filmen om, dvs den första och sista bilden är synkroniserade så att de 

flyter samman till en enda runda som kan loopas oändligt många gånger.  

Effekten är att ju snabbare man cyklar, desto fler bilder hinner visas på skärmen och man får 

känslan av att man cyklar snabbare eller långsammare beroende på pedalernas hastighet. 

Objekt i omgivningen som normalt rör på sig, t.ex. en flagga som vajar i vinden, kan te sig 

onormala beroende på hur snabbt du cyklar. Ju snabbare du trampar desto snabbare spelas 

filmen upp och flaggan kommer då också automatiskt fladdra med en högre hastighet vilket 

kan upplevas som en nackdel med tekniken. 

  

Fig. 13: Gokartbanan i Halmstad 
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Cykelturen följer gokartbanan oavsett hur styret används. Det räcker alltså att du trampar för 

att turen skall fortlöpa. För att då förklara för cyklisten att han/hon gör rätt, dvs. att individen 

svänger när det kommer en kurva, visas pilar i filmen. Dessa pilar visar sig mitt på skärmen 

och talar om för användaren hur man bör hålla styret för tillfället. När en kurva närmar sig i 

filmen visas en röd pil på skärmen. Om användaren samtidigt svänger åt samma håll som 

pilen pekar kommer den röda pilen att bli grön. Detsamma gäller när man befinner sig på en 

raksträcka: har användaren placerat styret i rakt läge kommer pilen som pekar rakt fram att 

lysa grönt. Börjar man svänga mitt under en raksträcka lyser pilen rött och indikerar att 

användaren för tillfället inte gör rätt. Som nämndes tidigare kommer dock cykeln att fortsätta 

korrekt utan att åka av vägen bara användaren fortsätter att trampa (Fig. 14). Detta är inget 

problem för att dementa personer förutsätts inte ha behovet av en fullständig realistisk 

cykeltur. 

 

 

För att få rätt pil att visas på skärmen vid rätt tidpunkt är alla bilder i cykelturens film 

numrerade. Då kan t.ex. en högerpil placeras mellan bild 100-230 och vi vet därmed att där 

finns en högerkurva. Svänger dessutom användaren känner datorn av detta via sensorn och 

pilen blir grön. Detta tillsammans med vetskapen att det finns en kurva gör det möjligt att 

lagra hur väl cykelturen utförts för senare utvärdering. 

 

  

Fig. 14: Cyklisten befinner sig i en kurva. I vänstra bilden håller användaren styret i fel läge och i högra 

bilen svänger cyklisten åt rätt håll. 
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4.4 Mjukvara 

Programmet som är utvecklat för att ta hand om cykelupplevelsen är skrivet i 

programmeringsspråket Java [10]. Programmet läser signalerna från sensorn och tramporna 

dessa används sedan för att spela upp filmen samt övervaka hur bra användaren följer banan. 

En fördel med Java är att det finns en ”garbage collector” som tar bort oanvända 

datastrukturer som inte längre används för att spara minne. En annan fördel är att java har 

många fördefinierade bibliotek för behandling av grafik. 

Ett problem med Java som upptäcktes efter ett par veckor är att Sun (utvecklaren av Java) har 

tagit bort stödet för Windows i deras ”Java Communications API” bibliotek. Detta ställde till 

med problem innan vi lyckades hitta ett externt bibliotek som använder sig av Java 

Communications API men är anpassat för Windows, RXTX [11].  

I detta projekt är det viktigt att vissa saker sker kontinuerligt, t.ex. läsa in om vi svänger och 

stega fram i filmen. För att göra detta parallellt används trådar (eng. Threads). Trådar ger 

möjlighet att köra flera program parallellt istället för att först köra ett program och sen nästa. 

Programmet är uppbyggt av tre trådar (Fig. 15) Sensorläsning, Filmuppspelning och 

Ljuduppspelning. Den första tråden startas när programmet körs igång och innehåller klassen 

COM-port. Denna tråd har till uppgift att sköta kontakten med RS-232-porten. Klassen COM-

port börjar med att skapa två nya trådar för Filmuppspelning och Ljuduppspelning. När dessa 

trådar är skapade övergår klassen till att läsa in från datorns RS-232-port och konverterar 

sensorns värde till rätt format.  

Film-klassens uppgift innefattar att skapa en mediaspelare där filmen och styrriktningspilar 

visas. Detta görs med hjälp av klassen Pil vars uppgift är att tolka värdet från RS-232-porten 

samt från tramporna för att räkna ut nästa bild i filmen. Det jämför även med fördefinierade 

värden hur bra användaren är på att följa banan och väljer pilar utifrån detta. Instruktioner om 

vilken pil och bild som är nästa i filmen skickas till Film-klassen. 

Den sista tråden Ljuduppspelning har hand om ljudupplevelsen för cykelturen. Här spelas en 

ljudfil upp av typen .wav under tiden användaren cyklar och detta sker oberoende av 

hastigheten på tramporna, musiken loopas sedan undertiden programmet körs. För prototypen 

används en testfil från ett av de många gratis ljudbiblioteken på Internet. 
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Fig. 15: Programöversikt. Signalerna från cykelns sensorer behandlas tillsammans med film och ljud och 

skickas sedan till display. 
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5 Slutsats 
Projektet gick ut på att ta fram en träningscykel speciellt anpassad för dementa där 

användaren skall kunna få en cykelupplevelse från sin rullstol eller favoritfåtölj. Eftersom 

cykelupplevelsen skulle projiceras framför användaren köptes en skärm och projektor. Vår 

uppgift i projektet delades upp i tre delar: konstruktion av cykel, filmuppspelning och 

programmering av mjukvara. 

Cykeln konstruerades i aluminium på grund av kravet att få cykeln mobil för att kunna flyttas 

mellan olika avdelningar på sjukhem. Från cykeln skickas signaler om styrvinkel samt 

pedalhastighet till en dator. Prototypen som vi har skapat använder sig av en förinspelad rutt 

som projiceras på skärmen i takt med att användaren cyklar. Cykelrutten spelades in med 

hjälp av en filmkamera och ett fordon för att få en jämn och stabil inspelning. För att behandla 

signalerna från cykeln och att spela upp cykelrutten på skärmen skrevs ett program i Java. 

Detta examensarbete har resulterat i en virtuell cykelupplevelse med tillhörande 

träningscykel. Cykeln kommer under sommaren och hösten 2011 med hjälp av HCH att testas 

av personal och personer med diagnosen demens. De kraven som specificerades i början av 

projektet är alla uppfyllda och implementerade. 

6 Diskussion 

6.1 Förbättringar 

Som prototyp finns det ett par förbättrningar att göra, en av dem är en smidigare och mer 

portabel lösning av cykel och skärm. Detta går att ådstakomma genom att minska vikten samt 

att integrera pedalerna i konstruktionen på ett bättre sätt. 

Filmuppspelningen har också utrymme för förbättringar. Kvaliteten går att förbättra med 

enkla medel såsom en bättre videokamera och mer stabil inspelning. Valmöjlighet att välja 

mellan olika rutter är också en framtida funktion. 

6.2 Framtid 

Tanken är att den här tekniken skall kunna utvecklas. Det ska vara möjligt att lagra hur 

användaren följer cykelturen, dvs. hur stor del av rundan pilen som visar riktningen är grön. 

På så sätt kan en vårdare övervaka vilka framsteg den demente gör. 

Ett annat framtida alternativ är att kunna cykla med hjälp av Google Maps Street View. 

Användaren ska då själv kunna välja att cykla i sin barndoms stad eller på ett resmål som 

verkar spännande, var som helst i världen. Här kan vårdare och anhöriga i vissa fall hjälpa till 

vid val av runda så att minnesfunktionen hos den enskilde stimuleras i största möjliga 

utsträckning.  
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Vad som skiljer sig mellan vår demonstrationsfilm från gokartbanan och det senare 

alternativet är att användaren själv kommer att kunna påverka rundan på friare sätt. Istället för 

att alltid följa samma tur, kommer cyklistens val i korsningar göra det möjligt att förändra 

rundan varje gång. Att använda Google Maps Street View ställer dock höga krav på datorns 

beräknings kapacitet som skall ”göra om” stillbilder till film.  

HCH håller på att ta fram en applikation till en surfplatta som skall underlätta för vårdaren att 

sätta igång cykeln med rätt rutt, för rätt användare. Aktiviteten loggas och det ger möjlighet 

för personalen att se vilka rutter användaren föredrar. I applikationen finns även ett 

belöningssystem där användaren kan göra sig förtjänt av en fika om turen går bra. 
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8 Bilagor 



 

 

Bilaga 1 – Demenssjukdom och fysisk aktivitet  

 

Vad är demens? 

Demens är namnet på flera olika symptom som orsakas av försämrad funktion hos hjärnan. 

Vanliga kännetecken är att man får sämre minne och successivt allt svårare att klara av 

vardagliga sysslor (www.vardguiden.se). Andra vanliga symtom är försämrad språklig 

förmåga samt svårigheter att skriva, räkna, känna igen, orientera sig och klara praktiska 

göromål som påklädning och måltider. Dessutom förändras den sociala funktionen och 

personligheten. Symptomen kommer ofta smygande, vilket gör det svårt att ställa diagnosen 

demens i början av sjukdomsförloppet. Med tiden framträder sjukdomen tydligare och den 

sjuke kan komma att behöva allt mer hjälp med att klara sina dagliga aktiviteter. Demens 

förekommer oftast hos äldre personer (www.socialstyrelsen.se) 

 

Utbredning av demens i Sverige 

I Sverige finns det ungefär 148 000 personer med demenssjukdom. Varje år insjuknar 24 000 

personer i en demenssjukdom och ungefär lika många demenssjukna dör varje år. Det finns 

idag inget som tyder på att risken för att insjukna i en demenssjukdom har ökat under 

senare år. Förekomsten ökar med åldern och är omkring 1 procent vid 65 år och över 50 

procent vid 90 års ålder. På grund av det ökade antalet äldre i befolkningen kan man 

förvänta sig att antalet personer med demens kommer att stiga betydligt under kommande 

år. 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga utveckling av demens 

Flera studier genomförda under senare år antyder att regelbunden fysisk aktivitet har en 

skyddande effekt mot risk för att utveckla åldersdemens. Man har funnit att personer 

som deltog i många aktiviteter löpte mindre risk att utveckla demens än de som deltog i få. 

Om aktiviteten var energikrävande eller ej hade mindre betydelse i sammanhanget . 

Även hos de äldsta (över 85 år) finns det indikationer på att regelbunden fysisk aktivitet 

skyddar mot utveckling av demens. 

 

http://www.vardguiden.se/


 

 

Fysisk aktivitet utförs ofta tillsammans med sociala och mentala aktiviteter, och genom 

att vara engagerad i flera olika aktiviteter stimuleras troligtvis förmågan att organisera och 

komma ihåg, något som kan vara en av orsakerna till att fysisk aktivitet verkar ha en 

skyddandeeffekt. Fysisk aktivitet kan även reflektera en sund livsstil, något som i sig skyddar 

för exponering av faktorer som kan påverka den kognitiva funktionen såsom planering och 

strategiskt tänkande negativt. 

 

Även genetiska skillnader har betydelse för om fysisk aktivitet skyddar mot demens. 

Man har till exempel funnit att hos personer som inte är bärare av en speciell gentyp 

(apolipo- protein E genotype-APOE) skyddar fysisk aktivitet mot att utveckla demens, medan 

hos dem som var bärare av genen var sambandet lågt (www.svenskidrottsmedicin.se). 

 

 

 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet hos personer med demenssjukdom 

Det finns studier som har visat att strukturerad fysisk träning ger ökad fysisk form och 

funktion i det dagliga livet hos personer med demens.  

 

Hos äldre personer som bor kvar hemma är det rapporterat att ett fysiskt träningsprogram 

tillsammans med utbildning av närstående i att hantera personens beteende, förbättrade 

gångförmågan och den självrapporterade hälsan samtidigt som depression reducerades.  

De flesta personer som vistas på sjukhem/vårdinrättning har vikande mentala funktioner 

eller demens. Studier från USA och Europa visar att strukturerad träning för äldre på 

vårdhem (70+) med flera diagnoser ger positiva effekter på muskelstyrka och rörlighet 

(www.svenskidrottsmedicin.se). 

 

Det finns dokumentation som i rimlig omfattning stödjer effekt på rörligheten och 

motstridiga resultat när det gäller gångfunktion, aktiviteter i dagliga livet, balans och 



 

 

uthållighet. Även om nedsatt mental funktion inte var ett kriterium för inkludering i studien, 

finns det skäl att tro att många av deltagarna hade vikande mentala funktioner och att 

resultaten kan överföras på personer med lättare demens. Det är även rapporterat att 

tillrättalagd fysisk aktivitet påverkar de intellektuella funktionerna hos äldre med demens, 

speciellt aspekter som uppmärksamhet, minne, kommunikationsförmåga, förmåga att utföra 

praktiska uppgifter samt övergripande mentala funktioner 

 

Fysisk träning i kombination med tekniker för att reducera svåra beteenden har visat sig 

förbättra den fysiska hälsan och reducera depression hos personer med Alzheimers sjukdom 

(15). Resultaten antyder att engagemang är en viktig framgångsfaktor när det gäller 

att uppnå fysiska vinster (www.svenskidrottsmedicin.se). 

 

Sammantaget indikerar dessa studier att äldre med olika grad av svikande mental hälsa, 

såväl de som lever kvar hemma och de som finns på någon form av institution, kan ha nytta 

av fysisk träning. Träningen har flera fysiska och psykologiska effekter samt upprätthåller 

hälsa, mentala funktioner, kommunikationsförmåga samt funktion i det dagliga livet som 

viktigaste mål. 

 

Behov av anpassad fysisk aktivitet för personer med demenssjukdom 

Behovet av fysisk aktivitet hos patienter med demens är ofta detsamma 

som hos andra patienter, men anpassningen och utformningen av själva aktiviteten 

måste göras annorlunda (www.demenskonferens.se). Att vara fysiskt aktiv skapar i sig ett 

välbefinnande, men många dementa behöver hjälp att komma igång, hjälp med anpassning 

samt uppföljning under hand för att upprätthålla en god aktivitetsnivå (www.sbu.se). 

 

En del personer kan ha nedsatt initiativförmåga och blir därför lätt inaktiva. Dessa kan 

uppleva att mobiliteten snabbt försämras, inte enbart som en följd av demenstillståndet, 

men även som en följd av inaktiviteten, och befinner sig därmed i farozonen för att mista 



 

 

vissa basfunktioner, exempelvis att kunna gå. Åtgärder som förebygger denna typ av 

funktionssvikt är därför viktiga. En annan grupp patienter är i stället oroliga och vandrar 

omkring. Några beskrivs ”bete sig besvärligt”, vilket inte enbart kan kopplas till 

demenstillståndet, utan mer till personens avsaknad av förmåga att förstå sin omgivning. 

Det är därför möjligt att tillrättalagda aktiviteter som bättre samspelar med omgivningen kan 

fungera positivt för dessa. 

 

 

 

 

Vårdpersonal och arbetet runt en person med en demenssjukdom 

Vad som blir tydligt när man läser socialstyrelsens riktlinjer om vård och omsorg kring 

demenssjukdom är vikten av personcentrerad omvårdnad. Det vill säga att man strävar efter 

att bibehålla den demenssjukes personlighet och formar vården med utgångspunkten i 

individen - inte i sjukdomen.  

 

De som utför den största delen av arbetet kring dementa i Sverige är vårdbiträden och 

undersköterskor- personal som många gånger har en kort teoretisk utbildning. Därför 

genomför socialtjänsten och hälso och sjukvården olika former av personalutbildningar med 

syfte att höja kompetensen hos denna personal. Dock vill socialstyrelsen att dessa olika 

typer av utbildningar ökar eftersom det finns ett behov av ytterliggare kunskap och 

kompetens hos denna personalgrupp (www.sbu.se). 

  

Aktiviteter och hjälpmedel.  

En demenssjukdom leder till att den drabbade får svårt att utföra olika aktiviteter. Det 

medför att det finns en risk att personen bli passiv och inaktiv. För att motverka detta 

rekommenderar socialstyrelsen att den dementa skall erbjudas olika former av aktivering 

och fysiskt aktivitet utformade efter individen. I vilken uträckning personer med en 

demensdiagnos erbjuds dagliga aktiviteter och fysisk träning varierar ifrån kommun till 

kommun. Dock kan man generellt säga att kommunerna erbjuder fysisk aktivitet i mycket 

liten utsträckning vilket påverkar både den fysiska och psykiska statusen hos den dementa 

negativt. Den dementa har även rätt till att efter bedömningen av legitimerad personal ( 

mestadels en arbetsterapeut ) erbjudas olika former av kognitiva hjälpmedel. Syftet med 

dessa hjälpmedel är att bibehålla eller öka personens självständighet.  



 

 

 

Fallprevention och begränsningsåtgärder.  

Risken för att falla är dubbelt så hög för personer med demenssjukdom som för person utan 

kognitiv nedsättning. Nio av tio personer med demenssjukdom som läggs i på sjukhus är på 

grund av skada som orsakats av fall. Därför skall de dement erbjudas åtgärder som 

förebygger fall, både på särskilt boende och ordinärt boende. Det kan röra sig om att 

legitimerad personal bedömer hur fallbenägen person med demenssjukdom är, förändringar 

miljön, fysisk träning eller överseende av läkemedel. Det är vanligt förekommande att fysiska 

begränsningsåtgärder används för att förebygga skador och olyckor hos personer med 

demens sjukdom. En av fyra personer är utsatta för en begränsningsåtgärd. Exempel på 

begränsningsåtgärder är bälten, selar, brickbord och sängbord. Anledningen till att dessa 

typer av åtgärder används är för att man vill förehindra fall, undvika sängliggande och 

förbättra en sittställning t.ex. vid måltider. Observationer och utvärderingar är viktigt för att 

denna typ av åtgärder skall fungera och verka positivt för den demenssjuke.     

 

 

 

Daglig verksamhet.  

Det finns idag två olika former av daglig verksamhet som vänder sig till personer med 

demenssjukdom i Sverige. Det ser olika utifrån kommun till kommun. Dock väljer 

socialstyrelsen att tala om två olika former av daglig verksamhet till personer med 

demenssjukdom. Dels blandade dagverksamheter, alltså verksamheter som både vänder sig 

till personer med demenssjukdom och personer med annan sjukdom, samt dels 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom som enbart vänder sig till personer med 

en demensdiagnos.  

Båda dessa typer av dagverksamhet erbjuds dock i väldigt liten omfattning i Sverige idag. 

Enligt en enkät gjord av socialstyrelsen får ca sex procent av dem över 65 år med en 

demenssjukdom dagverksamhet. 

 

Boendeformer.  

Efter en individuell behovsbeprövning kan det demenssjuke erbjudas särskilt boende. Detta 

är en boendeform som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service. I 

Sverige finns det två olika former av särskilt boende. Dels blandat boende, där demenssjuka 

bor tillsammans med andra äldre och dels särskilt boende specifikt anpassat för personer 

med demenssjukdom. Studier har visat att personer med demenssjukdom som bor på 



 

 

boende som är specifikt anpassat för dementa upplever ökad livskvalitet. Det har diskuterats 

flitigt hur många personer med demenssjukdom som kan bo tillsammans i ett boende 

specifikt anpassat för dementa innan kvalitén på vården försämras. Idag är skillnaderna 

mellan Sveriges olika kommuner stora och det finns ingen forskning som ger oss svar på 

frågan.  

 

En person med demenssjukdom kan även beviljas hemtjänst i hemmet. Då bor man alltså 

kvar hemma men får hjälp med de göromål som man ej klarar av. Varje kommuns 

socialtjänst beslutar om vilka insatser som respektive individ är i behov av. 

 

Stöd till anhöriga. 

När person insjuknar i en demenssjukdom påverkar det även anhöriga och närstående. 

Rutiner och vanor förändras (www.sbu.se). Vårdsituationen kan bli påfrestande då anhöriga 

ständigt behöver finnas till hands för den demenssjuke. En form av stöd för den anhöriga 

som finns i Sverige är så kallade avlösning. Det kan ske genom att den demenssjuke vistats 

under en begränsad tid på ett särskilt boende eller att den anhörige ersätts av personal i 

hemmet  

( hemtjänst ) så att man kan lämna hemmet i några timmar. Det finns även olika former av 

utbildningsprogram som direkt vänder sig anhöriga till personer med demenssjukdom. Det 

kan t.ex. röra sig om utbildning demenssjukdom, dess symptom, orsaker och utveckling. Hur 

mycket stöd den anhörige egentligen får varierar enligt socialstyrelsen mycket. För att 

stimulera kommunerna till att utveckla stödet till anhöriga till personer med demenssjukdom 

har staten delat ut utvecklingsbidrag och stimulansbidrag under flera. Dessutom trädde en 

ny lagstiftning om anhörigstöd i kraft första juni 2009.   
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