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Sammanfattning

Huvuduppgiften i detta examensarbete har varit att programmera en Android smart-telefon så 
att den kan kommunicera med en bio-sensor med syfte att skapa automatiska larm vid till  
exempel hjärtproblem. Hur lösningen har vuxit fram har dokumenterats tillsammans med 
resultatet av den informationssökning som utförts parallellt inom angränsande ämnesområden. 

Vid programmeringen har en Service använts för att upprätthålla en prioriterad 
kommunikationsprocess mellan bio-sensor och telefon. Programprototypen använder även en 
Widget – en mini applikation på skrivbordet - som är ett snyggt sätt att presentera mätdata.

När denna produkt börjar säljas på marknaden kommer den vara klassificerad som en 
medicinteknisk produkt. Detta innebär att det finns ett speciellt regelverk för leverantören av 
produkten att följa.

Applikationen är enkel att hantera för användarna men det innebär inte att den alltid är  
lämplig för alla.  Hjärtsjuka är oftast inte i form humörmässigt så det är att föredra om 
patienterna själva kan fås att inse och uppskatta de fördelar som finns med den automatiska 
kontroll av individens status som applikationen erbjuder. 

Abstract
The main task during this degree project has been code design for an Android Smartphone 
making it able to communicate with a Bio Sensor to create an automatic alert if for example a 
heart problem arises. How this application has been developed has been documented together 
with the result of an information search that has been conducted in adjoining branches of 
science.

The application program uses a Service to maintain high priority for the communication 
process between the bio-sensor and the phone. The application prototype also uses a Widget – 
a mini application on the Home Screen – which is a neat way to display data from the sensor.

When this product is launched onto the market it will be classified as a medical device. This 
means that there is a special set of rules that the supplier of the product must follow.

This application is easy to use but that does not mean that it always will suit everybody. 
Persons who suffer from heart disease mostly also suffer from low spirits. Therefore, it is 
desirable that the patient can be made to realize and to appreciate the advantages of automatic  
monitoring of the individual status that this application offers. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

D-Safety är ett litet företag med idag huvudsakligen en produkt: SoftAlarm. SoftAlarm är i 
grunden en applikation för smarttelefoner (Android/ Iphone) som ger användaren möjlighet 
låta mobilen utlösa ett larm till anhöriga eller larmcentral. Företagets affärsidé är att utveckla  
integrerade lösningar inom området life science (biovetenskap):

“Vår Mission är att utveckla och sälja tjänster för att möjliggöra en högre nivå av personlig 
trygghet i samhället. Detta innefattar trygghetslösningar för såväl företagsanvändare som 
privatpersoner. Vi har designat SoftAlarms appar och Webbtjänster för att ge ökad trygghet i 
en mängd olika situationer; vid skada, när man är på väg hem, ute och rider, joggar, etc. eller 
vid vissa medicinska tillstånd “.  (Personlig kommunikation med Per Dahl, VD)

Detta examensarbete drogs igång med syfte att bredda sortimentet genom att ta fram grunden 
till en ny Android-applikation. Bluetooth-signalerna från en sensor som registrerar biologiska 
data från den person som bär den (köps in från ett företag i USA,  fästes med en rem på plats 
över hjärtat)  registreras och visas på bildskärmen på t ex en hjärtpatients smarttelefon. Internt 
på D-Safety har man valt att kalla produkten bio-sensor. Det är också den benämning på 
produkten som används i denna rapport. Den visas i illustration 1:

Genom en smart analys av individens tillstånd baserat på de mätvärden som bio-sensorn 
registrerar skall en smarttelefon med hjälp av den nya, kommande applikationen och den 
redan existerande SoftAlarm-applikationen - kopplad till till exempel en larmcentral- kunna 
automatiskt larma när så behövs.

Bio-sensorn är en relativt ny typ av produkt för Sverige. Hjärtproblem är en av de vanligaste 
dödsorsakerna och denna möjlighet att automatiskt kunna hålla koll på till exempel puls och 
andning skapar en möjlighet för hjälp att komma snabbare till undsättning än vad som är 
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Illustration 1: Vänster: selen som håller bio-sensorn. Höger: bio-sensorn. 
Bio-sensorn mäter individens puls och andningsfrekvens. Den har en 
accelerometer inbyggd som avläser hastighetsförändringar och därigenom kan 
identifiera hur aktiv individen är. Dessutom kan hjärtats ECG-signaler 
registreras.



möjligt idag [17] [18]. 

1.2 Projekt

Detta projekt har varit ett arbetsprojekt: Ett datorprogram har konstruerats. En lösning har 
tagits fram som presenterar rörelse och puls på smarttelefonens display. Se beskrivning och 
krav nedan.

1.2.1 Beskrivning

Önskemålet var ursprungligen att lösningen skulle uppfylla följande:

1. Integration av Android smarttelefon med bio-sensor via Bluetooth
2. Enkelt gränssnitt som passar även äldre människor och / eller ovana smarttelefon-

användare
3. Insamling av de olika typer av information som är tillgängliga från bio-sensorn via 

Bluetooth
4. Lagring av informationen från 3) ovan.
5. En första analys av sparad data från 4) ovan, utbyggd till att omfatta puls, ECG- 

signaler, andningsmätning, rörelsemätning och eller temperaturmätning. Man Down 
Alert (en viss typ av larm) ska kunna triggas (algoritmerna för detta var ej dock 
fastställda) 

6. Integration med SoftAlarm som skickar ett professionellt larm (till exempel till en 
larmcentral, det vill säga ett företag som har som specialiserat sig på att hantera larm),  
även med möjlighet att spåra individen via GPS.

1.2.2 Syfte

Syftet var att detta examensarbete skulle vara en första del i produktutvecklingen av en mer 
ambitiös produkt, en lösning som utnyttjar bio-sensorns möjligheter på bästa sätt. De personer 
eller patienter som använder bio-sensorn får en större chans till överlevnad då man kan följa 
deras tillstånd kontinuerligt samt larma snabbt vid avvikelser. 

När det gäller syftet med rapportens innehåll i övrigt, till exempel från den informations-
sökning som utförts, har syftet varit att belysa närliggande områden som indirekt påverkar 
eller (kan komma att) påverkas av detta arbete.  Regelverket för de företag som säljer 
medicinska informationssystem, hjärtläkare och hjärtpatienters situation, allmänna aspekter på 
arbetet och kvalitetssäkring av programvara är de huvudsakliga områden som har identifierats 
och finns presenterade i rapporten.

1.2.3 Krav

Då det ursprungligen var osäkert vilka svårigheter som kunde uppkomma under projektets 
gång var kraven för projektet inte helt fastställda inledningsvis. Istället har nya arbetsmål 
tagits fram efterhand som arbetet har fortskridit och målen har nåtts.

De ursprungliga grundkraven var följande:
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• Lösning som tas fram ska kunna presentera en representation av rörelse och puls på 
bildskärmen. 

• Rapporten som skrivs i samband med att arbetet utförs måste uppfylla de krav som 
universitetet har på Dataingenjörsprogrammets examensarbete.

• Att normal företagssekretess upprätthålls, att t ex ”Hur saker görs” , priser, marknader 
och marknadsandelar hålls hemligt.

Arbetsmålen har varit följande:
1. Få igång Bluetooth-kommunikationen mellan bio-sensor och smarttelefon.
2. Grundläggande GUI för anslutning och presentation av mätvärden.
3. Felhantering för Bluetooth-anslutningen.
4. Införa lösning med  Service - en process som pågår i bakgrunden utan grafiskt 

gränssnitt eller annan kommunikation med användaren - som prioriteras av 
operativsystemet. Detta för att säkerställa att Android alltid upprätthåller 
kommunikationen med bio-sensorn.

5. Införa lösning med Widget - en liten applikation på smarttelefonens skrivbord - som 
presenterar ett urval av mätvärden. 
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2 Metoder och verktyg

2.1 Metoder

Till sin hjälp har jag haft den dokumentation och programvara bio-sensorn som går att ladda 
ner från tillverkarens hemsida.

Detta är i grunden en programmeringsuppgift. Programmeringen är gjord för Android 
smarttelefoner. Android är mycket väl dokumenterat på internet. Därför har den 
informationssökning som utförts om Android under progrmmeringsarbetet varit 
internetbaserat.

Informationssökningen har till största delen bedrivits med hjälp av så kallad browsing, vilket 
på sätt och vis har inneburit ett ganska osystematiskt sökande. Informationen har främst sökts 
på bibliotekets hemsida och på Internet. På företaget fanns ett utskrivet exemplar av 
Medicinska informationssystem. På så sätt väcktes intresset för den delen av rapporten. 
Kvalitetssäkring av kod är lika viktigt som intressant och när det gäller medicinska system i 
synnerhet så den delen av informationssökningen kändes mycket väl motiverad redan från 
första början av projektet. När informationsökningen i en databas vid ett tillfälle gjordes lite 
mer slumpmässigt framkom det att många hjärtpatienter mår väldigt dåligt. Även detta 
bedömdes vara essentiellt för detta arbete då hjärtsjuka är en stor potentiell användargrupp.

2.2 Verktyg

Följande verktyg har använts:

• bio-sensor (BioHarness 2.0 och BioHarness 3.0, tillhandahålls av företaget)
• Eclipse (skolans version: Version: 3.7.1, D-Safetys version: Eclipse Classic 4.2.2)
• smarttelefon (Samsung Galaxy S2)

2.3 Övriga resurser

Inga krav på övriga resurser har identifierats
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3 Genomförande
Under genomförandefasen av projektet har dels en Android smarttelefon programmerats och 
testats, dels har en informationssökning genomförts inom några närliggande områden som kan 
tänkas påverkas av applikationen.

Detta kapitel inleds med en avsnitt om medicinska informationssystem. ”Vilka system skall 
vara klassificerade som medicinska informationssystem?” och ”Vilka krav ställs juridiskt på 
dessa?” är några av de frågeställningar som behandlas här. Därefter redovisas den 
informationssökning som gjorts om testning (kvalitetssäkring av programvara) följt utav 
några avsnitt som främst behandlar själva bio-sensorn: ”Vad gör den?” och ”Hur 
kommunicerar man med den?” är här två av frågeställningar. 

Själva applikationen som tagits fram beskrivs i resultatkapitlet. Det som beskrivs i det därefter 
följande avsnittet är istället lite om hur lösningen vuxit fram och hur det har gått till när 
applikationen har testats. Detta kapitel avslutas med flera avsnitt som behandlar allmänna och 
psykologiska aspekter. Den inverkan som produkten kan tänkas ha på omvärlden när den 
lanseras utreds.

3.1 Medicinska informationssystem

Hela detta kapitel är en sammanfattning av vilka krav som gäller för medicinska 
informationssystem i allmänhet och i synnerhet för en produkt som denna. 

Källan till de tre första avsnitten (3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3) är [4] och avsnitt 3.1.5 baseras på [5]. 

3.1.1 Bakgrund

När EU gör medicintekniska direktiv är dessa ofta ej tydliga och konkreta nog att kunna 
tillämpas på nationell nivå. Tillverkarna av medicinteknisk utrustning i Sverige har en 
nationell myndighet att rikta sina frågor till i Läkemedelsverket. Efterhand byggs det upp en 
praxis över hur reglerna ska och bör tillämpas. (Detta sätt att organisera regeltillämpningarna 
gör att det kan skilja en del i hur reglerna tillämpas mellan olika EU-länder.)  För att sprida 
kunskapen som byggts upp om vad som faktiskt gäller ger Läkemedelsverket ut 
publikationer. Den senaste är en vägledning  ”Medicinska informationssystem” som utkom i 
november 2012 .

3.1.2 Definition av begreppet medicinteknisk produkt

En produkt skall anses som medicinteknisk om produkten har funktioner där patientens 
säkerhet ska betraktas i riskhanteringsprocessen.

Det är produktens avsedda ändamål kombinerat med dess verkningsmekanism som avgör om 
den ska ses som en medicinsk teknisk produkt eller inte.
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Den medicintekniska produktdefinitionen citeras här:

2 § Lagen om medicintekniska produkter

En produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med  
annat, för att hos människor

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en  
funktionsnedsättning,

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller

4. kontrollera befruktning.

Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska,  
immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt.

3.1.3 Krav på medicintekniska produkter

En medicinteknisk produkt ska ha adekvata funktioner som stödjer den avsedda 
tillämpningen.

Tillverkaren måste visa att produktens prestanda verkligen uppfyller det medicinska syftet, till  
exempel genom utvärdering. En lämplig verifieringsmetod i det medicintekniska regelverket  
ska användas.

Produkten ska CE-märkas. Detta innebär enligt Wikipedia: 

En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området  utan ytterligare krav.  
Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

• Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet,  
funktion, miljö. 

• Föreskriven kontrollprocedur har följts

Produkten kommer därmed ha:

• En definierad avsedd användning

• Fastställda och redovisade specifikationer

• En ansvarig tillverkare så att det är entydigt vem som är ansvarig för produkten

Verket påpekar dock att det inte finns något lagstadgat krav för medicintekniska produkter av 
den lägsta produktklassen. Formell ISO-certifiering kan därför ej krävas av dessa. Men man 
påpekar att det ändå måste finnas ett kvalitetsledningssystem för att klara av 
utvecklingsprocessen för programvara ”post market” inklusive hantering av olyckor och 
tillbud.

Verifiering att den verkliga installationen (inte bara ett demonstrations-exemplar) fungerar är  
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ett krav för att säkerställa kvaliteten.

3.1.4 Läkemedelsverkets publikation: slutsats

Den viktigaste slutsatsen är att bio-sensor-applikationen är en medicinteknisk produkt. Detta 
eftersom den har en övervakande medicinsk funktion.

3.1.5 CE- märkning av medicinteknisk produkt

Kraven för medicinteknisk utrustning är strängare än för de flesta andra produktkategorier. I 
många fall får tillverkaren (eller återförsäljaren om tillverkaren finns utanför Europa) inte  
själv utfärda CE-märkning för medicinteknisk utrustning. För detta krävs en tredje part – ett 
anmält organ – t ex Intertek.

På Interteks hemsida  fastslås vad som krävs för CE-märkning av medicintekniska produkter 
generellt:

För att du ska kunna sälja medicintekniska produkter på EU-marknaden krävs följande:
 
1. Klassificera din produkt 
Medicinteknisk utrustning delas in i fyra produktklasser: klasserna I, IIa, IIb och III.  
Produkterna klassificeras efter den risk de utgör för patienter och användare.

2. Välj ett sätt som passar dig 
Beroende på din produkts klassificering kan du välja mellan olika processer för  
godkännande.
 
3. Uppfyll de väsentliga kraven 
Se till att din medicintekniska utrustning uppfyller de väsentliga kraven i MDD-direktivet  
(direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter).

4. Inför ett system för feedback 
Som tillverkare måste du ha ett rapporteringssystem för dina medicintekniska produkter. Med  
ett sådant system kan du följa dina produkter noggrant när de kommit ut på marknaden, ifall  
det blir nödvändigt att genomföra olika åtgärder och förfaranden.

5. Rapportering av olyckshändelser 
Om det sker en olycka eller incident där någon av dina produkter är inblandad är du skyldig  
att rapportera detta till myndigheterna. I varje land finns en myndighet med ansvar för  
medicinteknisk utrustning.

6. Utfärda en försäkran om överensstämmelse 
Tillverkaren måste utfärda en försäkran om överensstämmelse.

7. Spara dokumentationen i fem år 
Försäkran om överensstämmelse, teknisk dokumentation, rapporter och intyg från det  
anmälda organet etc. måste bevaras i minst fem år efter det att tillverkningen av produkten  
har upphört. Därigenom har myndigheterna möjlighet att ta del av dokumentationen.
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3.1.6 CE- märkning av medicinteknisk produkt: en tolkning

Reglerna kring certifiering är så komplicerade att det är nära nog omöjligt att säkerställa hur 
dessa skall tolkas utan att konsultera en erfaren expert. Här görs trots detta ett försök att tolka 
reglerna.

Kommentarer till 1-7 ovan:
1. Bio-sensorn (inklusive programvara) torde tillhöra den lägsta säkerhetsklassen då den 

inte kan bidra aktivt till ökad fara utan bara snabbare larm. 
2. Någon av de allra enklaste och minst omfattande godkännande-processerna torde 

föreligga. Det är till och med ganska troligt att tillverkaren (eller säljaren?) själv kan 
godkänna produkten med hänvisningen till andra certifieringar som bio-sensorn har i 
USA)

3. Det som avses i punkt 3 ovan är helt enkelt den publikation som redovisats här 
tidigare från  Läkemedelsverket: vägledningen ”Medicintekniska 
informationssystem”.

4. D-Safety måste ha ett rapporteringssystem för feedback från fältet. Finns ej idag. 
Rutinen måste dokumenteras bland företagets registrerade rutiner. Man måste givetvis 
också följa rutinen i det dagliga arbetet. 

5. Rutinerna (se punkt 4) måste omfatta rapportering till nationell myndighet vid olyckor 
och incidenter. 

6. Rutinerna (se punkt 4) måste omfatta försäkran om överensstämmelse. Reglerna 
förskriver att att ett nytt försäkrans-dokument ska skrivas för varje artikelnummer som 
är skrivet på själva produkten[6]. Rimligen innebär detta för vår typ av produkt att 
varje gång man byter version på hårdvara eller mjukvara så måste ett nytt försäkrans-
dokument skrivas och arkiveras.

7. Rutinerna (se punkt 4) måste omfatta en arkivering av alla i rutinerna inblandade 
dokument i fem år.

3.1.7 Hur har reglerna för medicinska produkter påverkat applikationen

Eftersom applikationen än så länge bara är en prototyp är reglerna ej tillämpbara (än).  Men 
en noggrann testning har givetvis genomförts ändå.

3.2 Kvalitetssäkring av programvara

Här följer först en sammanfattning av den litteraturstudie som gjorts. 

Först några grundläggande ord om analogin mellan sjukvård och programtestning. En läkare - 
som till exempel utför en hälsokontroll -  kontrollerar inte bara några enstaka värden utan 
omsorgsfullt en hel checklista innan denne friskförklarar patienten. Samma betraktelsesätt kan 
med fördel användas när en programmerare ska testa sitt nyskrivna program: Programmet är 
då patienten som måste genomgå många olika kontroller innan denne släpps ut från sjukhuset 
[15]. Av erfarenhet vet programmeraren att patienten oftast lider av många olika åkommor 
samtidigt.

3.2.1 Ambitionsnivå vid testning av programvara

I litteraturen framkommer att det ofta är svårt att göra en hundraprocentig kvalitetskontroll av 
programvara. 
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Det finns inget verktyg som klarar av att upptäcka alla de olika fel som kan uppkomma i 
datorprogram. När det gäller felsökning i programvara är det många gånger att betrakta som 
en nära oändlig process. Detta ligger delvis i sakens natur:  Ingen kan veta när alla  fel är 
funna. Därför är det vettigt att låta företagets felsökningsstrategi ta hänsyn till detta [7]. 

Att göra avvägningen hur mycket testning som ska göras är inte enkelt. Det gäller att göra det 
bästa av den tid som tilldelas. Dessutom beror det ju på hur man lägger upp själva 
framtagningen av koden:  Testar programmeraren kontinuerligt vartefter som koden växer 
fram tillgänglig funktionalitet?  Eller nöjer denne sig med att koden är” körbar”? 

Att testa alla testfall anses oftast för kostsamt. Slumpar man fram testfall riskerar man att får 
otur och missar väsentliga fel. Författarna föreslår därför en metod som går ut på att man testa 
”parvis input interaktion” som reducerar antalet testfall men ändå (oftast) identifierar den allra  
största delen av de fel som finns i programvaran [8].

Givetvis är det viktigt att man försöker lämpliga metoder för att testa sina program. Och det är 
väldigt viktigt att de testfall man väljer är representativa för användarnas input och 
inmatningsbeteende. 

Ofta får man av praktiska skäl, till exempel resursbrist, välja metoder som inte inriktar sig på 
att detektera hundra procent av de fel som skulle kunna uppkomma. Istället får man satsa på 
metoder som säkerställer att produktens funktionalitet är uppfylld [7].

När det gäller medicinska tillämpningar är det dock ännu viktigare än många gånger annars 
att säkerställa att koden är felfri. Därför är det extra viktigt att vara medveten om de problem 
som finns när man väljer testmetoder.

3.2.2 Mobila applikationer och testning

Det finns många anledningar till att det är svårare att testa mobila applikationer. Marknaden är  
uppdelad i många olika delar ofta med olika krav. Att nya modeller som kommer ut på 
marknaden inte alltid  är kompatibla med tidigare modeller komplicerar det hela för  
utvecklarna av programvara. Och de kod-producenter som inte stödjer alla modeller förlorar i 
popularitet och riskerar att tappa marknadsandelar.  När det gäller mobila applikationer med 
beröringskänslig skärm tillkommer en extra svårighet vid testningen: att testa alla de gester 
som användaren kan tänkas utföra [7].

3.3 Allmän beskrivning av bio-sensorn

Bio-sensorn är givaren som tillsammans med sin programvara och fästanordning bildar ett 
system för mätning av en persons fysiska tillstånd [1].

Med en sele på överkroppen fäster man bio-sensorn mot kroppen. Där registrerar den

bland annat data om:
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• hjärtat (puls, ECG-signaler)

• andning (frekvens)

• kroppens läge (om man t ex ligger ner eller är i upprätt tillstånd)

• kroppens acceleration 

Efter filtrering, bearbetning och analys skickar bio-sensorn mätresultaten  kontinuerligt med 
Bluetooth samt loggar dem på fil. Värdena som loggats på fil kan läsas via USB. När man 
laddar batteriet på bio-sensorn får PC:n tillgång till de sparade filerna. Man kan alltså dels 
följa mätvärdena i realtid på t ex mobiltelefon som är ansluten via Bluetooth, dels analysera 
de sparade värdena i efterhand i något analysprogram [1].

Bio-sensorn gör även en avvägd bedömning av personens allmänna fysiska tillstånd. Den 
använder mätvärdena ovan och kombinerar vid analysen data om personen som använder bio-
sensorn. Med hjälp av uppgifter om (minst) personens ålder (alternativt maxpuls) indikerar 
bio-sensorn  personens aktuella status: grön (normalt fysiskt tillstånd), orange (ansträngt 
fysiskt tillstånd) och röd (riskabelt fysiskt tillstånd).  Detta statusvärde distribueras på samma 
sätt som övriga mätresultat [1].

3.4 Bio-sensorns batteri – skötsel och kapacitet

När det handlar om mobila applikationer är det alltid viktigt att batterierna håller måttet.

För att få utförlig information om bio-sensorns batteriegenskaper kontaktades försäljarens 
kundtjänst. Batteriet har bland annat följande egenskaper: 

• För bästa livslängd på batteriet, håll spänningen mellan 50%-90%. Det är bara bra för 
batteriet om det laddas ofta.

• Det procentvärde av batteriets laddningsgrad (0%-100%) som bio-sensorn skickar till 
telefonen representera det intervall där bio-sensorn fungerar helt problemfritt. Men så 
fort laddningen sjunker under den nivån (eller egentligen cirka två procent under den 
spänning som representerar nollnivån) så stänger bio-sensorn av sig själv. Detta för att 
skydda sensorn från skada.

• Batterilampan på bio-sensorn slutar blinka och lyser istället med ett fast sken när 
laddningsnivån är intervallet (10%-0%).

• Behöver laddas om efter 26 timmars användning enligt tillverkarens datablad.

3.5 Smarttelefonens informationsutbyte med bio-sensorn

All kommunikation mellan bio-sensorn och smarttelefon sker med hjälp av Bluetooth.

Källan till avsnitt 3.5.1 är [3] och 3.5.2 baseras på [2].
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3.5.1 Programbibliotek för Bluetooth-kommunikationen med bio-sensorn

Detta avsnitt är ett försök att mycket kortfattat förklara hur bio-sensorns kommunikation med 
smarttelefonen fungerar. 

Leverantören till bio-sensorn har skapat ett programbibliotek för Bluetooth-kommunikationen 
mellan bio-sensorn och enheter programmerade i Android. Det använder (givetvis) bland 
annat de klasser som normalt förkommer när man kommunicerar med hjälp av Bluetooth i 
Android, till exempel  BluetoothSocket, BluetoothAdapter och BluetoothDevice.

Applikationsprogrammet i smarttelefonen plockar upp de meddelanden som skickas från bio-
sensorn. I stora drag går det till så att när parningen är gjord och anslutning skapats kopplar 
man en instans av klassen Handler till den klass som kommer lyssna på bio-sensorn.

De meddelanden som sedan skickas till Handlern som applikationsprogrammet använder är 
märkta med vilken typ de är (läses med msg.what) och vilket innehåll de har (läses med 
msg.getData()). 

Slutsats: Detta är en smidig lösning som gör att det lätt att plocka upp den information som 
mobiltelefon-applikationen behöver få tillgång till från bio-sensorn.

3.5.2 Datakommunikationen med bio-sensorn

Några fakta om hur kommunikationen går till i stora drag:

• Samma protokoll används oavsett om mediet är USB (när bio-sensorn laddas) eller 
Bluetooth.

• Inga meddelanden är över 128 bytes långa.

• Ingen adressering behövs då bara dialog kan förekomma.

• Bluetooth skickar ibland flera meddelanden i ett Bluetooth-paket.

Det finns två olika typer av meddelanden: periodiska, det vill säga återkommande och icke-
periodiska, till exempel ett svar på en fråga eller när man ställer frågan.

Till exempel kan man skicka icke-periodiska meddelanden för att läsa eller ta bort data från 
logfilen i bio-sensorn, ställa klockan, ställa in vilka periodiska meddelanden som ska skickas 
samt registrera vilka gränsvärden som ska gälla när bio-sensorn beräknar individens aktuella 
status.

 

De periodiska meddelandena är uppdelade i olika paket. Ett är till exempel General Data 
Packet (som bland annat innehåller individens statusinformation) men det finns också olika 
paket för den grafiska representationen av andningsfunktionen och hjärtfunktionen (ECG). 
Användaren kan ställa in bio-sensorn (med hjälp av ett icke-periodiskt meddelande) så att 
endast ett urval av paket skickas. På så vi kan värdefull batteritid sparas. 
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3.6  Data från bio-sensorn för applikationen

Här beskrivs vilka data som aspirerar på att användas av den aktuella applikationen inklusive 
motiveringar till gjorda val.

Data som samlas in från bio-sensorn:

De meddelande-typer som direkt påverkat detta arbete är 

1. General Data Packet (skickas varje sekund) och Summary Data Package(man kan 
välja  frekvens): Innehåller (bland annat) individens aktuella status (grön – orange - 
röd), dvs ett av de värden applikationen visar.

2. Tillförlitlighetsindikator i General Package ( PMWS bit som indikerar om sensorn är 
monterad eller ej, BHHL bit som indikerar om kvaliteten på hjärtsignalen (puls) är 
acceptabel eller låg. 

3. Tillförlitlighetsindikatorer i Summary Package (DWDL som i 4 olika nivåer indikerar 
hur bra sensorn är monterad. Dessutom skickas en separat indikation för varje 
mätvärdes-typ (hjärta/ andning/ acceleration/ läge) : är mätvärdena tillförlitliga eller  
inte (Ja/Nej)? (endast version 3 av bio-sensorn)

4. ECG Waveform Package som visar hur hjärtat slår i detalj och visar hjärtats elektriska 
signaler över tiden.

Eftersom uppdraget är att ta fram en grundläggande, enkel lösning att utgå ifrån i diskussioner 
med personer inom sjukvården etc gör vi ingen egen analys av statusen utan använder bio-
sensorns statusfärg-indikering enligt 1) ovan.

När det gäller tillförlitligheten valde vi att använda 2) istället för 3) ovan med motiveringen 
att det är pulsen som är det viktigaste mätvärdet. De andra mätvärdenas tillförlitlighet är  
lättare att kontrollera manuellt. 

Om och i så fall hur ECG Waveform Package enligt 4) ovan kommer användas vid en mer 
utförlig analys i framtiden är osäkert. Det kommer avgöras i ett senare skede av projektet. 

3.6.1 Statusindikering av individens tillstånd

Detta avsnitt baseras på [13]. 

Prototypen använder den statusindikering som är inbyggd i bio-sensorn.

Bio-sensorn genererar en färgkod som indikerar individens aktuella tillstånd. Tre olika färger 
används:

• grön (normalt fysiskt tillstånd)
• orange (ansträngt fysiskt tillstånd) 
• röd (riskabelt fysiskt tillstånd) 

Vilken statusfärg som indikeras av bio-sensorn beror på tre olika faktorer:
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• individens puls (hjärtslag/minut)

• individen andning (andetag/minut)

• individens aktivitetsnivå: aktiv eller passiv (sensorn känner av acceleration, mäts i 
antal g senaste sekunden. 

När det gäller att definiera individens aktivitetsnivå framkommer det i dokumentationen 
(åtminstone för vissa versioner av bio-sensorn) att hänsyn tas till det fysiologiska eftersläp 
som finns. När individen påbörjar en fysiskt ansträngande aktivitet tar det 10 sekunder tills 
kroppen börjar jobba hårdare än normalt och bedöms vara aktiv. När individen avslutat en 
fysiskt ansträngande aktivitet tillåter färgsystemet att det kan ta upp till 150 sekunder innan 
individen vilat ut och kan anses vara passiv igen.

Två olika uppsättningar gränsvärden för vilken puls respektive andningsfrekvens som ska 
anses vara normal/ansträngd/riskabel används. Detta beroende på om individen är aktiv eller 
passiv. 

Ett exempel: Om individens aktivitetsnivå är låg och individens puls är lite över gränsvärdet 
140 slag per minut anses ett riskabelt fysiskt tillstånd ha nåtts och statusindikeringen visar röd 
färg. Om individens aktivitetsnivå istället är hög när samma puls uppnås kommer 
statusindikeringen fortsätta att visa grön färg istället. Detta beroende på att det är ett annat 
(högre) gränsvärde som används när individen är aktiv.

Algoritmen för detta verkar fortfarande vara under utveckling hos leverantören. Den senaste 
justeringen - när denna rapport skrivs - infördes i maj 2013. Det rör sig dock inte om några 
större förändringar. Beskrivningen här gäller likväl för den tidigare versionen som för den 
senaste uppdateringen.

3.6.2 Bio-sensorns gränsvärden för individens statusindikering

Bio-sensorns gränsvärden för  individens statusindikering kan läsas och uppdateras från 
smarttelefonen om man så önskar. Ett beslut togs dock tidigt i  projektet att  eftersom 
inställningarna normalt bara behöver göras en gång och användaren inte kommer göra detta 
själv kommer detta skötas - åtminstone inledningsvis - med hjälp av leverantörens standard 
PC-applikation via USB. 

3.7 Designprocessen: En prototyp tas fram

En produkts produktlivscykel beskriver de olika stadium en viss produkt kan finna sig: från de 
första skisserna och idéerna till avveckling och skrotning. D-Safety håller just nu på att 
utveckla den här applikationen så den befinner sig följaktligen i designfasen.

Allmänt kan designfasen sägas bestå av tre olika delar. Ett företaget som utvecklar en produkt 
bör:

1. identifiera de viktigaste fördelarna den nya produkten kan erbjuda kunderna.
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2. göra en förberedande  jämförelse med  konkurrerande produkter på marknaden. Det 
handlar om att hitta de egenskaper hos produkten under utveckling som är viktiga för 
att lyckas på marknaden. 

3. se till att själva den fysiska utvecklingen av produkten utförs med hänsyn till dessa 
tidigare just nämnda analysprocesser (1 och 2 ovan) [12].

I detta specifika fall kan D-Safety sägas jobba parallellt i alla tre utvecklingsstegen. Det 
avspeglar sig på flera sätt. Ett av de tydligaste tecknen på detta är att målet för examensarbetet  
inte är att i första hand att ta fram en färdig produkt utan istället en demo- applikation som 
kan användas som grund vid designutvecklings-diskussioner till exempel med med läkare. 
Det är först efter det att diskussionerna med dem har gett ett resultat som en kommersiell 
version av smarttelefon-applikationen kommer tas fram.

3.8 Applikationens interaktion med användaren

I detta avsnitt sammanfattas de allmänna kraven på interaktionsdesignen samt presenteras 
ett av de första förslagen på lösning som togs fram under projektets gång.

3.8.1 Allmänna krav på applikationen

Följande allmänna krav på interaktionsdesignen ställs (bland annat av företaget)

• Användaren ska på enklaste sätt kunna få den information han/hon behöver från 
programmet. 

• Enkelt gränssnitt – avgörande för att så många som möjligt ska kunna använda 
systemet

Användare vill
• kunna ansluta på enklaste sätt. Lösning: när man en gång angett vilken Bluetooth-

enhet man vill använda, sker uppkoppling automatiskt tills man byter enhet
• få info om att applikationen är aktiv och att allt fungerar på enklaste sätt.

3.8.2 Widget: Ett första utkast 

Den slutgiltiga lösningen presenteras i resultatkapitlet. Detta avsnitt illustrerar hur lösningen 
vuxit fram stegvis.

För att klara kraven på interaktionsdesignen togs ett första utkast fram. Det använder en 
Widget som hela tiden indikerar informationssystemets och användarens aktuella status. 
Widgeten antar hela tiden ett av de utseenden som visas i illustration 2.

Färgerna indikerar individens status. Om fel uppkommer byts texten som beskriver färgen 
mot texten ERROR. Fördelen med detta förslag är att trots att något fel föreligger kan 
användaren avläsa den aktuella statusindikeringen. Nackdelen är att det blir svårt att tolka 
informationen: Hur ska statusinformationen tolkas när fel samtidigt föreligger? Den är ju inte 
pålitlig. Bland annat därför ser den slutgiltiga lösningen annorlunda ut. Den presenteras i 
resultatkapitlet.
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3.9 Testningen av applikationen

Här ges en övergripande beskrivning hur testningen av programmet har gått till. 

3.9.1 Krav
Först gjordes en analys av testbehovet allmänt.

Särskilt viktigt är att säkerställa att den medicinska delen av applikationen fungerar, dvs 

• att rätt värden visas

• att applikationen signalerar när gränsvärden överskrids 

• att applikationen  signalerar när fel uppstår.

Metod:  till exempel för kritiska data säkerställa att indata som ankommer via Bluetooth 
verkligen ger förväntade utdata. 

När det gäller mätvärden på puls, andningsfrekvens, överkroppens position och acceleration 
har dessa värden testats med hjälp av en försöksperson. Att exakt rätt värden visas har inte 
kunnat verifieras, se nedan, men att mätvärdena korrelerar helt med de förväntade värdena har 
kunnat fastställas: När försökspersonen håller andan går andningsfrekvensen ner, när denne 
börjar röra på sig går pulsen upp, när försökspersonen befinner sig i upprätt tillstånd med 
överkroppen är gradtalet nära noll och när denne hoppar upp och ner ger accelerometern stora 
utslag.

Ingen testning med syfte att säkerställa att bio-sensorns mätvärden är korrekta har utförts 
inom ramen för detta examensarbete. 

Men givetvis är övriga krav också nödvändiga att uppfylla:

• Att programmet kan hantera eventuella avvikelser och inte bryts oplanerat eller hänger 
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utkast. (I avsnitt 4.2 presenteras den slutgiltiga 
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sig. Att det uppför sig som förväntat. 

• Att det är lätt att förstå. 

• Att det ser snyggt ut och inger förtroende.

Metod: Kontrollera ovanstående punkter manuellt när programmet körs.

3.9.2  Testfall
I praktiken innebär grundkraven att programmet skall fungera tillfredsställande i följande 
processer/ testfall.

Normalt flöde:

Allra första gången man använder en viss bio-sensor:

• Bio-sensorn kopplas till smarttelefonen (applikationen ej inblandad, görs med 
telefonen)

• Applikationen startas bio-sensorn kopplas till programmet.

Alltid:

• Applikationen ansluter till bio-sensorn och börjar visa individens status.

• Applikationen signalerar med hjälp av notifikation om/ när gränsvärden bryts.

• Bio-sensorn stängs av. Ljud varnar. Användaren får verifiera avslut innan 
applikationen stänger sig.

Avvikelser:

• Det finns ingen parad enhet när man försöker koppla bio-sensorn till applikationen.

• Bio-sensorn som applikationen är kopplad till är ej påslagen vid start.

• Bio-sensorns Bluetooth-koppling till telefonen har tagits bort.

• Bluetooth saknas på telefonen.

• Kan telefonen ställas in så att programmet inte fungerar? Till exempel energisparläge? 
Hur bör det i så fall hanteras?

Navigering:

Att bakåtknappen ger förväntat resultat. 

Att avstängning av applikationen görs på ett kontrollerat sätt. Det finns två sätt att stänga av:

1. Användaren stänger av strömmen till bio-sensorn och verifierar att det är en medveten 
avstängning.
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2. Användaren öppnar telefonens meny över vilande aktiviteter och kastar bort 
bakgrundstråden. Här krävs ingen verifiering.

Versionskrav för mjukvara och hårdvara:

• Bio-sensor: för närvarande finns bara en version (version 3) att ta hänsyn till.

• Smarttelefon: Det gäller att täcka upp så många gamla versioner som möjligt. 
Prototypen är främst testad på Samsung Galaxy S II GT-i9100 (Android 4.1 Jelly 
Bean) men även Huawei Ascend Y201 Pro (Android 4.0). Det senare är ett 
mobilfabrikat som D-Safety normalt inte stödjer men den fanns tillgänglig så vissa test 
utfördes ändå. När det gäller framtida krav (på den kommersiella versionen av 
applikationen) så är Android 2.0 (level 5) den första Android-versionen som har 
Bluetooth. Tidigare versioner än så är därför ej möjliga att stödja. 

3.10 Använd utvecklingsmetodik vid programmeringen av applikationen

Jag har försökt att följa de riktlinjer som ingår i eXtreme Programming (XP) – filosofin.

För att illustrera vad det har inneburit i praktiken har jag nedan listat de olika XP-kriterierna 
och därefter kommenterat hur jag har tillämpat varje kriterium när jag utfört mitt arbete.

Kursiv stil har används nedan för de kriterier som kopierats utan omarbetning från [14].

Extreme programming (XP) kan ses som en reaktion på den traditionella  
utvecklingsmetodiken (till exempel objekt-orienterad analys och design), och ett försök att  
uppnå samma mål med andra medel.

De tolv reglerna nedan sammanfattar XP.

1. Utveckla i små steg

• Börja med ett enkelt system (så enkelt som är rimligt)

• Ta fram nya, utökade versioner med jämna mellanrum

Först togs det fram en fungerande lösning som bara redovisade vilka data som skickades från 
bio-sensorn. I nästa steg infördes felhantering. Därefter service med status-indikering. I 
påföljande steg larmning på sju olika kriterier. Sist togs en Widget fram.

Slutsats: Ja, har utvecklat i små steg.

2. Planering

• Fokusera hela tiden på nästa version av systemet.

• Bestäm innehåll beroende på behov och tekniska aspekter

Arbetet har utförts ett steg i taget. Det gäller även de utbildningsinsatser som gjorts under 
projektets gång.
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3. Metafor

En kort historia om hur systemet fungerar

Ej utfört. 

4. Automatiska tester

• Skriv en svit av tester för att testa systemet i stort och dess enskilda delar (unit testing)

• Skriv tester som beskriver önskat beteende innan du börjar koda!

• Testerna blir specifikationen

Ej utfört. 

5. Enkelhet

• Skriv det enklaste programmet som klarar alla tester

• Ingen duplicerad kod

• Minsta möjliga antalet klasser&metoder

• Ingen “onödig” funktionalitet

• Koda inte för framtiden

• Programmet ska uttrycka programmerarens avsikt

Enkelhet har varit ett ledord under utvecklingen av applikationen. Har försökt att undvika 
onödig funktionalitet och duplicerad kod. I de fall där programmeraren inte insett detta från 
första början har det justerats efterhand.

6. Refactoring

Försök ständigt förenkla programmet!

Efterhand har koden faktoriserats.

7. Parprogrammering

All programmering görs i grupper av två

Två programmerare—ett tangentbord

Grupperna kan variera beroende på (tex) arbetsuppgift

 Ej utfört (endast en programmerare).

8. Gemensamt ägande av kod

• Alla har ansvar för all kod

• Alla har rätt att ändra

• Om en programmerare (ett par) ser en brist i din kod

(eller en möjlighet att förbättra) är det deras
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skyldighet att göra detta.

Ej utfört (endast en programmerare).

9. Ständig integration

Nyskriven kod ska testas i systemet efter (högst) några

timmar.

Koden har testats kontinuerligt (men det är ju en självklarhet i mindre system).

10. 40-timmarsvecka

Ja.

11. Kund på plats

Programmeraren har suttit hos kunden och utvecklat och därmed kunnat stämma av arbetet 
efterhand som det fortskridit.

12. Kodningsstandarder

Har försökt följa de standarder som är applicerbara här.

Sammanfattning:

De flesta av ovanstående kriterierna är uppfyllda. Därför kan detta utvecklingsprojekt till stor 
del klassificeras som ett XP-projekt.

3.11 Allmänna aspekter på detta arbete

I detta avsnitt diskuteras vetenskapliga, samhälleliga, sociologiska, ekonomiska och etiska 
aspekter på bio-sensor-applikationen. När den passerat designstadiet och är en färdig produkt 
på marknaden kommer den kunna att komma påverka omvärlden på många olika sätt.

Individens livskvalitet kan höjas till exempel om läkarna kan tillåta en patient större 
rörelsefrihet utanför hemmets eller sjukhusets väggar.  Ökad rörelsefrihet ger då individen 
större möjligheter att leva ett normalare liv och att klara sig mer själv. Exempel på detta skulle 
kunna vara en så enkel sak som att individen kan gå och handla något själv i en affär. Ökad 
mobilitet ger också en enklare tillgång till exempel natur- och kulturupplevelser.

Vetenskapligt ges hjärtforskningen en utökad möjlighet att följa patienterna. Läkarna vet 
säkert riktigt bra hur hjärtat slår i sjukhusmiljö för olika patientgrupper. Men med den 
mobilitet och frihet som ges användarna av produkten kan alla patientgrupper, i nästan alla 
miljöer och under de flesta påfrestningar, följas och deras statuskurvor analyseras. 

Samhälleligt är vård i hemmet angeläget både ur patientens och samhällets synvinkel. Bio- 
sensorn möjliggör detta med sin mobilitet. Det kan anses vara allmänt känt man inom vården 
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är positiv till vård i hemmet när så är möjligt. Inte bara för att många patienter upplever en 
ökad livskvalitet i hemmet jämfört med att ligga på sjukhus. Det är också en betydligt 
billigare vårdform.

Samhälleligt och för individen är en av de viktigaste fördelarna att det görs möjligt att bifoga 
GPS-koordinaterna vid ambulansanrop. Detta kommer underlätta en hel del när 
ambulanspersonalen ska hitta den som behöver vård snabbt. Här kan man tjäna tid med 
minskad dödlighet som följd. Till exempel har man inte så mycket tid på sig från de första 
symptomen uppträder vid en hjärtinfarkt De flesta dödsfall inträffar två timmar efter de första 
symptomen[16]. 

Emotionellt både för patienten och anhöriga finns många gånger väldigt mycket att vinna. Det 
är vanligt att både den individ som har hjärtproblemet och att anhöriga upplever en stark oro. 
Möjligheten att kunna följa statusen kontinuerligt och vetskapen om att professionell 
larmning görs snabbt och automatiskt borde rimligen leda till att patienterna och deras 
anhöriga kan släppa sitt fokus på osäkerheten när det gäller i patientens omedelbara 
medicinska status. Här kan produkten bidra till en höjning av upplevd livskvalitet.

Allmänt kan sägas att medicinska produkter oftast är lätta att försvara ur etisk synvinkel. 
Detta är inget undantag. Att kunna förbättra livet för denna patientgrupp är givetvis positivt.

3.12 Läkarnas vardag: deprimerade hjärtpatienter

Detta avsnitt innehåller faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när man marknadsför bio-
sensorn. Kanske kan det även komma att påverka produktens slutgiltiga utformning. 
Eventuellt försöker man att hitta något extra positivt uppmuntrande element att bygga in i  
designen.

När man jobbar med patienter i sjukvården är det av största vikt att man tar individuell 
hänsyn. Givetvis är detta personalens och framförallt läkarnas stora ansvar men eftersom det 
är läkarna som kan tänkas att komma ordinera bio-sensorn till sina patienter (och därmed 
bidra till försäljningen) är det viktigt att sätta sig in i deras situation. Då kan både produkten 
och produktinformationen utformas med hänsyn till detta och därmed stödja det psykologiska 
inslaget av behandlingen. 

Det finns forskning som visar att det finns ett starkt samband mellan hjärtproblem och 
depression. Normalt är att cirka fem procent av befolkningen kan anses ha någon form av 
depression [10]. Men när det gäller hjärtpatienter är det nästa hälften som har någon typ av 
signifikanta depressionssymptom [9]. En femtedel lider av egentlig depression [9].  Detta är är 
en mycket allvarlig diagnosgrad av denna sjukdom med symptom som oro, sömnbesvär, dålig 
aptit, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, självskadebeteende och  eller till och med 
självmordsbeteende [10]. 

En viktig bidragande orsak till den väldigt höga andelen är allt det negativa som ingår i  
hjärtproblem-diagnosen: det är troligt att sjukdomen kommer förvärras och man kan komma 
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att tvingas till återkommande sjukhusvistelser. Vidare finns en ökad risk för 
funktionsnedsättning och slutligen också nästan alltid en ökad risk för hastigt dödsfall [10]. 
Det är rimligt att anta att även en stor del av de patienter som inte uppvisar tydliga 
depressionssymptom ändå är rejält nedstämda på grund av sin sjukdom. En gissning är att 
över 90 procent känner oro på grund av sitt sjukdomstillstånd. 

Detta är något som alla givetvis försöker ta hänsyn inom vården. Det ingår i hjärtläkarens 
arbetsuppgifter att uppträda stödjande och ta stor hänsyn till patientens psykologiska tillstånd 
[9]. Men det är inte alltid en uppgift som lyckas fullt ut.

Tvärtom finns det en kritik mot sjukvårdens prestationer inom detta område. Trots att 
sambandet mellan psykologiska faktorer och allvarliga hjärtproblem är välkänt görs ofta inte 
tillräckliga vårdinsatser med hänsyn till detta[11].

 

3.13 Bio-sensorns psykologiska påverkan

Att bio-sensorn  konkret kan rädda liv genom att kalla på hjälp vid akuta hjärtproblem 
produktens tydligaste egenskap. Den ger användaren trygghet. Men den underlättar inte de 
dagliga sysslorna för användaren.  Nedan har sammanställs möjliga psykologiska effekter hos 
den som använder produkten aktivt.

3.13.1 Positiv psykologisk påverkan

Följande positiva påverkansmöjligheter har identifierats:

• Skapar trygghetskänsla att veta att det finns larm som löser ut så fort det behövs och 
att hjälp då kommer till undsättning.

• Reducerar onödig oro då patienten alltid kan avläsa hur dennes hjärta mår: När 
statusindikeringen lyser grönt är allt som det ska. Det ger då ett tydligt lugnande 
besked till individen.

• Skapar viss känsla av att individen själv kan göra något aktivt kring sjukdomen (se till 
att hålla batterierna laddade och bära den regelbundet) vilket kan minska känslan av 
maktlöshet.

• Det är alltid en liten distraktion att lära sig något nytt även när det är något väldigt  
enkelt (hur man sätter på sig selen, laddar batterierna etc). För många individer har det 
en uppiggande verkan.

• Positiv påverkan på anhöriga till den hjärtsjuke. Även anhöriga kan lugnas av att veta 
att individens status är satt under noggrann kontroll. Lugnare anhöriga bör ofta 
medföra att individen själv också lugnas. Och i så fall har en positiv spiral-effekt 
skapats. (Individers känslor i en grupp kan antas påverka varandra.)

3.13.2  Negativ psykologisk påverkan

De uppenbara negativa sidorna med att använda bio-sensorn är

• extra jobb att montera och demontera selen på kroppen vilket kan upplevas som en 
betungade arbetsbörda
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• selen på kroppen är obekväm, ett irritationsobjekt helt enkelt 

• irriterande merjobb med batteriladdning av bio-sensorn

• irriterande extra batteriåtgång på smart-telefonen

• rädsla kan finnas att övervinna när det gäller att hantera teknisk utrustning generellt

3.13.3 Individuell hänsyn vid bedömningen

Som det tidigare framkommit i detta kapitel finns det mycket att vinna för en hjärtsjuk som 
väljer att börja använda bio-sensorn. Men det kanske inte alltid passar alla. Är individen till 
exempel alltför psykiskt svag finns risken att den extra lilla ansträngning som det innebär att 
börja använda bio-sensorn innebär en alltför stor belastning. 

Slutsats är att när läkare ordinerar bärande av bio-sensor är det viktigt att denne alltid tar 
individuell hänsyn och väljer de patienter som har en bra chans att klara av uppgiften. Det 
ingår i deras normala arbetsuppgifter vid varje möte med varje patient så det är verkligen 
inget nytt i det. 

3.13.4 Marknadsföring och produktinformation med hänsyn

Detta avsnitt har inget med designprocessen att göra. Det finns ingen anledning att planera 
marknadsföringen i detalj innan det finns en någotsånär färdig produkt. Men förhoppningsvis 
går det ganska fort och eftersom de psykologiska faktor som framkommit kring hjärtsjukdom 
i detta kapitel är så viktiga att ta hänsyn är detta avsnitt motiverat i sammanhanget ändå. 

Inledningsvis, innan produkten har blivit accepterad på marknaden och blivit allmänt känd 
och uppskattad, kommer det vara läkarna som gör den viktigaste försäljningen till kunderna. 
Och läkarna har väldigt mycket som de ska klara av i sitt arbete. Därför kan de behöva hjälp 
att snabbt hitta rätt argument när de presenterar produkten för patienterna.

Även patienterna själva behöver givetvis tydlig information om produkten. Troligtvis ser 
argumenten lite olika ut beroende på om den hjärtsjuke är ensamstående eller inte.

När företaget tar fram produktinformations-broschyrer kan det vara lämpligt att överväga att 
gå ut med tre olika varianter med argument anpassade för: 

• Läkaren

• Hjärtsjuka med oroliga anhöriga 

• Allmän broschyr  

En av de viktigaste motivationsfaktorerna kan vara ”eliminering av onödig oro”. Individen 
kan fråntas ansvaret att själv behöva känna efter och bedöma sin status. Det sköts automatiskt 
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och pålitligt med tekniken hjälp.  Detta gäller även eller kanske till och med särskilt anhörigas  
känslor. Det borde kunna räcka med att påpeka för oroliga anhöriga att ”man har bio-sensorn 
på och batterierna laddade.” Det innebär underförstått att individen gjort allt som står i dess 
makt för att hålla sjukdomen i schack. Och kan istället försöka börja fokusera på aktiviteter 
som ger mer livskvalitet.

3.14 Vilka typer av användare kan använda applikationen?

Denna frågeställning är aktuell då det finns många äldre människor som aldrig använt en 
smart-mobil men som har problem med hjärtat och därför är potentiella systemanvändare.

 

Syftet har varit att göra applikationen så lättanvänd som möjligt. Men innebär det att alla kan 
använda programmet? Om man bara använder smarttelefonen till bio-sensor-applikationen 
begränsas kraven på användaren. Användaren måste då kunna: 

• slå på och av strömmen på bio-sensorn. Avstängningen är en lite speciell teknik- man 
måste trycka länge och tydligt - då tillverkaren har säkerställt att det inte ska kunna 
göras av misstag.

• hantera laddningen av bio-sensor och smarttelefon.

• slå av och på mobiltelefonen.

• hantera eventuellt skärmlås. 

• navigera applikationen genom att trycka på de knappar som dyker upp. 

• trycka bakåtknappen etc för att avsluta oönskade aktiviteter. Tyvärr är det väldigt lätt  
att komma åt en knapp av misstag på en smarttelefon och därmed startar en oönskad 
aktivitet som måste stängas.

Troligen är dessa punkter överkomliga att lära sig för många äldre som har viljan och någon 
som kan visa hur man gör. 

Här är det viktigt att påpeka att kraven på användaren är markant lägre om smarttelefonen 
bara används till bio-sensorapplikationen än vid ett mer fullständigt utnyttjande av telefonens 
alla funktioner. Att surfa, köra andra applikationer, sms:a och att ringa telefonsamtal med en 
smarttelefon är betydligt svårare att lära sig.
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4 Resultat
I detta kapitel beskrivs applikationen som tagits fram inom ramen för detta examensarbete. 
Denna är ett resultat av ett nära samarbete mellan student och företag.  Det är därför i många 
fall svårt att avgöra vem – studenten eller företagets representant - som mest är upphovsman 
till en viss detalj i den slutgiltiga utformningen. Från universitetet finns det dock ett önskemål 
om att just detta på något sätt indikeras i rapporten.

Företaget har dragit upp riktlinjerna för arbetet i stora drag och hjälpt till bland annat genom 
att prioritera sina önskemål.  Givetvis är det de som fått avgöra vilka värden som ska visas 
och bevakas. Studenten har tagit fram olika förslag som företaget fått ta ställning till. Det är 
alltså mer än enbart detaljutformningen som har utförts av studenten.

4.1 Service aktiv indikeras med ikon 

Processen som tar emot bio-sensorns värden måste ha högsta prioritet hos operativsystemet i 
smarttelefonen.  Därför är det en Service som sköter kommunikationen med bio-sensorn.

Android kräver att när man startar en Service så måste användaren informeras med en 
notifikation. När man skapar en sådan notifikation finns det en möjlighet att associera den 
med en ikon. Därför infördes en lösning där faktiskt både tydligare och bättre information 
kunde ges än i det ursprungliga förslaget - se avsnitt 3.8.2 -  på endast en bråkdel av 
skärmutrymmet.

Fördelen med kombinationen av text och färg ovan är ju att användaren får fullständig 
information om bio-sensorns aktuella status. Nackdelen är den förvirring som uppkommer när 
sensorn meddelar en status men också samtidigt att denna troligen är fel. För att lösa detta 
problem infördes logiken i illustration 3:

Detta gör att användaren får en entydig bild av den aktuella statusen. En medicinsk symbol 
valdes. Färgen på ikonen motsvarar individens aktuella status, illustration 4.
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Illustration 4: Ikoner med individens 
statusfärg.

Illustration 3: Färger för individens 
statusindikering.

Röd Ej fel Röd
Orange Ej fel Orange
Grön Ej fel Grön
Röd fel Vit
Orange fel Vit
Grön fel Vit
Ej initierad Ej initierad Vit

Bio-sensor 
status

Bio-sensor 
felstatus

Smart-telefon 
ikon färg



Fördelen är som sagt att nödvändig information visas på minimalt skärmutrymme. Detta är 
samtidigt en nackdel: Ikonerna är små. För synsvaga är detta inte en tillfredsställande lösning.

4.2 Widget med både värden och statusindikering

En Widget har tagits fram - ungefär hur den ser ut visas i illustration 5 - som presenterar den 
intressanta informationen från bio-sensorn. Syftet med denna design är att ge användaren en 
tydlig bild av vad som egentligen mäts och därför kanske framför allt passar i en demo-
situation. 

De värden som visas är följande:

• Heart Rate (antal hjärtslag per minut)
• Respiration Rate (antal andetag per minut)
• Posture (lutning i grader. Ligger individen på mage visas c:a 90 grader, på rygg c:a -90 

grader. Är individens överkropp upprätt visas runt noll grader)
• Peak Acceleration (ett värde mellan noll och 16 som indikerar individens största 

uppmätta acceleration under senaste sekunden)
• Max Acceleration (max värdet på Peak Acceleration sedan kommunikationen med bio-

sensorn senast startades.)

Dessutom finns en knapp (visar Start i figuren) som användaren startar servicen med. När 
kommunikationen med bio-sensorn är igång indikerar den med färg och text (error/ green/ 
orange/ red) individens aktuella status. 
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Illustration 5: Widget för individens 
statusindikering



4.3 Larmen inbyggda i applikationen

Syftet med den slutgiltiga applikationen är att automatisk skapa larm när användarens hjärt-
status så indikerar. För att kunna lösa uppgiften är det viktigt att batterierna – både bio-
sensorns och mobiltelefonens- och alltid är tillräckligt laddade. Därför signalerar 
applikationen även när dessa börjar ta slut. Det är även viktigt att användaren får reda på om 
det är något som inte fungerar som det ska. Fel i rapporteringen från sensorn skapar därför 
också en notis till användaren. 

Det finns olika sätt att informera användaren. För Android är standardförfarandet att använda 
så kallade notifikationer. Den typ av notifikation vi valt att använda ger även ett varningsljud 
(användarens inställda standard-ljud för notifikationer)  och en varningsikon tänds upp överst 
på displayen, visas i illustration 6.

Följande händelser skapar notifikation i applikationen:

• när smart-telefonens batterinivå sjunker till 20%, 10% och 5%

• när bio-sensorns batterinivå sjunker till 20%, 10% och 5%

• när individens status övergår till röd

• när bio-sensorn börjar indikera att det är något som är fel på signalen (error  
indikering)

När kommunikationen mellan mobiltelefonen och bio-sensorn bryts varnar applikationen 
dessutom med ett ljud (samma som för övriga notifikationer).

Praktiskt i programmet fungerar det så att en särskild tråd dedikerats för detta ändamål. Denna 
kontrollerar allteftersom data ankommer från bio-sensor till mobiltelefonen om något 
gränsvärde har brutits. I så fall skapas en notifikation som innehåller de kritiska datatypernas 
aktuella värden. Finns det redan en varning sedan tidigare uppdateras den gamla med nya 
värden istället. Ungefär hur denna notifikationen ser ut visas i illustration 7.

 

Illustration 7: Notifikationen som larmar att gränsvärde överskridits

Värt att påpeka här är att i den kommande kommersiella versionen av programmet kan det 
vara en stor fördel om användaren själv kan gå in och ändra defaultvärden för gränsvärdena 
åtminstone när det gäller mobiltelefonbatteriet. Användare som till exempel vill använda  
mobilen till att delta i video-konferenser (vilket naturligtvis är mycket batterikrävande), och 
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Illustration 6:  
Varningsikon



kommer vilja ha sina varningar mycket tidigare än de som bara använder smarttelefon till att  
skicka sms och ringa vanliga samtal. 

4.4 Applikationens uppbyggnad och funktion

Applikationen använder Androidklasserna Activity, Service och AppWidgetProvider. I avsnitt 
4.4.1, 4.4.2 och 4.4.3 har sammanställts information om dessa klasser. Källan till detta är [19]. 
I den återstående delen av detta kapitel förklaras hur applikationen är uppbyggd och fungerar.

4.4.1 Klassen Activity

Androidsystemet använder sig inte av någon main()-metod som är vanligt i flera andra 
programspråk. Istället kan koden initieras i en instans av Activity-klassen. Programmeraren 
låter nästan alltid denna instans innefatta ett visningsfönster med ett grafiskt gränssnitt där 
användaren kan interagera med applikationen. Hur detta gränssnitt ser ut kan definieras i en 
XML-fil som är kopplad till aktiviteten.

Specifika callback-metoder anropas och exekveras av operativsystemet vid olika stadium av 
aktivitetens livscykel, det vill säga när aktiviteten startas eller stoppas. Till exempel är det  
normala förfarandet att programmeraren låter metoden onCreate visa det grafiska 
användargränssnittet. Om det finns något speciellt som programmet ska utföra varje gång 
användaren återupptar applikationen placeras den programkoden i metoden onResume.

Activity-klassen har många bra egenskaper exempelvis:
• robust vid för inkommande telefonsamtal och sms
• robust om användaren tillfälligt byter till en annan applikation
• förbrukar minimalt av systemets resurser när Activityn inte är aktiv
• bibehåller de senast gjorda uppdateringarna när användaren återvänder till 

applikationen vid ett senare tillfälle
• kan hantera att skärmens visningsläge ändras mellan porträtt och landskap när 

mobiltelefonen roteras.

Om operativsystemet får ont om resurser finns det alltid en risk att Android, för att kunna 
säkerställa funktionaliteten hos den aktiva applikationen, hastigt tvingas ta bort icke-aktiva 
aktiviteter. Det är givetvis viktigt att programmeraren tar hänsyn till detta så att onödiga 
problem undvikes.

4.4.2 Klassen Service
När programmeraren behöver en komponent i sitt applikationsbyggande som utför operationer 
som pågår under en lång tid och inte behöver gränssnitt mot användaren är klassen Service en 
lösning. När en service en gång har startats fortsätter den att exekvera helt oberoende av den 
aktivitet som startade servicen. Detta innebär att om användaren väljer att avsluta en aktivitet  
som har initierat en service kommer den servicen att fortsätta att exekveras ändå.

Specifika callback-metoder anropas och exekveras av operativsystemet vid olika stadium av 
servicens livscykel, det vill säga när servicen startas eller stoppas. Till exempel metoden 
onStartCommand som exekveras när servicen startas av en annan applikations-komponent 
(som till exempel en activity eller en annan service).
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En service fortsätter köras tills den är klar eller metoden stopService anropas.

Om operativsystemet får ont om resurser finns det alltid en risk att Android, för att kunna 
säkerställa funktionaliteten hos den aktiva applikationen, hastigt tvingas ta bort services. 
Detta kan dock undvikas: Om programmeraren deklarerar att servicen ska vara prioriterad av 
operativsystemet med metoden startForeground är risken minimal att servicen dödas av 
Android (då det är ytterst osannolikt att samtliga existerande resurskrävande 
applikationskomponenter skulle kunna utgöras av services, alla deklarerade att köras i 
förgrunden).

Användaren skall informeras om att service pågår. Till sin hjälp har programmeraren 
notifikationer och ikoner. Så på sätt och visst finns ett gränssnitt mot användaren i Service-
klassen ändå. 

4.4.3 Klassen AppWidgetProvider

Klassen AppWidgetProvider används när programmeraren vill använda en widget som 
användargränssnitt . En widget är en mini-applikation-vy som kan placeras på skrivbordet 
(Home Screen) och där uppdateras med en viss periodicitet. Ett exempel på en typisk 
tillämpning är väder-widget som uppdateras en gång i halvtimmen. Oftare än så 
rekommenderas man inte av batteri-besparingsskäl uppdatera widgetar. 

Användaren bestämmer själv var på skrivbordet widgeten ska placeras och hur många (en 
eller flera) kopior av widgeten denne önskar använda.

Specifika callback-metoder anropas och exekveras av operativsystemet när widgeten 
uppdateras. Till exempel anropas metoden onUpdate vid varje uppdateringstillfälle av 
widgeten (som till exempel när användaren drar ut en ny widget på skrivbordet på displayen) 
och metoden onDeleted exekveras när användaren väljer att ta bort en widget från 
tangentbordet. 

4.4.4 Översikt

Illustration 8: Översikt över programmets uppbyggnad

Applikationen kan sägas består av tre huvuddelar, se illustration 8:
• Widget som visar mätvärden. Man startar kommunikationen med bio-sensorn genom 

att klicka på en knapp på widgeten.
• Activity som låter användaren konfirmera att applikationen startats avsiktligt. I så fall 

startas Services som sköter Bluetooth-kommunikationen.
• Services som upprättar en stabil Bluetooth-förbindelse mellan smarttelefonen och bio-

sensorn samt uppdaterar ikonen och mätvärdena så att de kan visas av widgeten. 

Den viktigaste delen av felhanteringen är nog den tråd som är dedicerad till att kontrollera att 
det hela tiden kommer mätdata från bio-sensorn. Slutar data att mottas från bio-sensorn får 
användaren ett felmeddelande och en ljudsignal.
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4.4.5 Applikationens klasser

En översikt av de klasser som applikationen använder visas i illustration 9.

        Illustration 9: Klasser som används i applikationen

Widgeten använder två klasser: WidgetProvider och WidgetService. Det finns två Activity-
klasser: MainActivity och SelectDeviceActivity. När det gäller services är de uppdelade i två 
olika klasser: ConnectingService och MonitorService. MonitorService använder i sin tur två 
andra klasser för att utföra sitt uppdrag: ConnectionListener som tar emot inkommande data 
från bio-sensorn och Data-klassen som innehåller bio-sensorns mätdata och uppdateras av
MonitorService. Data-klassens data används i sin tur när widgeten uppdateras periodiskt.

Programmet är konstruerat på så sätt att även om användaren tar bort widgets från skrivbordet 
fortsätter applikationen att kommunicera med bio-sensorn och varnar som tidigare med 
notifikationer när gränsvärden överskrids.
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I avsnitt 4.4.6, 4.4.7 och 4.4.8 beskrivs ytterligare hur applikationen använder klasserna.

4.4.6 Widgeten som applikationen använder
Den widget som applikationen använder är inställd så att den uppdateras endast när 
kommunikationen med bio-sensorn är aktiv och när den samtidigt visas på skärmen. Detta 
minskar strömförbrukningen. Därför har det bedömts vara motiverat att använda en mer 
högfrekvent uppdatering än vad som rekommenderas av Google. Periodiciteten för 
uppdateringen av widgeten är satt enligt företagets önskemål till varannan sekund. Den 
beskrivs i detalj i avsnitt 4.2. 

Widgeten visar statiska medlemsvariabler från klassen Data. Dessa värden uppdateras av 
MonitorService.

Knappen på widgeten är bara aktiv när det ska gå att starta en ny anslutning med bio-sensorn 
(det vill säga när det inte redan har startats en Bluetooth-förbindelse). Detta för att undvika 
fel: Applikationen kan ju bara ha en anslutning med bio-sensorn.

4.4.7 Activities som applikationen använder

Applikationen består av två stycken Activity-klasser:  ActivityMain som låter användaren 
konfirmera att applikationen startats avsiktlig (och i så fall startar ConnectingService) samt 
ActivitySelectDevice där användaren kan uppdatera vilken bio-sensor applikationen använder 
för Bluetooth-kommunikationen.

ActivityMain som visas i illustration 10 innehåller två knappar: en för att ansluta till bio-
sensorn och en för att anropa ActivitySelectDevice som kopplar applikationen mot en viss 
bio-sensors fysiska adress. 

Illustration 10: Grafiska gränssnittet för MainActivity

ActivityMain är också den klass som anropas vid felhanteringen i systemet. De fel som kan 
uppstå vid anslutningen till bio-sensorn ( i ConnectingService) eller när kommunikationen 
bryts av någon anledning ( i MonitorService) kan inte behandlas på plats då Service-klassen 
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saknar gränssnitt mot användaren. Därför anropas i dessa fall ActivityMain som visar 
felmeddelandet för användaren.

SelectDeviceActivity listar smarttelefonens kopplade Bluetoothenheter och låter användaren 
välja bio-sensorn genom att peka på en rad i listan. Gjorda val sparas givetvis så detta steg 
behöver bara utföras då telefonen inte redan sedan tidigare är kopplad mot den aktuella bio-
sensorn. 

4.4.8 Services som applikationen använder

Applikationen består av två stycken Service-klasser: ConnectingService som upprättar en 
anslutningen med bio-sensorn samt MonitorService som tar emot mätdata från bio-sensorn.

Anledningen till att två stycken service-klasser används (och inte en) är att koden blir 
översiktligare när man delar upp den i mindre enheter.

ConnectingService skapar felmeddelande dels om Bluetooth saknas på mobiltelefonen, dels 
om bio-sensorn som är kopplad applikationen inte kan ingå någon Bluetooth-anslutning. Det 
senare felet uppstår till exempel om användaren glömt att sätta på bio-sensorn. Går 
anslutningen bra startar ConnectingService MonitorService.

MonitorService tar emot mätdata från bio-sensorn och larmar när gränsvärden överskrids. 
Vilka gränsvärden som används och hur larm-notifikationerna ser ut beskrivs i avsnitt 4.3.

Ett problem vid programmeringen var att hantera tvångsavslut: Ikonenen som indikerar att 
applikationen körs blev felaktigt kvar på displayen trots att applikationen hade avslutats. För 
den telefonmodell som användes vid programmeringen hittades dock efter en del laborerande 
en lösning: Programmet kunde identifiera att användaren gjort ett tvångsavslut genom att  
begära att ett extra anrop skulle göras av en callback-metod i MonitorService efter det att 
användaren begärt tvångsavslut. Huruvida denna lösningsmetod kommer att fungera generellt 
för alla typer av Android-telefoner på marknaden hann dock ej utredas inom ramen för detta 
examensarbete.

På den telefonmodell som användes vid testningen kan användaren ställa in telefonen så att 
den sparar batteri genom att Android stänger av services (och aktiviteter) som 
operativsystemet bedömer inte användas av användaren. Det är lätt att förstå att en långvarig 
Bluetooth-förbindelse då kan hamna i farozonen. Test visade också mycket riktigt att med alla 
tillgängliga energibesparings-alternativ valda bröts Bluetooth-kommunikationen med bio-
sensorn så snart telefonen intog viloläge. Lösningen på detta problem använder klassen 
PowerManager.WakeLock som gör det möjligt att undanta vissa kodavsnitt från 
energibesparing. Genom att specificera i MonitorService vilka delar av programkoden som 
inte kan komma att omfattas av Androids batteribesparingsoperationer kunde även detta 
problemet lösas. 

4.4.9 Tekniska utmaningar
När det gäller tekniska utmaningar under projektet finns det på sätt och vis inte så mycket av 
allmänt intresse att rapportera. Det finns aktiviteter som tagit extra tid i anspråk men detta  
beror inte på att några riktigt avancerade hinder har överbyggts. Ibland tar det helt enkelt bara 
lite längre tid att komma fram till lösningen på ett problem. 
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Exempel på aktiviteter som tagit extra tid i anspråk: 
• Att hantera att användaren kan avbryta programmet på flera sätt. (se avsnitt 4.4.8)
• Att välja kodlösningar som äldre mobiler och med olika skärmupplösningar kan 

komma att använda. Det finns noga beskrivet på Android Developers hemsida vad 
som skiljer gamla och nya Androidversioner från varandra. Även Eclipse kontrollerar 
normalt att angivna versioner stödjs. För att skapa extra bakåtkompatibilitet har bland 
annat Android supportkod (.jar fil) laddats ner till Eclipse-projektet. 

• Att hantera att användaren kan ställa in mobilen på olika sätt, till exempel 
energisparläge (se även avsnitt 4.4.8)

• Att hitta en lösning som inte drar onödigt mycket ström från mobilbatteriet (se 
widgetens inställningar avsnitt 4.4.6 och wake lock avsnitt 4.4.8 ).

4.5 Förberedelser och installation av applikationen

Det som behöver göras innan applikationen kan köras är följande:
1. Besluta vilka gränsvärden som ska gälla för en viss individ. Görs normalt i samråd 

med läkare.
2. Registrera individens gränsvärden i bio-sensorn. Görs oftast bara en gång så det är 

egentligen onödigt för en användare att lära sig. Kanske kan ibland någon i sjukvården 
hjälpa till med detta?

3. Nedladdning av applikationen till mobiltelefon
4. Bluetooth: koppla telefonen och bio-sensorn
5. Koppla applikationen till bio-sensorn. 
6. Instruera användaren om den dagliga användningen, till exempel batteriladdning.

Punkt 3-6 är normalt inga problem att klara av på egen hand för vana smarttelefon-användare. 
Men när så inte är fallet behöver den som bär bio-sensorn hjälp även med detta.

4.6 Applikationens påverkan på mobiltelefonens batteri 

Smarttelefoner har normalt betydligt kraftigare batterier än bio-sensorn. Användare som 
laddar batterierna dagligen borde normalt uppleva bio-sensorbatteriet som den trånga sektorn. 
Detta givetvis förutsatt att användaren inte måste göra så mycket annat med sin mobiltelefon 
att det inte blir tillräckligt över till driften av bio-sensorapplikationen. 

För säkerhets skull gjordes en mätning för att få en indikation på hur mycket batteri som dras 
av applikationen när den bara ligger i bakgrunden och kontrollerar värdena från bio-sensorn. 
3G och Bluetooth-kommunikationen med bio-sensorn startades men inga andra applikationer 
var igång. (GPS var inte påslaget, det startas automatiskt av SoftAlarm-applikationen först när 
det behövs vid en larmsituation). Resultatet blev att batteriet räckte lite över 20 timmar på 
testtelefonen. Detta bedömes vara ett acceptabelt resultat.

4.7 Kvar att göra och kända fel

Kända fel har redovisats till företaget enligt deras ordinarie rutiner. I en excel-fil som kallas 
Master Development Plan håller programmerarna ordning på vilka fel som är upptäckta och i 
vilken release av programvaran de är lösta. Trots att denna applikation ännu är en prototyp har 
detta tillvägagångssätt använts även här.
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4.8 Att inkorporera applikationen i SoftAlarms sortiment 

För koppla applikationen till företagets nuvarande produktversion krävs några anpassningar

• Stilmall för Iphone införs. SoftAlarm använder Iphone stilmall för sina Android 
applikationer. Denna gör att trots att applikationen körs på en Android-telefon 
upplever användaren gränssnittet ungefär som att denne kör på en Iphone.

• Språkstöd för svenska (och andra förekommande språk) införs.
• Notifikationen som skapas när individens status övergår till rött tillstånd ska på något 

sätt  också göra ett anrop till SoftAlarms ordinarie Androidapplikation. (Troligen 
kommer kommer användaren ha chansen att bryta larmet efter det ha skickats. Så är 
det i alla fall för de larm som finns idag.)

• Överväga om fler tillförlitlighetsdata (fel-indikatorer) än den för hjärtats puls ska 
användas i modellen. 

Men det viktigaste och det som bör göras först är antagligen att se till att få feedback från 
bland annat läkare på hur väl prototyp-applikationen fungerar och hur den bör anpassas.
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5 Diskussion
Här diskuteras och kommenteras bland annat hur väl arbetet kan anses uppfylla de krav som 
ställs från universitetet och D-Safety.

5.1 Uppfyllande av kursens mål

Det har varit en mycket intressant uppgift att utföra detta arbete. Examensarbetet har gett  
utökade kunskaper inom många ämnesområden. Dessa sammanfattas här.

Fördjupade kunskaper har erhållits när det gäller:
• programmeringskunnande 
• rapportskrivande
• produktkännedom om bio-sensorn
• kunskaper om hjärtsjukvården

Det har varit spännande och intressant att utforska närliggande områden till själva 
programmeringen av bio-sensor-applikationen. Till exempel:

• designprocessen allmänt
• kvalitetssäkring av programvara
• allmänna aspekter på detta arbete
• hur applikationen kan tänkas komma att upplevas av användarna

Det har varit roligt och utvecklande att få komma ut på ett företag och tillämpa 
programmeringskunskaperna från utbildningen men också när det gäller att få försöka ställa 
upp på alla andra krav som detta medför när det gäller professionalitet inom alla områden.

Examensarbetet kan på mångas sätt anses vara den viktigaste kursen under utbildningen 
därför att den innehåller många olika typer av utmaningar. Detta har varit ett väldigt givande 
arbete.

Denna kurs har uppfyllt alla de krav som en elev kan ställa. Det är nu universitetets uppgift att 
sammantaget bedöma i vilken utsträckning detta arbete håller måttet. Det ska bli spännande 
att få ta del av den bedömningen.

5.2 Uppfyllande av projektets krav

Kraven från företagets sida var egentligen uppfyllda ganska tidigt i projektet. Arbetsmål har 
därefter tagits fram efter hand som arbetet fortskridit. 

Det behövs ytterligare diskussioner med till exempelvis läkare innan en slutgiltig produkt 
färdig för marknaden kan presenteras.

5.3 Speciella resultat och slutsatser

Resultatet av detta arbetsprojekt består av av två olika huvuddelar:
• applikationen som har utvecklats 
• examensarbetes-rapporten

Förhoppningen är att båda kommer vara en starkt bidragande orsak till en lycklig lansering av 
en kommande storsäljande produkt inom en snar framtid.
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Examensarbetet tydliggör att det är många olika faktorer som  påverkar 
programutformningen. Det finns också fler faktorer än själva applikationen som påverkar 
användarens upplevelse av produkten. 

5.4 Projektets utvecklingspotential

Detta är ett mycket lovande projekt som bör utvecklas vidare. Denna möjlighet att använda 
modern teknik för att stödja och skydda hjärtsjuka är en möjlighet som definitivt bör tas till  
vara.
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