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Abstract  

This work has been done by three development engineers and one computer engineer and in 

some cooperation with the company Phoniro. This report is written for computer science and 

is mainly oriented on the programming part in the project. 

The goal has been to develop a program that ensures the quality of the care that the home care 

organization delivers. The program is developed for cellphones and is supposed to be used in 

every visit. 

Several functions have been developed for the reason of reducing mistakes in patient visits, 

where the focus was on safe medication. The program also contributes to other benefits such 

as reduced paper handling, fewer phone calls where information is requested and creates a 

standard procedure for all visits. 

The work has been performed in the way where the development engineers has identified new 

functions and made a requirement specification that have been further developed by a com-

puter engineer in java against cellphones.  

 

  



 
  

Sammanfattning  

Hela examensarbetet är utfört av tre utvecklingsingenjörer och en dataingenjör i visst samar-

bete med företaget Phoniro. Denna rapport är skriven av student i datorsystemteknik och är 

huvudsakligen inriktad på programmeringsdelen i projektet. 

Målet har varit att utveckla ett program som ska säkerställa kvalitén hos den vård som hem-

tjänsten levererar. Programmet utvecklas till mobiltelefoner och är tänkt att användas vid 

varje besök.  

Flera funktioner för programmet har arbetats fram med tanke på att minska misstagen vid 

patientbesök där fokus legat på säker medicinering.  Programmet bidrar även till andra förde-

lar som minskad pappershantering, mindre telefonsamtal där det efterfrågas information och 

skapar en standardprocedur för alla besök. 

Arbetet har gått till så att utvecklingsingenjörerna har identifierat nya funktioner och gjort en 

kravspecifikation som sedan utförts av en dataingenjör genom programmering i Java mot mo-

biltelefoner. 
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1 Introduktion 

1 .1 Inledning  
I Sverige kommer antalet äldre människor i samhället att öka i framtiden och med det också 

behovet av vård. För de människor som väljer att bo kvar hemma trots att de inte klarar det 

helt själva finns idag en vårdlösning som kallas för hemtjänst. Hemtjänst innebär olika former 

av omsorg, stöd och service i det egna hemmet. Exempelvis kan en person behöva hjälp med 

mat, städning och medicinering. Eftersom många av vårdtagarna är beroende av hemtjänst för 

att klara sin vardag är det viktigt att alla besök genomförs enligt de rutiner som finns. I de alla 

flesta fall fungerar också tjänsten som det är planerat. Men det uppstår ibland situationer där 

vårdaren missat något under besöket och om det t.ex. görs misstag med vårdtagarens medici-

nering kan det leda till allvarliga konsekvenser. 

Visionen i dagens hemtjänst är att sänka avvikelserna till noll procent vid medicinering. Ma-

joriteten av dessa avvikelser grundar sig i glömska. Ett exempel på detta är när vårdaren kan 

vara i färd med att ge en medicin men så knackar det på dörren, vårdaren lägger ifrån sig me-

dicinen för att öppna och glömmer sedan bort medicineringen. Andra möjliga avvikelser är 

t.ex. att personalen glömt föra anteckningar om att de gett en medicin. Om patienten senare 

samma dag får besök av annan personal finns risken att det blir dubbel medicinering. 

Slutsatsen av det tidigare beskrivna är att medicineringen inte är säker. Misstag sker och kan 

ibland vara förödande. Även andra uppgifter kan glömmas bort vilket kanske inte leder till 

allvarliga konsekvenser men som ändå är ett problem. Ett annat problem är att rapportering, 

dokumentering och annat pappersarbete tar mycket tid från personalen. Tiden hade de kunnat 

använda till att ta hand om patienten eller hinna med fler besök. Inom båda dessa områden 

finns det ett stort intresse för en lösning av dessa problem. 

Detta projekt är gjort med visionen att lösa dessa problem, effektivisera och säkerställa alla 

vårdbesök.  

Företaget Phoniro säljer idag system till kommuner där vårdare har möjlighet att öppna dörren 

hos vårdtagaren med hjälp av en mobiltelefon. Då mobiltelefon redan används inom hem-

tjänsten var det ett naturligt steg att bygga vidare på detta speciellt eftersom det inom hem-

tjänsten upplevs att det idag finns för många olika system [1]. Projektidén som uppstod var att 

skapa en mobilapplikation som vårdarna ska använda sig av vid varje besök. Även om appli-

kationen beslutades vara fristående från Phoniros system under utvecklingen, så har pro-

grammet utvecklats med utgångspunkt att det ska kunna integreras med deras färdiga system.   

Idag har varje patient en pärm i sitt boende innehållande medicinlistor och signeringslistor. 

Vårdaren kan i dessa se vilka mediciner som ska ges, signera vad som har delats ut och vid 

vilken tid. Tanken med projektet är också att kunna ersätta detta med digital och administre-

ring av medicinlistor. 
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För detta projekt består projektgruppen av tre utvecklingsingenjörer och en dataingenjör. Det 

beslutades från start att arbetet skulle delas upp i två projekt. Det ena som drivs av utveckl-

ingsingenjörerna och som har som syfte att analysera behovet och ta fram ett användarkrav. 

Detta projekt ska resultera i en kravspecifikation till dataingenjör. Som dataingenjör i pro-

jektet ligger största delen på att sköta programmeringsdelen.  Även om uppgifterna är uppde-

lade så sköts helheten av projektet hela tiden gemensamt genom regelbundna möten där alla 

delar diskuteras.  

Efter att efterforskningar har gjorts hos personalen med fältstudier och enkätundersökningar 

har det förts diskussioner inom projektgruppen. Detta har medfört nya förslag till saker som 

kan förbättras i hemtjänsten. Bl.a. en lösning för att underlätta kommunikationen mellan vår-

dare t.ex. om en vårdare vill lämna information till nästa vårdare eller om vårdaren besöker en 

helt ny patient och behöver tillgodoses med information om patienten. Enligt undersökning-

ana framkom det personalen har lite olika lösningar för detta men att det i nuläget inte finns 

något standardutförande.  All information som framkommit vid undersökningar hos persona-

len har ansetts väldigt viktig vid framtagning av programmet och har legat som grund för hela 

utvecklingen. Något som var entydigt bland vårdarna var att programmet skulle vara så enkelt 

som möjligt att använda och att det inte skulle gå att göra fel. Detta har varit en av de delar 

som lagts störst vikt vid för att projektet ska kunna anses som lyckat.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att skapa ett hjälpmedel för hemtjänstpersonal som ska underlätta 

deras arbete. Även att säkerställa kvalitén på vård och medicinering. Med hjälp av en mobil-

applikation ska besöken bli effektivare, misstagen ska minskas, information mellan vårdare 

ska vidarebefordras smidigare och en standardprocedur ska finnas för alla besök.  

 

1.3 Mål 
Skapa en mobilapplikation som kan användas vid hemtjänstbesök och hjälper till att säker-

ställa en bra medicinering.  Det ska även finnas möjlighet att integrera applikationen med 

Phoniros befintliga låssystem, som redan idag används av hemtjänsten. 

 

1.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen som tagits fram av projektgruppen. En stor del om denna framtagning 

ges i rapporten MPA [1].  

Krav på funktioner i programmet som överlämnats till dataingenjör: 

 Brukare ska få information om patienten. 

 Brukare ska kunna läsa meddelande från föregående brukare. 

 Brukare ska kunna se uppgifter som ska utföras och mediciner som ska ges. 

 Det ska finnas någon typ av varning så att brukaren inte glömmer någon uppgift. 

 Brukare ska kunna lämna meddelande till nästa brukare. 
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2 Bakgrund 

2 .1 Mobiltjänster 
En mobiltjänst innebär att man utför något med hjälp av en mobil enhet. Mobiltjänster ger 

stora möjligheter att förenkla uppgifter, samla mycket information på ett och samma ställe 

och användas som hjälpmedel i helt nya sammanhang. Precis som datorn har blivit ett natur-

ligt hjälpmedel i människors vardag har mobilen utvecklats mot att fungera som en dator som 

man alltid har med sig. Det är inte bara i enstaka områden som mobiltjänster används utan 

finns i stort sett i alla branscher. T.ex. finns det banktjänster, olika betaltjänster, låstjänster 

och som i det här projektet mobila vårdlösningar.  

2.1.1 Mobiltjänster inom vården 

Det finns redan idag många vårdsystem där mobiltelefonen eller mobila system används och 

mycket utveckling mot nya lösningar och förbättringar av funktioner. Vårdpersonal upplever 

att det kan vara ett problem med för många olika system. Därför strävade projektgruppen i 

detta projekt mot att alla nödvändiga funktioner skulle finnas i ett system. Nedan följer några 

exempel på tjänster som finns. 

Spring vård[2]:  

Ett system där man använder mobilen som alarmsystem. När vårdtagaren behöver larma per-

sonalen går alarmet direkt till berörd personals mobiltelefon. Man slipper då alla blinkande 

ljus och ljudsignaler i en sjukhusmiljö och när rätt personal får alarmet tidigt kan också åtgär-

der sättas in fortare. Detta system kan även funka som ett trygghetslarm för de som får vård i 

hemmet. 

BodyKom [3]:  

Ett system som inte är direkt kopplat till en mobiltelefon men som ändå ligger under samma 

kategori. Detta funkar som ett övervakningssystem för patienter som väljer att bo hemma. 

Genom att patienterna har sensorer på sig upptäcker systemet förändringar på vitala värden 

och skickar dessa till en central. På detta sätt kan en patient få hjälp innan personen själv upp-

täckt att något är fel. 

Tentaculus independent living [4]: 

Ett trygghetssystem som hjälper en vårdtagare i hemmet utan att personal behöver vara där. 

Genom sensorer på kylskåp och spis kan personen varnas om spisen har glömts på eller kyl-

skåpet är öppet, sensorer på dörrar och fönster varnar om något är öppet om personen ska 

lämna hemmet system kan även innehålla påminnelser om medicinering och mattider. 
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Medipal [5]:  

Ett system för uppföljning av patientbesök. Efter eller mellan besök får patienten använda sin 

mobiltelefon för att svara på frågor och beskriva symptom. Vad patienten ska svara på be-

stäms av behandlande läkare och används sedan för att bestämma vilken behandling som är 

bäst. 

Phoniro lock systems [6]: 

Ett digitalt nyckelsystem. Genom att låssystem sätts in i dörren kan man med hjälp av en mo-

biltelefon låsa och låsa upp dörrar hos patienter. Det ger fördelar genom att vårdaren slipper ta 

fram nycklar till alla besök och kan lätt ta sig in om det skulle vara ett nödfall och vårdaren 

inte hinner hämta nyckel. 

2 .2 Java 
Vid projektets start beslutades att mobilapplikationen skulle fungera på så många telefoner 

som möjligt och även äldre modeller då de är billigare att köpa in. Valet blev att skapa en 

MIDlet som bygger på programmeringsspråket Java. Det var ett ganska enkelt val då Javaap-

plikationer fungerar på cirka tre miljarder mobiltelefoner och även på de modeller som främst 

används inom hemtjänsten. 

Java är ett programmeringsspråk och en datorplattform som lanserades 1995 av Sun Micro-

systems. För många av de senaste programmen, bl.a. verktyg, spel och företagsprogram ligger 

java som den grundläggande tekniken. Java används på mer än 850 miljoner persondatorer 

över hela världen och flera miljarder enheter, bl.a. mobila enheter och TV-apparater [7]. 

Grundläggande egenskaper för java är att det är 100 % objektorienterat, plattformsoberoende 

och säkert. Främmande program ska kunna köras i en skyddad miljö där de inte gör någon 

skada. Detta kallas i java för ”sandlåda” där programmet körs i en virtuell miljö utan att kunna 

påverka något utanför. 

Java finns i 3 versioner: 

Standard Edition - Standardvarianten av Java. Den är till för alla vanliga datorklienter. 

Enterprise Edition - En utökning av standard edition främst för servrar eftersom den stora 

skillnaden mot SE är att det innehåller API:n för att skapa dynamiska webbapplikationer.  

Micro Edition - Micro Edition är till för enheter med mindre kapacitet som t.ex. mobiltelefo-

ner.  
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2.3 MIDlet 
En MIDlet [8] är en applikation som använder Mobile Information Device Profile (MIDP).               

MIDP är en specifikation gjord för användning av Java på inbyggda system som t.ex. mobilte-

lefoner. MIDP i kombination med Connected Limited Device Configuration (CLDC) som är 

konfigurationen för apparater med begränsad kapacitet, gör att man får en komplett Java pro-

grammiljö för mindre enheter. En typisk MIDlet-applikation kan vara ett spel som körs på en 

mobil enhet eller ett program där det inte behövs mer än en liten grafisk display och ett nume-

riskt tangentbord.  

En Midlet styrs av en kontrollerande mjukvara som heter Application Management Software 

(AMS). Denna är inbyggd i enheten den exekveras på för att kunna avbrytas utifrån t.ex. om 

det kommer ett telefonsamtal. Den kontrollerande enheten kan kontrollera flera MIDlets sam-

tidigt i Java ME-miljön på en enhet och sedan avgöra vilken MIDlet som ska vara aktiv ge-

nom att pausa och starta dem individuellt [9]. 

Det finns tre möjliga tillstånd när en MIDlet exekveras: (Figur 1) 

paused – En MIDlet är skapad med inaktiv. 

active - En MIDlet är aktiv. 

destroyed - En MIDlet har avslutats.  

När en MIDlet startas skapas den genom mjukvaran i telefonen. Vanligtvis som respons av ett 

knapptryck på valt program. Den går först in i pause state för att kort därefter gå in i active 

state. Den kan därefter hoppa mellan active och paused för att en telefon ska kunna användas 

utan att programmet måste avslutas. När den avslutas helt så går den in i tillståndet destroyed 

där skräpinformation rensas bort. 

 

 

Figur 1. Tillståndsdiagram över en MIDlet. 
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2.3.1 Design av MIDlet 

Standardmoment vid MIDletutveckling: (Figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Standardmoment vid utveckling av en MIDlet [10]. 

Förklaring av standardmoment: 

Design: Att planera grafiskt för hur programmet ska se ut. 

Skriva kod: Starta programmera i en utvecklingsmiljö där man utgår från designen. 

Kompilera: Med hjälp av en kompilator omvandlas källkod till binärkod som kan exekveras 

av datorn. 

Förverifiera: Kontrollera att alla filer är korrekt uppbyggda och inte innehåller några konstig-

heter. Detta sker automatiskt i utvecklingsmiljön när programmet exekveras. 

Packa: Packa ihop alla filer till en JAR-fil denna kan sedan föras över till en mobil enhet. 

Detta sker automatiskt i utvecklingsmiljön när programmet exekveras. 

Test i emulator: Resultat visas grafiskt i en simulerad mobiltelefon på datorn. 

Test i telefon: Test av programmet på fysisk telefon. 

Presentation för användare: Presentera resultatet för tänkt användare av programmet för ut-

värdering. 

Innan kodningen börjar är det bra att ha tänkt ut en design för hur programmet bör se ut. Man 

kan t.ex. göra en skiss på papper eller bara göra en plan för hur man tänkt att det ska se ut.  

Det som ska eftersträvas vid designen är att den lever upp till alla krav som ställs på applikat-

ionen. 

För att implementera ett grafiskt interface erbjuder java Limited Connected Device User In-

terface (LCDUI) som är basen för alla Graphical User Interface (GUI) skrivna i java ME [11]. 

LCDUI visar en enkeldisplay kallad Displayable. En Displayable kan innehålla flera fördefi-

Packa 

Test i      

emulator 

Test i        

telefon 

Presentation 

för användare 
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nierade skärmelement eller manipuleras mer specifikt. Det går att skifta mellan olika Dis-

playables för att komma till olika delar av ett program. Sedan kan man använda sig av olika 

högnivå-APIn till designen vilket har gjorts i detta projekt (Figur 3). 

Exempel på högnivå-APIn är:  

Alert: En popup på skärmen för att meddela användaren något. 

Form: Ett grundformulär där olika delar kan läggas till exempelvis bilder eller text. 

List: Ett skärmtillägg med en scrollista med olika val för användaren. 

TextBox: Ett formulär där användaren kan lägga till eller ändra text. 

Efter att koden börjat skrivas kan man sedan testa programmet först genom att kompilera och 

sedan testa i emulatorn för att se effekterna av koden. När resultatet är det man önskar använ-

der man JAR-filen som kompilatorn skapat. Denna förs över till telefonen och sedan kör ap-

plikationen igång därifrån. 

 

Figur 3. En sammanställning av GUI-klasser för MIDP [12] 

2.3.2 Riktlinjer vid programmering av User Interface 

En MIDlet’s User Interface ska helst göras så enkelt som möjligt och vara användarvänligt.  

Högnivå-API:n används med fördel så att skapad MIDlet är portabel mellan olika handhållna 

enheter.  

Om applikationen kräver att man använder lågnivå-API:n ska man hålla sig till att använda 

den plattformsoberoende delen. Detta innebär att en MIDlet inte ska använda sig av några 

andra delar än som finns definierade i Canvas-klassen. 
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En MIDlet ska inte vara beroende av en specifik skärmstorlek. Utan ska vara så anpassnings-

bar som möjligt i enlighet med de skärmstorlekar den kan tänkas exekveras på. 

Att knappa in stora mängder data på en liten enhet kan vara tidsödande och något man bör 

undvika så mycket som möjligt. Om det finns möjlighet och är passande för applikationen är 

en lista med olika alternativ som användaren kan välja ifrån att föredra. 

Man bör undvika att använda klassbibliotek från tredje part [13] eftersom det inte finns någon 

garanti att det är fullt kompatibelt med java egna bibliotek.   

2.3.3 Record Store 

För vissa applikationer kan du behöva lagra information även efter att du stängt ner applikat-

ionen. Utan permanent lagring så förstörs alla objekt och deras tillstånd när en applikation 

stängs ner. Men om du använder dig av permanent lagring blir livslängden längre än pro-

grammet som skapade dem och du kan senare läsa av deras tillstånd och fortsätta arbeta med 

dem [14]. 

MIDP tillhandahåller en mekanism för MIDlet att lagra data permanent och komma åt denna 

senare. Denna mekanism är enkel databas där du kan skapa en samling med olika records och 

kallas för Record Management System (RMS). Med hjälp av detta så läggs det du vill spara i 

olika records som blir permanenta. När du sedan kör applikationen igen efter nerstängning 

kommer du åt dessa precis som du gjorde första gången. 

Record stores är plattformsberoende eftersom filerna skapas på själva plattformen man an-

vänder. En applikation kan skapa flera Record stores med olika namn. RMS:s API har föl-

jande funktionalitet: 

 Gör så att en MIDlet kan lägga till och ta bort records i en Record store. 

 Tillåter flera MIDlets att dela Record store om de ligger i samma applikation. 

Det går ej att använda samma Record store i olika applikationer. 

 

2.3.4 CommandListener 

När en applikation exekveras uppstår olika händelser i programmet, t.ex användaren trycker 

på en knapp eller programmet väntar på att användaren ska markera något. Då detta utförs 

registreras en händelse. Ett program bör vara definierat så att det alltid svarar på dessa händel-

ser. 

I standardbiblioteket för Midlets finns klassen Command. Den använder man sig av först för 

att definiera händelser som kan inträffa och sedan för att läsa av inträffad händelse och utföra 

någon förändring i applikationen utefter detta. 
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Exempel: Ett command next definieras, detta visas sedan grafiskt i en applikation som ett 

knapptryck för användaren. När användaren sedan trycker på next reagerar CommandListener 

på händelsen och utför exempelvis att man hoppar till nästa steg i programmet. 

2.3.5 Trådar 

Trådar är till för att olika delar av en MIDlet ska kunna exekvera parallellt [15]. En tråd be-

skriver ett tillstånd i en process och exekverar bara den del av koden som tillhör detta till-

stånd. Om man genom hela programmet endast behöver exekvera koden rakt igenom så följer 

programmet endast en tråd. Men om man t.ex. behöver vänta på flera händelser samtidigt be-

höver man skapa fler trådar för att två delar av koden i programmet ska kunna exekveras pa-

rallellt.  

När man har mer än en tråd delar dessa på processorkraften. Om det då skapas många trådar 

där processorn inte är så snabb som t.ex. i en äldre mobiltelefon så märks det tydligare. Ett 

program kan då upplevas som långsamt. 

För att skapa trådar i java och MIDlets finns det färdiga klasser i standardbiblioteket. I Java 

ME biblioteket heter klassen du använder dig av för Thread.  Du definierar en ny tråd imple-

menterar den kod som ska exekveras när tråden startar och sätter vid vilket tillfälle i koden du 

vill att tråden ska starta. Processoruppdelningen sker automatiskt i Java. 
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3 Metod 

3.1 Utvecklingsmiljö 
När det gäller utvecklingsmiljö för en mobilapplikation i java finns det två stora miljöer att 

välja mellan antingen Eclipse eller Netbeans. Båda är fria har öppen källkod och emulator för 

att testa din mobilapplikation.  

3.1.1 Eclipse 

Eclipse är en grafisk utvecklingsmiljö som med hjälp av olika plugins stöder många olika 

programmeringsspråk men används främst inom javaprogrammering. Till Eclipse har det ut-

vecklats en mängd plugins som även ger extrafunktioner. Ska man utveckla en mobilapplikat-

ion ska man använda sig av en plugin som heter EclipseME  

3.1.2 Netbeans  

Netbeans är en grafisk utvecklingsmiljö som stöder flera programmeringsspråk men används 

främst till java. All funktionalitet för att skriva en mobilapplikation i Netbeans finns redan i 

utvecklingsmilljön och inga tillägg behövs. 

 3.1.3 Val 

Vilken utvecklingsmiljö som är bäst är svårt att svara på då det finns full funktionalitet i båda. 

Personlig smak och den användaren lär sig först är troligtvis det mest avgörande för valet och 

eftersom det kan vara en viss inlärningstid för en ny miljö är det lättare för användaren att 

fortsätta med samma än att lägga tid på att lära sig en ny. I detta projektet valdes Netbeans 

men resultatet hade blivit liknande i Eclipse. 

 

3.2 Designmetod 
Designen startade med att projektgruppen gjorde en grunddesign som de ritades upp för hand. 

Detta programmerades sedan som en MIDlet där den första designen efterliknades. Program-

met visades sedan upp och diskussioner fördes om ändringar och förbättringar. Design och 

funktionalitet har sedan diskuterats mellan alla projektdeltagare under hela projekttiden. Vid 

några tillfällen har även programmet visats upp för Phoniro för respons. Även hemtjänstper-

sonal har testat programmet för ytterligare respons. Så från grunddesign till slutversion har 

många ändringar och tillägg gjorts på vägen. 
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3.3 Funktionalitet 
Programmet har under projekttiden varit helt fristående från andra system men vid lyckat re-

sultat ska möjligheten finnas att kunna integrera och bygga ut Phoniros system som redan 

används. 

Programmet är uppbyggt i ett flöde som går stegvis. Programmet startar vid inloggning och 

när man är klar med ett steg kan användaren välja att gå vidare till nästa. Möjlighet ges även 

att backa för att kontrollera tidigare steg men har man gått förbi steget inloggning måste man 

fortsätta fram tills utloggning för att kunna avsluta ett besök.  

Flödesschema (Figur 4) som visar alla steg användaren måste gå igenom innan utloggning och 

återgående till startsida: 

 

Figur 4. Flödesschema för de olika stegen i programmet. 

Mer utförlig beskrivning av de olika stegen under delen implementering. 
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4 Implementering 
Vid uppbyggnad av programmet skapades en grund med olika bakgrundsformulär där inform-

ation ska presenteras. Varje formulär motsvarar ett steg och för att gå vidare från ett formulär 

till nästa lades knapp-kommandon till för att kunna gå framåt och bakåt. Informationen som 

ska presenteras i de olika formulären lades till i en lokal databas (recordstore). Från den lokala 

databasen hämtas sedan all information via anrop med ett specifikt person-id. Ny information 

kan även lagras vilket t.ex. görs när meddelande ska skickas till nästa vårdare av en patient 

även då kopplas informationen till ett person-id. Med hjälp av listor presenteras uppgifter och 

mediciner och med hjälp av en alertfunktion presenteras varningar.  Till största delen följer 

programmet en tråd men när man kommer till uppgiftslistan och vill utföra medicinering be-

hövs det en ny tråd för att gå igenom medicineringsproceduren samtidigt som huvudtråden 

ligger kvar. När programmet har gått igenom alla steg och användaren loggar ut återvänder 

man till startformuläret där inloggning sker och där det bestäms vilken patient man ska kopp-

las till. Specifik implementering av varje steg följer nedan.  
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4.1 Inloggning 
Mål: Skapa inloggning i programmet för personalen. 

Lösning: 

 

Kodexempel för design: 

Bakgrund = new Form(Rubrik);                    

Bakgrund.append(TextFält);                            

Bakgrund.addcommand(Knappalternativ);          

Bakgrund.setCommandListener(Listener);            

display.setCurrent(Bakgrund); 

 

 

 

 

Figur 5. Inloggningssida. 

 

Java ME Programmering: API:t Form används till bakgrunden som sedan innehåller två text-

fält som använder API:t Textfield där de är både skriva och läsbara. API:t Commandlistener 

används för att läsa av knapptryck för att gå vidare eller avsluta. 

 

Inloggning: 

Inloggningssidan där personalinformation ska skrivas in och hos vilken vårdtagare besöket 

ska genomföras. Tanken är att koppla ihop detta steg med Phoniros låssystem eller någon an-

nan säker inloggning. Så om personalen har loggat in och låst upp hos en vårdtagare så är det 

verifierat vem som utför besöket och applikationen kan gå vidare till nästa steg i programflö-

det. 
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4.2 Information 
Mål: Visa information om vald patient. 

Lösning: 

 

Kodexempel för design: 

Bakgrund=newForm(Rubrik);                              

Bakgrund.append(HämtadInfo);                            

Bakgrund.addCommand(Knappalternativ);         

Bakgrund.setCommandListener(Listener);            

display.setCurrent(Bakgrund); 

 

 

 

 

Figur 6. Informationssida om patienten. 

 

Java ME Programmering: API:t Form används till bakgrunden sedan hämtas information om 

inmatad patient från patientdatabas och lägger denna som en sträng kopplat till formuläret. 

API:t Commandlistener används för att läsa av knapptryck för att gå vidare eller logga ut. 

 

Informationssida: 

 

Den första skärmen som personalen möts av. Här står kortfattat om vad vårdtagaren heter och 

om han/hon har något speciellt tillstånd som är bra att känna till på förhand. Erfaren personal 

som varit hos patientet tidigare känner ofta redan till dessa tillstånd men kan ge dem en på-

minnelse så misstag kan undvikas. Störst nytta gör denna information vid besök hos nya pati-

enter eller för vikarier/timanställda som snabbt behöver få tillgång till relevant information.  

Speciella tillstånd (diabetiker i det här fallet) är det primära som ska vara med på denna sida. 
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4.3 Visa meddelande 
Mål: Visa meddelande om patient från föregående besök. 

Lösning: 

 

 

 

Kodexempel för design: 

Bakgrund = new Alert(HämtatMeddelande);       

Bakgrund.addCommand(Knappalternativ);         

Bakgrund.setCommandListener(Listener);            

display.setCurrent(Bakgrund); 

 

 

 

Figur 7. Informationsmeddelande om patienten. 

 

Java ME Programmering: API:t Alert används som formulär för att visa meddelande. Med-

delande om inmatad patient från tidigare besök hämtas genom att läsa av patientnamn i re-

cordstore-databasen. API:t Commandlistener används för att läsa av knapptryck för att gå 

vidare eller bakåt. 

 

Meddelande från föregående personal: 

När man tagit in det som står på ”informationssidan” och vill gå vidare till vilka uppgifter 

som ska utföras får man mellan dessa steg upp en informationsruta. Där står ett meddelande 

från föregående personal hos vårdtagaren med relevant information om något inträffat under 

deras besök. T.ex. Att en patient har mått dåligt eller vägrat sin medicin. På detta sätt är per-

sonalen hela tiden uppdaterad med den senaste informationen och kan agera utifrån detta. Det 

kan vara både tidssparande och en garanti för att information förs vidare. 
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4.4 Uppgiftslista 
Mål: Visa uppgifter som ska utföras hos patienten. 

Lösning: 

 

 

Kodexempel för design: 

List Lista = new 

List();Lista.append(HämtadUppgift); 

Lista.addCommand(Knappalternativ); 

Lista.setCommandListener(Listener);                   

display.setCurrent(Lista); 

 

 

 

Figur 8. Uppgiftslista. 

 

Java ME Programmering: API:t List används för att samla och visa uppgifter listan sätts som 

bakgrundsformulär. Uppgifter om patient till listan hämtas från patientdatabasen. Här krävs 

även trådhantering där huvudtråden ska följa ordinarie programföljd och en ny tråd med 

pollning för att läsa av om användaren kryssar i medicin, programmet går då till specifik me-

dicinlista. API:t Commandlistener används för att läsa av knapptryck för att gå vidare eller 

bakåt. 

 

Uppgiftslista: 

Nästa steg är ”uppgiftslistan” där man får upp en checklista på vad som ska utföras vid besö-

ket. Denna information är tänkt att läggas in i systemet via distriktssjuksköterskan med hjälp 

av behörig personal inom hemtjänsten. Ordningen i listan ska kunna ändras efter personalens 

och vårdtagarens önskemål. När uppgiften är utförd checkar personalen i rutan vid utförd 

uppgift. Uppgifterna är tänkta att hämtas från en kalender och vara specifika för det planerade 

besöket.   
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4.5 Medicinlista 
Mål: Visa mediciner som ska ges hos patienten. 

Lösning: 

 

 

Kodexempel för design: 

List Lista = new 

List();Lista.append(HämtadMedicin); 

Lista.addCommand(Knappalternativ); 

Lista.setCommandListener(Listener);                    

display.setCurrent(Lista); 

 

 

 

 

Figur 9. Medicinlista. 

 

Java ME Programmering: API:t  List för att samla och visa uppgifter, listan sätts som bak-

grundsformulär. Uppgifterna om patient till listan hämtas från patientdatabasen. Denna del i 

programmet följer en egen tråd som startats när man väljer att gå in på medicinering när man 

sedan gått igenom medicineringen återgår programmet till huvudtråden. API:t Command-

listener används för att läsa av knapptryck för att gå vidare eller bakåt. 

 

Medicinlista:  

 

När man väljer att dela ut medicin och checkar i detta i ”uppgiftslistan” kommer man till en 

separat sida. Denna innehåller en lista med mediciner för den berörda vårdtagaren och besö-

ket. Precis som ”uppgiftslistan” är denna del tänkt att kopplas mot en kalender. När man 

checkat i de mediciner som har delats ut under det pågående besöket går man vidare. Pro-

gramflödet går då tillbaks till ”uppgiftslistan” och denna gång är medicin förcheckad. 
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4.6 Lämna meddelande 
Mål: Att kunna lämna ett meddelande om besök hos patienten som nästa besökare ska kunna 

läsa även kunna lämna specifikt meddelande om medicinering. 

Lösning: 

 

 

Kodexempel för design:     

TextBox TBox=newTextBox(Rubrik); 

TBox.addCommand(KnappAlternativ); 

TBox.setCommandListener(Listener); dis-

play.setCurrent(TBox);  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Sidor för att lämna meddelande. 

Java ME Programmering: API:t Textbox används för att användaren ska kunna skriva in ett 

meddelande och spara det. Textboxen sätts som bakgrundsformulär. API:t Commandlistener 

används för att läsa av knapptryck för att gå vidare eller bakåt. Vid knapptryck för att gå vi-

dare sparas meddelandet i databasen och kopplas till patient-id. 

 

Meddelande till kommande personal: 

Det finns två meddelandefunktioner i programmet. En av dessa används efter att ”medicinlis-

tan” avklarats. Här har man möjlighet att lämna relevant information om vad som inträffat 

under medicinering t.ex. om någon medicin inte delats ut och anledningen till detta. När detta 

meddelande lämnats återvänder programmet till ”uppgiftslistan” igen. Den andra meddelande-

funktionen används efter att ”uppgiftslistan” avklarats. Här har man möjlighet att föra vidare 

annan relevant information om besöket som kan anses betydelsefull för nästa vårdare. 
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4.7 Utloggning 
Mål: Att kunna logga ut sin användare från programmet. 

Lösning: 

 

 

Kodexempel för design:     

Bakgrund=newForm(Rubrik);      

Bakgrund.append(LoggaUt);   Bak-

grund.addCommand(Knappalternativ); Bak-

grund.setCommandListener(Listener); dis-

play.setCurrent(Bakgrund); 

 

 

 

Figur 11. Utloggning. 

 

Java ME Programmering: API:t Form används till bakgrunden. API:t Commandlistener an-

vänds för att läsa av knapptryck för att logga ut eller gå bakåt.  

 

Utloggning: 

Efter att alla steg i programmet utförts kommer man till ett avslutningsformulär där valmöj-

ligheten ges att gå tillbaks eller att logga ut och definitivt avsluta besöket. 
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4.8 Felhantering 
Mål: Att undvika att man går vidare i programmet utan kontroll att allt utförts. 

Lösning: 

  

 

Kodexempel för design:     

Bakgrund = new Alert(Meddelande);    

Bakgrund.addCommand(Knappalternativ); Bak-

grund.setCommandListener(Listener); dis-

play.setCurrent(Bakgrund);  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Varningsmeddelanden. 

Java ME Programmering: API:t Form används till bakgrunden och API:t Alerts till varnings-

meddelanden. Alertmeddelanden visas enbart om användaren går vidare från någon lista utan 

att ha kryssat i allt, detta kontrolleras vid knapptrycket. API:t Commandlistener används för 

att läsa av knapptryck för att gå vidare eller bakåt.  

Felhantering: Om man inte har checkat i allt i ”uppgiftslistan” eller ”medicinlistan” får man i 

nästa steg upp ett varningsmeddelande. Då ges alternativet att antingen gå tillbaka och se över 

vad man har missat eller gå vidare i programmet om det är så att man medvetet låtit bli att 

checka i något. Sedan ges möjligheten att via meddelandefunktionen skriva in varför man inte 

utfört alla uppgifter. 
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5 Resultat 
Utveckling har skett från en första kravspecifikation och idé till färdigt program. Resultatet 

har blivit ett demoprogram tänkt att visa hur framtidens hemtjänst kan utnyttja möjligheterna 

med en mobiltelefon. Syftet var att skapa en standard för varje patientbesök som minskar an-

talet avvikelser och effektiviserar hemtjänsten. Detta visar programmet ett förslag på.  

Med hjälp av ett program som går stegvis så har kraven som ställdes från början uppfyllts:  

Brukaren får information om patienten. 

Brukare kan läsa meddelande från föregående brukare. 

Brukare kan se uppgifter som ska utföras och mediciner som ska ges. 

Det finns varningar för att undvika att brukaren glömmer någon uppgift. 

Brukare kan lämna meddelande till nästa brukare. 

En tidig version av demoprogrammet har visats upp för hemtjänstpersonal som var positiva 

till resultatet. Att programmet gick i ett flöde och att det var få knappar som behövde använ-

das var en av de mest positiva sakerna och att ett program är enkelt och användarvänligt var i 

stort sett ett krav bland personalen.  

Många såg fördelarna med funktionerna och höll med om att det fanns saker som kunde för-

bättras inom hemtjänsten framförallt inom kommunikationen mellan personal. Flera ur perso-

nalen ville öka funktionaliteten ytterligare och föreslog att även ett kalendersystem skulle 

finnas.  

De tillfrågade skulle kunna tänka sig att använda programmet om det integrerades med ett 

system som redan används, då personalen vill använda så lite system som möjligt. 
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6 Slutsatser  
Projektet har gått bra och alla krav som ställdes vid början av projektet har uppfyllts. Sedan 

har det uppstått en del nya önskemål under projektet som har implementerats med olika om-

fattning beroende på tidsplanen.  

Det har under hela projektet varit ett samarbete mellan dataingenjör(denna rapport) och tre 

utvecklingsingenjörer. Utvecklingsingenjörerna har jobbat med undersöka, specificera och 

komma med förslag på nya funktioner som ska implementeras i programmet. Som dataingen-

jör har koncentrationen legat på att utföra programmeringsdelen. 

Programmet har under projektets gång visats upp för hemtjänstpersonal där de har fått komma 

med åsikter och förslag om hur de vill ha det. Efter detta har en del anpassningar gjorts för att 

målgruppen ska kunna tänka sig att använda programmet. Ett önskemål från testanvändare var 

bl.a. att programmet skulle vara så enkelt som möjligt hellre än att det finns för många funkt-

ioner. Detta för att personalen inte skulle uppleva att de kunde göra fel. Programmet har ut-

vecklats mot att kombinera funktionalitet med enkelhet. Prioritet har ändå legat främst på att 

funktionaliteten ska vara bra.  

Det som nu färdigställts är alltså ett demonstrativt program med alla funktioner som under 

utvecklingen ansetts värdefulla för hemtjänsten. Programmet är färdigt att köra på alla mobi-

ler med java.  

Om applikationen används kommer förhoppningsvis pappershanteringen att minska genom att 

alla medicinlistor läses av i telefonen istället för i pärmar, misstagen kommer troligtvis att 

minska genom att programmet måste gås igenom vid varje besök och därigenom undviks att 

vårdaren glömmer något, onödiga telefonsamtal kan minskas ner genom att man lämnar speci-

fika meddelanden om varje patientbesök till nästa vårdare och med hjälp av att en standard 

som denna införs kan vården effektiviseras och bli säkrare.   

Det är en del arbete kvar till en färdig produkt då programmet bl.a. ska kunna göra databas-

uppkopplingar mot en riktig patientdatabas. Recordstore som använts sparar bara lokalt vilket 

endast funkar vid en demonstration då samma mobiltelefon används. Programmet kan även 

portas till andra språk som Android för att passa ännu fler mobiler.             

Ett mål som uppstod under slutet av projektet var att kunna visa historik över alla medicine-

ringar för att undvika dubbelmedicinering vid flera besök samma dag. Detta blev aldrig im-

plementerat men ska finnas med vid eventuell vidareutveckling. 

Huvudmålet var också att det skulle integreras med ett befintligt system och det är så det har 

utvecklats i samspråk med Phoniro. Vill man skapa en helt fristående produkt krävs det ytter-

ligare arbete innan programmet kan användas fullt ut. 
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