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Sammanfattning 

Rapporten handlar om utvecklingen av en prototyp för en mobilapplikation och en tillhörande 

webbapplikation som ska hjälpa diabetiker i deras självbehandling respektive underlätta 

diabetessköterskors arbete med sina diabetespatienter. 

 

Mobilapplikationen är en digital version av en diabetesdagboken som används av Örebro läns 

landstings primärvård för att underlätta i diabetesbehandlingar.  

 

Rapporten täcker även användartester som utfördes på potentiella användare för att få någon 

form av feedback från andra grupper än kund och medarbetare. Användartesterna visade på att 

det fanns ett intresse för en mobilapplikation och att det var ett mycket uppskattat projekt. 

 

Webbapplikationen underlättar för diabetessköterskorna i deras arbete med sina 

diabetespatienter på det sättet att webbapplikationen kan visa grafer över patienters 

blodsockervärde. 

Abstract 

This report is about the development of a prototype of a mobile application and a web 

application that will help diabetes patients in their own treatment and ease diabetes nurses 

work with their diabetes patients.  

 

The mobile application is a digital version of a diabetes diary used by the Örebro County 

Council primary care to ease in diabetes treatments.  

 

The report also covers tests with users which were conducted on potential users to get some 

sort of feedback from groups other than customer and colleagues. Tests with users showed 

that there was an interest in a mobile application and it was a highly appreciated project.  

 

The web application ease diabetes nurses in their work with their diabetes patients in the way 

that the web application can display graphs of the patient's blood glucose level. 
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1 Inledning 

Vi har utfört vårt examensarbete på IT-företaget Nethouse i Örebro vilka fått i uppdrag av 

sjukvården inom Örebro läns landsting (ÖLL) att utveckla en mobilapplikation för personer 

med diabetes.  

1.1 Bakgrund 

 

I nuläget skriver diabetespatienterna ner sina blodsockervärden i en speciellt framtagen 

diabetesdagbok som diabetessjuksköterskor har som arbetsunderlag för att justera eventuella 

doser av insulin. Diabetsdagboken kan tas med till sjuksköterskan för att skapa en 

blodsockerprofil där patienterna bl a kan fylla i sina blodsockervärden under en period innan 

besöket hos sjuksköterskan angående behandling. Besöket hos sjuksköterskan går till som så 

att de börjar med att gå igenom blodsockervärden som patienten har med sig, därefter pratar 

de om eventuella blodsockervärden som sticker ut ifrån normalen och hur man kan rätta till 

blodsockervärdena genom kost och motion. 

 

Bilaga A är ett utdrag ur den diabetesdagbok som i dagsläget används inom ÖLL. Överst visas 

den tabell (blodsockerprofil) som patienterna fyller i inför besöket hos sjuksköterskan. Under 

tabellen finns tre tomma grafer (en för respektive dag) vilka sjuksköterskan ev kan fylla i för 

att se en trend på blodsockret över dagen. Detta är en tidskrävande process som tar upp stor 

del av mötena mellan sjuksköterska och patient. Efter att graferna ritats upp gör 

sjuksköterskan en bedömning av om insulindosen behöver justeras. Efter mötet med patienten 

skannas ibland graferna in i datorn. Alternativt skrivs värdena in för hand i journalsystemet, 

även detta är en tidskrävande process.  

 

1.2 Projekt 

Vårt projekt handlar om att underlätta och effektivisera den nuvarande process som patienter 

med diabetes använder sig av för att förmedla sina blodsockervärden till sjuksköterskorna 

genom att framställa en digitaliserad diabetesdagbok i form av en mobilapplikation. Det finns 

ett antal olika lösningar för mobila enheter (se Bilaga B) men ingen av dessa kommunicerar 

med de datorsystem som används av diabetssjuksköterskorna. Anledningen till att detta 

behöver underlättas är att det i dagsläget går åt väldigt mycket tid i mötena mellan patient och 

sjuksköterska, och landstinget vill korta ner dessa, redan korta, möten. Fördelen med att göra 

en mobilapplikation för detta ändamål är att patienterna har med sig appen överallt i sina 

telefoner istället för en bok som kan tappas bort eller som patienten kan glömma ta med till 

mötet med sjuksköterskan.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt var att effektivisera och underlätta arbetet för diabetessjuksköterskor 

genom att korta ner den del av mötena som går åt till att titta på patientens blodsockervärden 

och rita kurvor samt ge tillgång till snabbare och bättre översikt på patientens värden. 

Eftersom att vi bygger systemet (Mobilapplikationen och webbgränssnittet) från grunden så 

var målet med projektet att ta fram en prototyp som går att vidareutveckla vid ett senare 

tillfälle. 

1.4 Krav 

Här följer de krav vi utformade för projektet. Hårda krav har högre prioritet än mjuka krav. 
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Hårda krav: 

 Två versioner av mobilapplikationen, en för Android och en för iOS till iPhone. 

 Säker synkronisering av lokal databas med en fjärrdatabas. 

 Webbgränssnitt för sjuksköterskan med åtkomst till databasen. 

 Webbgränssnittet ska kunna visa en trendkurva över en patients blodsockervärden. 

Mjuka krav: 

 Att ha en prototyp att visa upp på kvalitetsdagen (ÖLL) den 21 maj 2014. 

 Visa trendkurvor i mobilapplikationen. 

 

Krav som har uppkommit under projektets gång genom möten med kund: 

 Användaren ska kunna mata in blodsockervärde samt tillhörande information t ex om 

värdet var mätt före eller efter måltid eller om användaren var fastande. 

 Användaren ska kunna få feedback på de inmatade blodsockervärdena (om de är för 

höga eller för låga). 

 Användaren ska kunna få med sina mätvärden ifrån sjuksköterskan med sig hem. 

 Användaren ska kunna skriva in kontaktuppgifter till sjuksköterska. 

 Användaren ska kunna skriva in sina mål med diabetesbehandlingen. 

 Användaren ska kunna skriva in mediciner. 

 Användaren ska kunna föra in egna anteckningar. 

 Lagring av värdena i en lokal databas i mobilen. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

Vi jobbade efter en variant av scrum-metodiken för att på så sätt jobba parallellt med olika 

delar av det här projektet. 

 

Projektet innefattade två delar, varav den ena är en mobilapplikation och den andra är en 

webbtjänst. Mobilapplikationen består av två versioner, en för iOS och en för Android. 

Tanken var att mobilapplikationen ska användas av patienter med diabetes, framförallt med 

typ-2 diabetes. Webbtjänsten innefattar webbsidan som sjuksköterskorna använder för att läsa 

värdena som patienterna skickar in via mobilapplikationen. Värdena lagras i en databas som 

är kopplade till webbsidan.  

 

2.1.1 Scrum 

Scrum innebär att utvecklingen av produkten görs i omgångar, även kallat ”sprintar”[1]. I en 

sprint utformas mål utifrån de krav som kunden har specificerat. En sprint i vårt fall kunde 

vara allt ifrån en vecka till tre veckor lång. I scrum finns något som kallas ”product backlog”, 

här listas de krav som behöver uppfyllas för att leverera en produkt[1]. Under projektets gång 

har vi haft nära och god kommunikation med varandra under sprintarna. Den vanligaste 

kommunikationen har innefattat tre huvudpunkter[1]: 

 Vad har jag gjort sedan igår? 

 Vad ska jag åstadkomma till imorgon? 

 Vad hindrar mig? 

2.1.2 MVC och MVVM 

2.1.2.1 MVC 

MVC (Model View Controller) är ett designmönster som innebär att man delar upp 

applikationen i separata lager. I Visual Studio är det främst relaterat till webbutveckling och 

ingår i ASP.NET-utvecklingen i de flesta nyare templates. Anledningen till att man delar upp 

dessa komponenter i lager är för att kunna separera presentationslagret från logiken. Detta 

skapar en mer lättförståelig och mer strukturerad kod vilket direkt resulterar i att det blir 

lättare att undvika buggar och testa koden när komplexiteten ökar. 

 

Model är ett objekt som representerar applikationens data och kan även innehålla logik för 

uträkning av data. Modellen är inte beroende av kontroller eller vyn.  

Med hjälp av Entity Framework kan utvecklaren generera en eller flera modeller utifrån en 

existerande databas. (se verktyg 2.2 sektion 2.2.5). 

 

I webbtjänstens fall handlar det om patientdata som är information om en patient. Patientdata 

finns lagrat i en relationsdatabas med två tabeller. Varje tabell utgör varsin modell och varje 

modell innehåller en klass med egenskaper som motsvarar relationsdatabasens kolumner. För 

att få tillgång till databasens data med klasser i c-sharp användes Entity Framework (se 

verktyg 2.2 sektion 2.2.5). 

 

View är presentationslagret. Det som användaren ser och interagerar med. I webbtjänstens fall, 

HTML-sidan där användargränssnittet visas. Här visas data från modellen. I webbtjänstens 

fall patientinformation. 
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Controller håller ihop modellen och vyn, är logiken och reglerna för vad som ska ske med 

data i modellen och vilken data som visas i vyn. Kontrollern tillhandahåller modelldata till 

vyn. 

 

I webbtjänstens fall handlar det om ett webb-api som på http-begäran skickar all patientdata 

om användaren klickar på ”visa patienter”-knappen i vyn. Klickar användaren sedan på en 

patient fås mer detaljerad information om patienten (se figur 11 och 12 i sektion 3.4). [19] 

2.1.2.2 MVVM 

Webbtjänsten i sin helhet använder MVC som designmönster, men på front-end delen används 

ytterligare ett designmönster. 

 

MVVM (Model View ViewModel) bygger i stora drag på MVC designmönstret och 

introduceras genom JavaScriptbiblioteket Knockout (se verktyg 2.2 sektion 2.2.6.3).  

MVVM används för att skapa användargränssnitt som är separerarat från 

logiken/funktionaliteten i presentationslagret. 

 

Model är precis som i MVC-beskrivningen applikationens data och representerar objekt. Det 

är inte samma fil i detta fall som modellen i MVC-beskrivningen, eller för att uttrycka det 

enklare: Modellen för back-end systemet är inte samma modell som i front-end men de båda 

tillhandahåller samma data. Modellen är helt oberoende av något användargränssnitt. 

 

View är som i MVC-beskrivningen, det användaren ser och interagerar med. Här representerar 

vyns användargränssnitt tillståndet i vymodellen. Om användaren interagerar med 

användargränssnittet t ex klickar på knappar så skickas kommandon till vymodellen som 

uppdaterar sitt tillstånd. 

 

ViewModel är en ren JavaScriptskod-representation av data och operationer i ett 

användargränssnitt. Innehåller ofta Knockouts observerbara variabler som med hjälp av dessa 

skapar bindningar mellan HTML-element och variablerna i vymodellen. På så vis hålls alla 

förändringar i synk automatiskt och uppdateras så fort det skett någon förändring i modellen. 

[20] 

2.1.3 Användartester 

Användartesterna utfördes på det sättet att användarna fick en kort redovisning av vilka vyer 

som fanns i mobilapplikationen och sedan fick de prova använda mobilapplikationen 

självständigt. Anledningen till detta förfarande var att det grafiska gränssnittet skulle vara 

enkelt att förstå utan att man sett eller använt applikationen tidigare. 
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2.2 Verktyg 

All maskinvara lånade vi av Nethouse som mötte minimumkraven för alla program som 

behövdes för att utföra projektet. Även alla applikationer försågs av Nethouse. 

Applikationerna som användes var, MS SQL och C#.  

 

Programutvecklingsmiljön som vi arbetade med var Visual Studio 2013 med Xamarins 

bibliotek och Xcode för Mac OS X för att skriva mobilapplikationer i C#.  

Den administrativa delen utfördes också i Visual Studio med ASP.NET ramverk. 

 

Operativsystemet som användes under utvecklingen var Windows 7 och Mac OS X version 

10.9. 

2.2.1 Xamarin 

Xamarin är ett programbibliotek som gör det möjligt att bygga applikationer med C# i .NET-

miljö för fler plattformar än Windows. Vi har använt detta programbibliotek för att möjliggöra 

en gemensam kodbas för både iOS och Android. Xamarin erbjuder även mallklasser som är 

specifika för vissa plattformar, detta snabbar på processen när man vill ha vissa enkla vyer för 

att t ex lista data, bygga dialoger etc. [2] 

 

2.2.1.1 Xamarin.Android 

Xamarin.Android är den del av Xamarins programbibliotek som jobbar med Android-specifik 

kod. Här erbjuds en del mallklasser som har uttnyttjats, t ex ListActivity som är en enkel mall 

för listvyer där man vill presentera rader med data för användaren. [2] 

 

2.2.1.2 Xamarin.iOS 

Xamarin.iOS är den del av Xamarins programbibliotek som jobbar med iOS-specifik kod. 

Liksom Android-delen finns även här mallklasser som har utnyttjats för att t ex bygga 

dialoger som användaren ska interagera med. För att göra det grafiska gränssnittet i iOS-

appen behöver man en Mac-dator med Xcode. Xamarin genererar C#-kod utifrån den kod 

som Xcode genererar för det grafiska gränssnittet. [2] 

2.2.2 SQLite.NET 

SQLite.NET är ett bibliotek gjort för att på ett så enkelt sätt som möjligt skapa och hantera 

SQLite-databaser med Xamarin-applikationer. Biblioteket är kompatibelt med flera 

plattformar. Det är också motivationen till varför SQLite.NET har valts att användas och har 

använts för både iOS och Android i det här projektet. [3] 

 

2.2.3 TeeChart 

TeeChart är ett bibliotek för att rita upp grafer. Det är det enda grafbibliotek som är 

kompatibelt med både iOS och Android, därför fanns det inte så mycket till val när vi valde 

att använda detta bibliotek. [4] 

2.2.4 ASP.NET 

ASP.NET är ett ramverk för att skapa webbapplikationer och andra webbrelaterade tjänster 

som t.ex. webb-apin. ASP.NET är utvecklat av Microsoft och är en del av .NET ramverket. 

Att det är en del av .NET ramverket innebär att det finns klassbibliotek med färdigskriven 
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funktionalitet. [9] 

2.2.4.1 WEB API 

Web API är en del av ASP.NET ramverket och används för att på ett enkelt sätt skapa REST-

baserade tjänster. REST står för ”representational state transfer” och är en arkitektonisk 

princip av ”World Wide Web” eller webben som det även kallas för. REST gör det möjligt att 

skapa, läsa, uppdatera eller ta bort data på en server med de motsvarande http metoderna 

GET, POST, PUT och DELETE. 

 

Fördelar med ASP.NET Web API är att man kan nå en bred skara klienter, alla de största 

webbläsarna, mobilenheterna m m. Webb-api erbjuder data i form av JSON-objekt och XML 

beroende på vad användaren begär. Av dessa anledningar är det smidigt, lätt att arbeta med 

och rekommenderades av handledaren på Nethouse. [10] [11] 

2.2.5 Entity Framework 

Entity Framework är en Object Relational Mapper (ORM) och är en del av .NET ramverket. 

ORM skapar mappningar mellan objekt och relationer som ger möjlighet till grundläggande 

skapa, läs, uppdatera och ta bort operationer (eng. CRUD (Create, Read, Update, Delete) 

operations). Detta ger utvecklaren access och tillgång till ändringar av data i en 

relationsdatabas via en .NET applikation. 

 

Entity Framework kan göra denna mappning genom flera tillvägagångsätt. I webbtjänstens 

fall användes Database-first metoden vilket innebär att modellerna med klasser och 

tillhörande egenskaper genereras utifrån data som finns i databasen. Databasens tabeller 

motsvarar klasser i c-sharp och kolumnerna i databasen bildar motsvarande egenskaper i 

klassen. [12] 

2.2.6 JavaScript 

JavaScript är ett programmeringsspråk som främst används för att skapa interaktiva 

funktioner på en webbsida. Det läggs till i HTML-filen för att kunna användas. JavaScript 

stöds av alla de största webbläsare och används därför i stor utsträckning av webbutvecklare. 

[13] 

2.2.6.1 Ajax 

AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML och används för att få en mer interaktiv 

webbsida genom att sidan körs lokalt hos klienten och dynamiskt hämtar data som behövs 

från servern. Den traditionella metoden var att hela sidan hämtas från servern efter varje 

modifiering vilket gör att sidan går saktare. [14] 

2.2.6.2 jQuery 

jQuery är ett JavaScriptbibliotek som underlättar och även minskar mängden kod som skulle 

behövas för att göra samma funktionalitet utan användningen av jQuery. Dessa funktioner 

består bl a av animering, eventhantering, AJAX samt HTML-DOM (document object model) 

och CSS-ändringar. [15] 

2.2.6.3 Knockout 

Knockout är ett javascriptbibliotek som hjälper till att skapa responisva/interaktiva 

webbapplikationer. Med Knockout kan utvecklaren skapa en webbapplikation som dynamiskt 

uppdaterar användargränssnittet på webbapplikationen genom observerbara variabler som 

binds till element i HTML-filen och på så sätt uppdaterar vyns information. För att 
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åstadkomma detta använder Knockout designmönstret MVVM (Model View ViewModel). 

[16] 

2.2.6.4 ChartJS 

ChartJS är ett javascriptbibliotek för att skapa grafer. ChartJS valdes av den anledningen att 

den dels var gratis och lätt att arbeta med samt passade rent estetiskt. Det som avgjorde hur 

lättarbetat det såg ut var att jag jämförde dokumentation från olika grafbibliotek som t ex 

Highcharts som är ett annat javascript bibliotek för att rita grafer. 

 

DevExpress som utvecklar ChartJS bör inte förväxlas med Chart.js utvecklat av Nick Downie. 

[17] 

2.2.7 HTML5  

HTML5 är den senaste standarden för HTML. HTML ett datorspråk utformat för att skapa 

webbsidor som kan ses av alla med en internetanslutning. HTML har stöd för Cascading Style 

Sheets (CSS) som används för att designa en HTML-sida genom att styla HTML-element. 

2.2.8 SQLServer Express 

SQLServer Express är en databashanterare som medföljer i Visual Studio. Denna användes 

för att skapa relationsdatabasen som fungerar som en fjärrdatabas för webbtjänsten. [18] 

2.3 Övriga resurser 

Vi hade en kund på Kumla Vårdcentral som heter Eva Heed. Hon agerade som kontaktperson 

och försåg oss med information kring diabetes och önskemål om mobilapplikationen. Eva 

Heed försåg oss även med användare att testa användargränssnittet i mobilapplikationen med. 
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3 Genomförande 

 

3.1 Informationssökning 

De två första veckorna bestod av informationssökning under vilken vi försökte lära in nya 

tekniker och ramverk Xamarin, TeeChart, SQLite.NET,  ASP.NET, Entity Framework, MVC, 

Web Api, HTML, JavaScript med tillhörande bibliotek jQuery, KnockoutJS och ChartJS. 

 

 

 

 
Figur 1. Strukturdiagram på hur alla delar i projektet hänger ihop. 

 

3.2 Programstruktur och övergripande design 

I figur 1 kan man se strukturen för systemet som vi har designat med hjälp av vår handledare 

på Nethouse. Strukturen innefattar mobilapplikationernas enheter och dess koppling till en 

lokal databas där data ifrån användaren lagras. I diagrammet kan man också se att de mobila 

enheterna har en koppling till ett web API som hanterar begäran ifrån klienter. Ytterligare i 

diagrammet finns en fjärrdatabas och ett webbgränssnitt. Fjärrdatabasens syfte är att lagra 

blodsockervärden ifrån flera användare. Webbgränssnittets syfte är till för sjuksköterskans 

användning och ska kunna presentera data ifrån fjärrdatabasen. 

Eftersom vi har valt att utveckla produkten utifrån scrum-metodiken delades sedan arbetet 

upp. Vi delade upp arbetet så att Niklas tog hand om mobilapplikationerna (Android och iOS) 

medan Adnan tog hand om webbtjänsten och dess tillhörande webbsida. 

I diskussioner mellan oss och vår handledare på Nethouse kom vi också överens om hur den 

centrala delen av gränssnittet skulle se ut. Användaren av mobilapplikationen skulle kunna 

scrolla fram det blodsockervärde som skulle matas in. Vi kom också fram till att Android-

versionen skulle tas fram först, därefter skulle utvecklingen av iOS-versionen påbörjas. 

Projektets deadline var satt till 20:e maj 2014, dagen innan kvalitetsdagen. 
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3.3 Mobilapplikationerna 

Arbetet med mobilapplikationerna har skett i flera steg. Eftersom ett av kraven på den produkt 

som skulle utvecklas var att användaren skulle kunna få feedback på om ifyllda 

blodsockervärden var för höga eller för låga gjordes först en informationssökning (Se Avsnitt 

3.3.1) kring diabetes. Därefter gjordes en informationssökning kring artiklar som behandlar 

design av grafiska gränssnitt som är anpassade för mobila enheter med målet att passa för 

äldre användare och deras förmåga att använda mobiltelefoner med touchteknik. Resultatet av 

sökningen presenteras i Avsnitt 3.3.2.  

3.3.1 Information om diabetes  

Det finns flera typer av diabetes men de vanligaste är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 

1-diabetes fås ofta i väldigt ung ålder och sjukdomen innebär att man inte producerar insulin 

alls. Typ 2-diabetes är det som även förr kallades åldersdiabetes. Sjukdomen som ofta är 

ärftlig och innebär att kroppen producerar mindre insulin och av sämre kvalitét än vad den 

borde. [5,6] 

 

Insulinet är det hormon i kroppen som reglerar blodsockernivån. Cellerna i våra kroppar 

behöver glukos, även kallat druvsocker, för att fungera normalt. Insulinet hjälper sockret in i 

cellerna och om det då produceras för lite insulin kommer det inte tillräckligt med socker till 

cellerna. [5,6] 

 

Vanliga symtom hos den som får typ 1-diabetes är enligt [5]: 

 Behöver kissa ofta och mycket 

 Törstigare än vanligt 

 Tröttare än vanligt 

 Illamående 

 Magvärk 

 Acetonlukt i munnen 

 Suddig syn 

 Drastisk viktminskning 

 

Den person som har typ 1-diabetes behöver ta insulin varje dag, antingen med sprutor eller 

med en pump och då är det extra viktigt att personen håller koll på sitt blodsockervärde under 

dagarna. [5] 

 

Vanliga symtom om man får typ 2-diabetes är [6]: 

 Trötthet, både fysiskt och psykiskt 

 Törstigare än vanligt 

 Behöver kissa oftare och mycket 

 

Symtomen kan ibland inte synas alls eller komma väldigt långsamt. Därför kan det vara svårt 

att upptäcka diabetes. [6]  

 

För personer som har typ 2-diabetes finns det stora möjligheter att påverka sin situation 

genom att se över sina matvanor, sluta röka eller snusa och motionera mer. Det förebygger 

och även behandlar sjukdomen till en viss grad. Om inte det räcker kan läkemedel som hjälper 

till att sänka sockerhalten i blodet för att minska risken att få följdsjukdomar. [6] 



 

  14 (50) 

 

Att ha tillgång till information om aktuellt blodsockervärde och hur detta påverkas av 

exempelvis matintag är viktigt för att en diabetiker ska kunna påverka sin situation på bästa 

sätt. Mätning av blodsockervärdet sker via att man sticker sig i fingret med en nål och tar upp 

blodet med en teststicka som man sätter i blodsockermätaren, sedan visar blodsockermätaren 

ett blodsockervärde. För mer information om höga respektive låga blodsockervärden, läs 

bilaga C. 

3.3.2 Riktlinjer för design av grafiska gränssnitt för mobila enheter 

När man designar grafiska gränssnitt för mobilapplikationer bör man använda sig av 

användarcentrerad utveckling, vilket innebär att man har med potentiella användare av en 

mobilapplikation redan ifrån början av utvecklingen för att få snabb och direkt feedback på 

användarvänlighet och användbarhet [7].  

 

För skärmar med touchteknik bör man ta hänsyn till hur användaren ska/kan interagera med 

grafiska objekt på skärmen (I detta projekt gäller det knappar och scroll). Detta vissas i en 

studie där några äldre användare fick prova att använda sig av en dator med touchskärm för 

att skicka vykort till vänner [8]. Studiens resultat visar att klick/tryck på grafiska objekt är 

lättast att komma ihåg och att drag rörelser av ett objekt bör ha ”naturlig” grafik dvs att om 

man drar ett objekt åt något håll och släpper det så stannar det där och åker inte tillbaka till sin 

utgångspunkt [8]. 

3.3.3 Mobilapplikationens utveckling 

Genom projektets gång har kontakt med kunden varit en stor del för att få ett samarbete om 

hur mobilapplikationen ska se ut. 

3.3.3.1 Första sprinten, prototyp för Android 

Vi började med att ta fram en prototyp för mobilapplikationen som kunde lagra och visa 

tidigare inmatade värden. Figur 2 och figur 3 visar de vyer som fanns med i prototypen. 

   
Figur 2. Blodsockervärden, färgen på scrollen indikerar bra och dåliga värden 
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Figur 3. Vyn för att visa inmatade blodsockervärden i prototypen (sprint 1). 

 

I brist på användare att visa mobilapplikationen för bokade vi in ett möte med vår kund för att 

diskutera nästa steg i utvecklingen. I diskussionen kom vi fram till att mobilapplikationen bör 

kunna göra en enklare analys av det inmatade blodsockervärdet och ge användaren råd kring 

hur den kan höja respektive sänka sina blodsockervärden. Figur 4 visar hur flödet var tänkt för 

den centrala delen av mobilapplikationen, nämligen hur inmatning och synkronisering med 

server skulle se ut på klient-sidan i både iOS- och Android-versionen. 
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Figur 4. Flödesdiagram för hur synkroniseringen ser ut på klient-sidan. 

3.3.3.2 Andra sprinten, annat färgtema och fler vyer 

Under mötet med kunden sattes följande mål upp: 

 Applikationen skulle ge feedback till användaren baserat på inmatat blodsockervärde 

 Texten i de vyer som fanns skulle göras större 

 Ändra färgtemat i applikationen 

 

Vyer som skulle läggas till i mån av tid utifrån kundens önskemål: 

 Grafvy, där en kurva över inmatade blodsockervärden visas 

 ”Mina mål”-vy, en vy där användaren ska kunna mata in sina målvärden för 

blodsocker, midjemått, BMI etc 

 ”Mina kontakter”-vy, en vy där användaren kan skriva in vem den är och vem som är 

dess läkare och namn samt telefonnummer till sin diabetesköterska 

 En vy för information om behandling av diabetes 

 Medicinvy där användaren kan skriva in sina mediciner 

 ”Planerade besök”-vy, här ska de kunna skriva in när ett besök är planerat 

 

Utav dessa vyer lyckades vi arbeta fram alla vyer men det fanns en viss problematik. 

Grafbiblioteket visade en graf som hade alldeles för tunn linje och alldeles för liten text 

(demonstreras i figur 5) och det var svårt att rätta till då dokumentationen för grafbiblioteket 

TeeChart var väldigt dålig och direkt porterat ifrån deras desktop-version, vilket gjorde det 

svårt att anpassa för en mobilskärm. 
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Figur 5. Visar hur grafen såg ut i dess första skede (andra sprinten). 

Dem resterande vyerna visas i bilaga D. 

3.3.3.3 Tredje sprinten, finjustering av Android-versionen och starten på iOS-
appen 

Mål som sattes upp för denna sprint tillsammans med kund utefter kundens önskemål: 

 Tillämpa ett mer tilltaligt färgtema i Android -versionen 

 Justera grafvyn så att text och streck blir större och tydligare att läsa, om möjligt 

 Utföra användartester 

 Påbörja iOS-versionen 

 

Alla målen uppnåddes. Grafvyn fick tjockare linjer och större text. Figur 6 visar hur grafvyn 

såg ut när den var klar. 

 

 
Figur 6. Visar grafvyn i dess slutgiltiga utseende (tredje sprinten). 
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Under denna sprint utfördes två användartester vid olika tillfällen, vardera test med en patient. 

Testerna var strukturerade så att vi först gick igenom kortfattat vad det var för projekt vi hade 

och vilka mål som hade satts upp för det. Därefter visade vi upp Android-versionens 

funktionalitet och vyer för att användaren skulle få en introduktion till appen. Sedan lämnade 

vi över telefonen till användaren och användaren fick prova att mata in ett värde och ändra det 

värdet. Sedan fick användaren möjlighet att fritt prova appen utan några instruktioner för att 

få en känsla för navigeringen i appen. 

 

Feedbacken ifrån patienterna som vi hann med att implementera i den fjärde sprinten var: 

 Placera navigationsmenyn i alla vyer för att få så få klick som möjligt 

 Gör det möjligt att mata in en kommentar till blodsockervärdet man matar in 

 Gör det möjligt att ange om blodsockervärdet är uppmätt när man är fastande, eller om 

det är uppmätt före eller efter måltid 

 

Feedback som vi inte hann med att implementera men som bör vara en del av en eventuell 

framtida vidareutveckling av mobilapplikationen är: 

 Koppla planerade besök till kalendern 

 Ge påminnelser för exempelvis att mäta ett blodsockervärde, vårdbesök etc 

 Koppla informationsvyn till hemsidor på nätet med mer information 

 

Innan användartesterna under denna sprint slutförts påbörjades utvecklingen av iOS-

versionen. Den feedback som kom ifrån användartesterna prioriterades att implementeras i 

Android-versionen därför att det var den version som skulle visas upp under kvalitetsdagen. 

Det gjorde också att vi inte hann med att implementera den extrafunktionalitet (ovanstående 

punkter) som patienterna önskade i iOS-versionen. Utöver dem förslagen på funktionalitet 

visades stor uppskattning ifrån användarna och att det fanns ett stort intresse för en 

mobilapplikation för diabetiker i syfte att underlätta deras självbehandling. 

3.3.3.4 Fjärde sprinten, implementering av funktioner från feedback kring 
tredje sprinten 

I denna sprint sattes följande mål upp: 

 Implementera funktionalitet baserat på feedback kring tredje sprinten 

 Göra färdigt så många vyer som möjligt i iOS-versionen 

 

Som nämnt under föregående sprint så prioriterades Android-versionens implementation av 

vissa funktioner ifrån patienternas önskemål. I figur 7 visas den nya och slutgiltiga vyn för 

blodsockerinmatning som innehåller de extra inmatningsfält som tillkom utifrån patienternas 

feedback. 
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a b 

 

 

Figur 7. Visar vyn för blodsocker-inmatning, a) visar hur vyn såg ut innan användartester och 

b) visar hur vyn såg ut efter användartester. 

 

I denna sprint tillkom inga nya vyer i Android-versionen men de flesta vyerna kunde göras i 

iOS-appen. Däremot fanns det inte tid till att rätta till alla grafiska buggar i iOS-versionen. 

Vyerna för iOS-versionen visas i bilaga E. 

 

Ett annat önskvärt tillägg gällande synkronisering av data framkom vid kommunikation med 

Eva sent under projektets gång. Användaren ska kunna välja vilka värden som ska skickas till 

servern. Detta önskemål har vi inte hunnit med att implementera eftersom det kom fram så 

sent under projektets gång. 

3.3.3.5 De båda mobilapplikationernas beståndsdelar 

Mobilapplikationernas interna beståndsdelar består av två lager, ett data-lager som är kopplat 

till en databas och ett vy-lager som presenterar data för användaren eller tar emot data ifrån 

användaren. En grafisk representation av hur de är kopplade till varandra visas i bilaga F.  

3.3.3.5.1 Data-lagret 

Data-lagret innehåller plattformsoberoende kod för att hanteringen av data ser likadan ut både 

i iOS och Android. Detta gör att samma kod kan användas av både iOS-versionen och 

Android-versionen. Data-lagrets syfte är att skriva och läsa data ur den lokala databasen som 

finns i den mobila enheten. 

3.3.3.5.2 Den lokala databasen 

Här finns tabeller för att lagra: 

 blodsockervärden och dess tillhörande information som kommentarer och när värdet är 

mätt 
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 anteckningar 

 mediciner och hur ofta de ska tas samt hur stora doserna är 

 planerade besök 

 mätvärden ifrån besök hos diabetessköterskan 

 patientens mål samt kontaktuppgifter till diabetesläkare och diabetessköterska 

 

Tabellerna är helt fristående och har inga referenser till varandra då det inte behövs. 

 

3.3.3.5.3 Vy-lagret 

Vy-lagret presenterar data för användaren eller hämtar data ifrån användaren. Vid presentation 

av data begär vy-lagret önskad data ifrån data-lagret som i sin tur slår upp det önskade data i 

databasen och skickar det vidare till vy-lagret som presenterar data för användaren. 
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3.4 Webbtjänsten 

Webbtjänstens utvecklingsprocess kommer här att delas upp i front-end och back-end-

utveckling. Detta för att på ett enklare sätt beskriva genomförandet, hur komponenterna hör 

ihop och kommunicerar med varandra.  

Webbtjänsten hade tydliga krav från projektets början och ändrades inte under utvecklingens 

gång. Front-end-delen hade inte några specifika krav på design eller funktionalitet från kund, 

utöver funktionen att visa en graf över en patientens blodsockervärden. Blodsockervärden 

hämtas från fjärrdatabasen via webb-api och presenteras på HTML-sidan med hjälp av 

funktioner i JavaScript. 

3.4.1 Webbtjänstens utveckling 

De första tre till fyra veckorna av projektet bestod av studier om metoder och verktyg (se 

metoder och verktyg 2 sektion 2.1.2, 2.2.4 – 2.2.8) för att få en förståelse över hur 

utvecklingen av en webbapplikation fungerar. Utöver den tekniska aspekten var det viktigt att 

känna till och förstå diabetes som sjukdom för att skapa en plattform i form av 

mobilapplikation som främst ska användas av diabetespatienter. Därför gjordes studier kring 

diabetes i helhet under utvecklingens gång (se 3.3.1). 

3.4.1.1 Back-end 

3.4.1.1.1 Första sprinten, Databasen och Modellen 

Först skapades en relationsdatabas som vi refererar till fjärrdatabas där lagring av information 

om diabetespatienter skulle tillhandahållas. Anledningen till denna tillvägagång är att det 

finns möjlighet att utifrån tabellerna i databasen generera modeller med hjälp av Entity 

Framework vilket ger en bra grund för att utveckla projektet vidare. 

Figur 8 visar databasens tabeller och figur 9 och 10 visar koden i modellerna. 

 
Figur 8: Tabellerna PatientID och PatientData i databasen. 

 

Tabellen PatientID innehåller patienternas namn, personnummer som är unikt och ett id som 

är primärnyckeln. Med id som primärnyckel identifieras en specifik patient i tabellen med ett 

visst id. Tabellen PatientData innehåller blodsockervärden, en tidsstämpel på när värdet togs 

och ett id som tillsammans med PatientID-fältet utgör en primärnyckel. PatientID-fältet i 

PatientData tabellen är en referens till id i PatientID-tabellen. Denna struktur för databasen 
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valdes efter en diskussion mellan oss och vår handledare på Nethouse. Detta kringgår 

problemet att en patient kan ha flera olika blodsockervärden och inte endast ett. 

 
Figur 9: Modellen PatientID med klassen PatientID och tillhörande properties. 

 

 
Figur 10: Modellen PatientData med klassen PatientData och tillhörande properties. 

3.4.1.1.2 Andra sprinten, ASP.NET Web API Controller 

Varje modell utgör en kontroller. I databasen skapades temporära värden som representerar 

diabetespatienter för att testa metoderna i de två kontrollerna.  

 

I webb-api är kontroller ett objekt som hanterar http begäran och utifrån begäran har metoder 
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som motsvarar dessa och bestämmer vad som ska ske. 

De två kontroller är PatientIDController och PatientDataController och innehåller följande 

metoder: 

 Get 

 Get + id 

 Put  

 Post 

 Delete  

 

Dessa metoder är de vanligaste förekommande i webb-api. Varje metod i en kontroller 

motsvarar en URL. De två get-metoderna hämtar alla värden i tabellen som motsvarar den 

kontroller som anropas respektive värden från en rad i tabellen med hjälp av en parameter. 

Det är dessa metoder som anropas och motsvarar http begäran GET, PUT, POST, DELETE. 

 

Exempel: På front-end-delen görs en http GET-begäran till URI-sökvägen (uniform resource 

identifier) ”http://localhost:7970/api/patientid” med jQuery. Denna funktion gör en 

AJAX-begäran till webb-apit som i retur ger en array med JSON-objekt. Detta JSON-objekt 

innehåller alla patienters patientdata. ”patientid” i URL:en motsvarar PatientIDController.  

 

Sedan lagras JSON-objektet i front-end-modellen och används i vymodellen för att uppdatera 

HTML-sidan med antalet patienter (se figur 12 och 13 i sektion 3.4.1.2.1). 

 

Exempel med parameter: När användaren klickat på en patient (se figur 13 i sektion 3.4.1.2.1) 

görs det precis som tidigare en http-begäran men denna gång till URI-sökvägen 

”http://localhost:7970/api/patientdata/+ id” där id är id numret för den specifika 

patienten som klickades. Notera att detta är kontroller PatientDataController och inte samma 

kontroller som i första exemplet. Här returneras tid på taget blodsockervärde och själva 

blodsockervärdet för den specifika patienten som i sin tur går att använda för att rita en graf 

över dessa värden. Figur 11 visar en abstrakt bild över systemet. 

 

 
Figur 11: Strukturen över webbtjänstens kommunikation 

 

Trots implementationen av metoderna Put, Post och Delete används endast Get-metoderna i 

båda Kontrollerna. Anledningen till detta var att det under utvecklingens gång fanns en del 

osäkerhet hos kund om vilken funktionalitet som önskades av webbtjänsten förutom de hårda 

kraven. Det försvårade även för oss att veta och gjorde metoderna mer av en 

framtidshandling. Detta innebär att det finns implementerat i back-end-systemet att ändra, 
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skapa och ta bort värden även om de inte används eller är nåbara för användaren. 

3.4.1.2 Front-end 

3.4.1.2.1 Tredje sprinten, HTML 

Här görs allt som användaren ser och interagerar med. Sidan är uppbyggd med HTML5 och 

använder sig av CSS för att justera och styla elementen. 

 

Det fanns inte några krav på design vilket skapade möjligheten att spara det till sist om det 

fanns tid över. Prioriteten lades på funktionalitet. Figur 12 visar startsidan. ”Visa Patienter-

knappen” visar antalet patienter direkt i knappen med hjälp av Knockout.  

Figur 13 visar alla patienter-sidan, sidan som visas när man klickat sig in på ”Visa Patienter” 

och figur 14 visar detaljeradsidan och är sidan som visas när man klickat på en av patienternas 

namn. Detaljeradsidan visar namn, personnummer och en graf över blodsockervärden vid 

tidpunkterna som blodsockervärdet togs för den specifika patienten. 

 

Grafen är inte skapad med HTML likaså ingen funktionalitet utan bara området och på vilket 

sätt den ska visas på sidan. Fjärde sprinten tar upp all funktionalitet som implementeras med 

JavaScript. 

 

Figur 12: Startsidan, en knapp för att visa alla patienter. Knappen uppdateras dynamiskt med antalet 
patienter och visar antalet direkt i knappen. 
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Figur 13: Alla Patienter-sidan, här visas alla patienter. Namnet på patienterna är klickbara och 
navigerar vidare till detaljerad-sidan. 
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Figur 14: Detaljeradsidan, här visas namn och personnummer samt grafen över blodsockervärdena i 
y-axeln och tiden när värdet togs i x-axeln för den valda patienten. 

3.4.1.2.2 Fjärde och sista sprinten, all funktionalitet för webbsidan med JavaScript 

För att kunna visa en graf över patienternas blodsockervärden samt visa data om dessa 

patienter eller uppnå funktionalitet överhuvudtaget (se figur 12, 13, 14 i sektion 3.4.1.2.1) 

användes JavaScript med JavaScript-biblioteken jQuery Knockout, ChartJS. 

  

Med MVVM designmönstret användes en vymodell för att dynamiskt uppdatera elementen i 

HTML-sidan så fort ny data tillkommit.  

I vymodellen finns även samtliga funktioner:  

För att anropa kontrollerna med hjälp av jQuery och få tillgång till data från databasen, 

konvertera datatyper, visa graf med hjälp av ChartJS och lagra modelldata i Knockout 

observables. Exempel på en Knockout observable variabel är antalet patienter som visas i 

knappen på HTML-startsidan (se figur 12 i sektion 3.4.1.2.1). Detta HTML-element är bundet 
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till en Knockout observableArray som är en array som är observerbar. I denna array lagras 

patienter och på detta vis hålls sidan uppdaterad så fort det tillkommer fler patienter. 

3.5 Kvalitetsdagen 

Vi fick också möjligheten att visa upp mobilapplikationen och webbgränssnittet på 

primärvårdens kvalitetsdag den 21 maj 2014 där chefer och anställda inom landstinget, men 

även folk ifrån andra företag och organisationer får komma och titta på de projekt som finns 

inom landstinget just nu. 
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4 Resultat 

Här kommer vi redogöra våra resultat för webbtjänsten och mobilapplikationerna var för sig. 

4.1 Mobilapplikationerna 

Här kommer vi lista vyer och funktionalitet som finns med i mobilapplikationerna. Dem vyer 

som inte finns i iOS-versionen visas inte i figurerna nedan men eftersom alla vyer finns i 

Android-versionen kommer dessa att visas. 

 

Följande vyer finns: 

 Mina mål 

Figur 8 visar den första vyn som man ser när man startar upp applikationen. 

Funktionaliteten här är enbart att användaren ska kunna mata in sina mål med sin 

behandling. 

 

 

  
a b 

Fig 8. a) – b) ”Mina mål”-vyn i Androidversionen 

 

 

 

 Mata in blodsocker 

Det här är vyn som användaren kommer använda sig av mest. Här är tanken att 

användaren ska mata in sina blodsockervärden efter att användaren har mätt upp sitt 

blodsockervärde. 
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a) Android-versionen b) iOS-versionen 

Fig 9. a) – b) Visar vyn för blodsockerinmatning. 

 Mina kontakter 

Här är vyn där användaren kan mata in namn och telefonnummer till sin 

diabetessköterska samt sitt namn, personnummer och namn på sin läkare. 

 

  
a) Android-versionen b) iOS-versionen 

Fig 10. a) – b) visar vyn för ”Mina kontakter”  

 Visa och ändra tidigare inmatade blodsockervärden 

Här kan användaren se sina tidigare inmatade blodsockervärden och ändra dem om 

användaren av misstag skrev fel. I figur 11 kan man se hur vyn ser ut med några 

inmatade värden och för att ändra dem klickar man på värdet man vill ändra och då 

öppnas en dialog upp som tillåter ändring av värdet. 
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a b 

 
 

c d 

Fig 11.a) – d) Visar vyn för tidigare inmatade värden och dialogen för att ändra ett 

värde. a) - b) Visar Android-versionen och c) - d) visar iOS-versionen 

 

 Visa och lägga till mediciner 

Här ska användaren kunna visa och lägga till mediciner som används till behandling. I 

figur 12 visas vyn med ett exempel på en medicin. För att lägga till en medicin så 

trycker användaren på pluset uppe i högra kanten och då visas dialogen för att lägg till 

en medicin som syns i figur 12. 
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a b 

 
c 

Fig 12. a)-c) visar vyn för ”Mina mediciner”. a)-b) visar Android-versionen och c) 

visar iOS-versionen. 

 

 Visa och lägga till planerade vårdbesök 

I den här vyn kan användaren se framtida vårdbesök som användaren har inplanerade. 

I figur 13 kan man se hur vyn ser ut och när användaren ska lägga till ett besök trycker 

användaren på pluset i uppe i högra kanten och då visas dialogen för att lägga till ett 

besök. 
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a b 

  
c d 

Fig 13. a) – b) visar hur vyn ser ut i de båda versionerna och c) – d) visar dialogen för 

att lägga till ett besök i Android-versionen 

 

 Visa och lägga till anteckningar 

Här kan användaren föra egna anteckningar i samband med användarens behandling. 

Figur 14 visar hur vyn ser ut. 
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a b 

Fig 14. a) listar de anteckningar som finns. b) visar ett exempel av en anteckning. 

 Vy för information om diabetesbehandling 

I denna vy kan användaren läsa om diabetesbehandlingen och fyller därmed ingen 

annan funktion. Man kan se att vissa tecken i iOS-versionen inte visas som dem ska. 

Detta beror på att Android kan läsa av ”åäö” normalt utan att man anger någon 

teckenkodning medan iOS inte kan det. 

 

  
a b 

Fig 15. a) visar vyn i Android-versionen och b) visar vyn iOS-versionen. 

 

 

 Vy för att visa graf 

Denna vy är till för att visa en grafisk representation av användarens värden. Vyn finns 

med i båda versionerna men är väldigt begränsad i iOS då TeeChart inte är designat 

för en mobilskärm. När man navigerar till graf-vyn möts man av en dialog för att ställa 
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in vilket tidsintervall som ska visas i grafen. Figur 16 visar hur flödet för detta ser ut. 

 

 

 

 
a 

 
b 

  
c d 

Fig 16. a) visar dialogen och när man matat in tidsintervall och trycker på ”Ställ upp 

graf” så visas grafen per automatik, b) visar ett exempel på en graf. I c) visas dialogen 

för iOS-versionen och d) visar iOS-versionens av graf-vyn men som man kan se så är 

den inte anpassad för mobilskärmen alls. 
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4.2 Webbtjänsten 

Presentationslagret visas i genomförandet (se figur 11, 12, 13 i sektion 3.4). Resultatet av en 

lyckad design på databasen och ett fungerade back-end-system tillåter sjuksköterskorna att ta 

emot patientdata i form av namn, personnummer, tid på taget blodsockervärde och själva 

blodsockervärdena direkt i webbtjänsten. De ser en graf över värdena för att besluta om de är 

rimliga eller om de bör kontakta patienten. 
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5 Diskussion 

5.1 Uppfyllande av kursens mål 

 Ha fördjupade teoretiska kunskaper inom ett av ämnets delområden 

Vi har uppfyllt målet genom att göra informationssökningar genom google scholar, 

msdn och handledning i form av Pluralsight och handledning från personal på 

Nethouse.  

 

Under kursens gång lärde vi oss att utveckla webbapplikationer och 

mobilapplikationer.  

 

 Visa kunskap om för examensarbetet relevanta tekniker, metoder och teorier 

Nethouse interna arbetsmetodik är Scrum, därför blev detta ett naturligt val för oss i 

vår arbetsprocess. Tekniker och teorier studerades in via litteratur.  

 

 Kunna formulera och avgränsa ett tekniskt eller vetenskapligt problem samt 

söka och kritiskt granska teknisk och vetenskaplig information  

Rapporten beskriver och visar ett teknisk och vetenskapligt problem där tydliga 

avgränsningar finns. Den information som har behandlats genom 

informationssökningar har granskats kritiskt. 

 

 Kunna planera och genomföra ett eget tekniskt eller vetenskapligt projekt inom 

givna ramar i en professionell miljö  

Vi hade en tidsplan som redovisades under det andra seminariet av kursen. Tidsplanen 

följdes noggrant och inlämningar av rapporten följdes enligt överenskommelse med 

handledaren. Det mesta av arbetet utfördes på Nethouse kontor i Örebro där det är en 

professionell arbetsmiljö. Under projektets gång har vi även planerat och genomfört 

användartester. 

 

 Kunna bearbeta och analysera resultat av en teknisk eller vetenskaplig studie 

Detta krav uppnåddes då vi var i behov av att analysera och bedöma vetenskapliga 

studier för riktlinjer gällande design av grafiska gränssnitt på mobila enheter. Vi har 

även bearbetat och analyserat resultat ifrån användartester som vi har genomfört. 

 

 Ha förmåga att presentera projektet och dess resultat muntligt och skriftligt på 

ett sätt som följer givna instruktioner, är språkligt korrekt, välstrukturerat, 

begripligt, samt med ett innehåll som är relevant för projektet, logiskt och 

vetenskapligt korrekt och väl underbyggt 

Hela projektet har dokumenterats i denna rapport. En muntlig presentation av projektet 

gjordes den 2 juni 2014. Rapporten är språkligt korrekt, välstrukturerad och begriplig. 

Innehållet i både rapporten och den muntliga presentationen är relevant, logiskt och 

väl underbyggt. 

 

 Förmåga att orientera sig om aktuell kunskapsutveckling och arbetsmetoder 

inom ett av ämnets delområden 

Detta mål uppfylldes då vi lärdes att arbeta agilt med arbetsmetoden scrum och vi har 

fått fördjupad kunskap om diabetes. 
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 Ett professionellt förhållningssätt i sina relationer till uppdragsgivare, 

medarbetare och andra grupper  

Eftersom majoriteten av allt arbete utfördes på Nethouse kontor så fanns det kontakt 

med medarbetare och arbetsgivare hela tiden. Relationerna till dessa var professionell. 

När möten med kunden hölls var dessa alltid professionella. I möten med vår 

handledare på universitetet har även dessa varit professionella. 

 

 

 Ett professionellt förhållningssätt när det gäller slutprodukten av ett projekt med 

särskild tonvikt på tillförlitlighet, användbarhet och dokumentation 

Mobilapplikationen genomgick användartester som var lyckade. Användartesternas 

resultat dokumenterades i denna rapport. 

 

5.2 Uppfyllande av projektets krav 

5.2.1  Mobilapplikationens krav 

 

Vissa av kraven kom ifrån kunden väldigt sent under arbetets gång därför har det inte funnits 

tid för att implementera dessa i båda versionerna. Som tidigare nämnt i denna rapport så 

prioriterades Android-versionen då vi inte hade tillgång till någon iPhone för demonstration. 

 Två versioner av mobilapplikationen, en för Android och en för iOS till iPhone 

Detta krav uppfylldes på det sättet att vid kusens slut fanns två versioner av 

mobilapplikationen, en till Android och en till iOS. Däremot saknade iOS-versionen 

mycket av funktionaliteten på grund av tidsbrist. 

 Säker synkronisering av lokal databas med en fjärrdatabas 

Detta krav uppfylldes inte på grund av att kravet ändrades i slutet av arbetets gång på 

så sätt att användaren ska kunna välja vilka inmatade blodsockervärden som faktiskt 

ska synkroniseras med fjärrdatabasen. Denna ändring gör att många delar av 

mobilapplikationen måste ändras eller få tillägg så att denna funktionalitet blir en 

möjlighet. 

 Användaren ska kunna mata in blodsockervärde samt tillhörande information t 

ex om värdet var mätt före eller efter måltid eller om användaren var fastande 

Detta krav uppfylldes till fullo i Android-versionen men inte i iOS-versionen. 

Anledningen till detta var att det inte fanns tillräckligt med tid till att slutföra iOS-

versionen inför kvalitetsdagen. 

 Användaren ska kunna få feedback på de inmatade blodsockervärdena (om de är 

för höga eller för låga) 

Detta krav uppfylldes till fullo i Android-versionen men inte i iOS-versionen. iOS-

versionen ger till viss del feedback men då extra information om värdet saknas 

(fastande, före eller efter måltid) så är inte feedbacken korrekt. 

 Användaren ska kunna få med sina mätvärden ifrån sjuksköterskan med sig hem 

Detta krav uppfylldes till fullo i Android-versionen men inte i iOS-versionen. För att 

detta krav skulle uppfyllas i iOS-versionen krävdes att en extra vy och att extra 

funktionalitet implementeras. För att hinna med att bli klar med Android-versionen 
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och visa upp denna på kvalitetsdagen prioriterades detta krav för Android. 

 Användaren ska kunna skriva in kontaktuppgifter till sjuksköterska 

Detta krav uppfylldes till fullo i båda versionerna. 

 Användaren ska kunna skriva in sina mål med diabetesbehandlingen 

Detta krav uppfylldes till fullo i båda versionerna. 

 Användaren ska kunna skriva in mediciner 

Detta krav uppfylldes till fullo i båda versionerna. 

 Användaren ska kunna föra in egna anteckningar 

Detta krav uppfylldes till fullo i Android-versionen men inte i iOS-versionen. För att 

detta krav skulle uppfyllas i iOS-versionen krävdes att en extra vy och att extra 

funktionalitet implementeras. För att hinna med att bli klar med Android-versionen 

och visa upp på kvalitetsdagen prioriterades detta krav för Android. 

 Lagring av värdena i en lokal databas i mobilen 

Detta krav uppfylldes till fullo i båda versionerna. 

5.2.2 Webbtjänstens krav 

 Webbgränssnitt för sjuksköterskan med åtkomst till databasen. 

Detta krav uppfylldes till fullo genom att användaren av webbtjänsten har tillgång till 

patientdata som är lagrat i fjärrdatabasen. 

 Webbgränssnittet ska kunna visa en trendkurva över en patients blodsockervärden. 

Detta krav uppfylldes till fullo genom att funktionen för att visa en graf över 

patienternas blodsockervärden finns. 

 

5.3 Projektets utvecklingspotential 

För tillfället finns det inte resurser för att stötta detta projekt ifrån landstingets sida oavsett hur 

positiva reaktionerna var ifrån användartesterna och kvalitetsdagen. Trots det så är projektets 

resultat en god grund för vidareutveckling om det skulle ske. Utökning för fler plattformar är 

möjlig om det skulle behövas. 
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Tabell och graf i diabetsdagboken
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Tabell över existerande diabetesapplikationer 
 
Namn Operativsystem Funktioner 

Diabetes App 

http://www.bhi-technologies.com/ 

iOS Håll koll på 

kaloriintag, glukos-

nivåer, insulin-

injektioner, logga 

medicinering 

Triabetes: diabetes allt-i-ett 

http://triabetes.com/se/  

iOS, Android Håll koll på 

kaloriintag, glukos-

nivåer, insulin-

injektioner, logga 

medicinering, logga 

motion och kroppsvikt 

Sockersjuka - Glukos Dagbok  

https://sites.google.com/site/szykmobile/diabetes 

Android Mata in 

blodsockernivå, tagga 

imatning med 

kommentarer 

OnTrack Diabetes 

http://www.medivo.com/ontrack/ 

Android Mata in 

blodsockernivå, visa 

grafer, mata in 

måltider, mata in vikt 

Glucose Buddy: Diabetes Log 

http://www.glucosebuddy.com/ 

iOS, Android Mata in blodsocker, 

mata in kaloriintag, 

mata in medicinering, 

mata in aktiviteter 

Diabetes Plus 

http://www.diabetesplus.info/en/ 

Android Mata in blodsocker, 

aktiviteter, intag av 

kolhydrater, blodtryck, 

vikt, visa grafer 

GlucaTrends Diabetes 

http://www.glucatrends.com/ 

Android Mata in blodsocker, 

insulin, kolhydratintag, 

påminnelser, 

synkronisering till 

webb 
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Tabell över höga respektive låga blodsockervärden 
Tabellen visar allmänna riktlinjer för höga och låga värden.  
 

Typ av mätvärde Intervall Anmärkning 

Fastande 0-3 Farligt låga värden, kontakta vården 

Fastande 3-4 För låga värden, kontakta din diabetessköterska 

om det upprepas utan förklarliga orsaker 

Fastande 4-6 inom målområdet 

Fastande 6-8 lätt förhöjda värden 

Fastande 8-10 måttligt förhöjda värden 

Fastande 10-15 kraftigt förhöjda värden 

Fastande >15 kontakta din diabetessköterska om det upprepas 

utan förklarliga orsaker 

Före måltid 0-3 Farligt låga värden, kontakta vården 

Före måltid 3-4 För låga värden, kontakta din diabetessköterska 

om det upprepas utan förklarliga orsaker 

Före måltid 4-8 inom målområdet 

Före måltid 8-10 lätt förhöjt värde 

Före måltid 10-15 måttligt förhöjda värden 

Före måltid >15 Kraftigt förhöjda värden, kontakta din 

diabetessköterska om det upprepas utan 

förklarliga orsaker 

Efter måltid 0-3 Farligt låga värden, kontakta vården 

Efter måltid 3-6 Låga värden, kontakta din diabetessköterska om 

det upprepas utan förklarliga orsaker 

Efter måltid 6-8 Inom målområdet 

Efter måltid 8-10 Lätt förhöjda värden 

Efter måltid 10-15 Måttligt förhöjda värden 

Efter måltid >15 Kraftigt förhöjda värden, kontakta din 

diabetessköterska om det upprepas utan 

förklarliga orsaker 
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Vyer i Android-versionen efter andra sprinten 
 

  
a) Blodsockerinmatningens vy b) Menyn 

  
c)Medicinvyn d)”Mina kontakter”-vyn 
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e)Vyn för tidigare inmatade 

blodsockervärden 

f)Vyn för information om 

behandling 

 
 

g)”Mina mål”-vyn h)”Planerade besök”-vyn 
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Vyer i iOS-versionen 
 

 
  

a) Blodsockerinmatningens vy b) Meny 

  
c) Vyn för tidigare inmatade 

blodsockervärden 

d) Vyn för att ändra ett tidigare 

inmatat blodsockervärde 
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e) Vyn för information om 

behandling 

f) Medicinvyn 

  
g) ”Planerade besök”-vyn h) Dialog för att ställa in 

tidsintervall för graf 
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i) grafvyn j) ”Mina mål”-vyn 

 
k) ”Mina kontakter”-vyn 
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Modell-diagram för hur vy- och data-lagret länkar till varandra 
 

 
 
Data-lagret innefattar en klass som heter DataManager och har metoder för skrivning och 

läsning av data ifrån den lokala databasen. Vyerna anropar därför dessa metoder med 

parametrar baserade på vad för data som önskas. 


