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Förord 
Denna rapport är ett resultat av det examensarbete som avslutar vår utbildning på Luleå 
tekniska universitet. Vi har fått förmånen att utföra arbetet till denna rapport på Institutionen 
för produkt- och produktionsutveckling på Avdelningen design på Chalmers tekniska 
högskola.    
 
Vårat arbete ”Design av morgondagens insulinpump” har varit en produktutvecklingsuppgift 
som ingår i ett pågående forskningsprojekt om framtidens insulinpumpar och omfattar 20 
poäng dvs. en termins heltidsarbete. Vi vill tacka alla anställda på institutionen som har ställt 
upp med en hjälpande hand och ett speciellt tack till Lars-Ola Bligård som varit vår 
handledare samt examinatorn Anna-Lisa Osvalder på Chalmers.  
 
Ett extra stort tack riktas också till alla diabetiker som har ställt upp på interjuver och enkäter, 
utan erat engagemang hade detta arbete aldrig varit möjligt. Vidare vill vi tacka 
diabetessköterskan på Diabetescentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Svenska 
Diabetesförbundet i Göteborg. 
 
Vi vill passa på att tacka Maria Eriksson, som har gjort examensarbete inom samma ämne 
som oss, för givande åsikter och diskussioner.  
 
Sist men inte minst så vill vi tacka våra familjer och vänner för stöd och inspiration under 
detta examensarbete.  

 
 
Göteborg den 14 februari 2006 
 
Carolin Dahlén 
Thilda Ullström 
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Sammanfattning 
Diabetes är en allt vanligare sjukdom som ofta kräver livslång behandling med insulin.  
Insulinet kan injiceras på 3 olika sätt: insulinpennor, sprutor samt insulinpumpar. Har 
diabetikern ett mycket svängande blodsocker är behandling med insulinpump den mest 
effektiva. För att få fler diabetiker att använda insulinpump så bör den få en modernare 
utformning, förenklad användning samt att komplettera med en integrerad kontinuerlig 
blodsockermätare. Syftet med detta examensarbete är att anpassa den befintliga 
insulinpumpen till dess kommande funktioner så att det går att utnyttja tekniken på bästa sätt 
samt att det inte hindras av ett dåligt människa-maskin-system. 
 
Genomförandet av examensarbetet bygger på studier av sjukdomen, tidigare utförda arbeten 
berörande ämnet, litteraturstudier samt omfattande kompletteringar av material i form av 
interjuver och en enkät. Arbetets fokus ligger på att uppfylla de användarkrav som finns för 
att diabetikerna som använder insulinpump ska känna sig så friska som möjligt. Idéarbetet 
sker i etapper och den första brainstormingen sker tidigt i projektets början. Det tas fram två 
koncept som utvärderas mot användare. Det färdiga resultatet presenteras i form av 
påsiktsmodeller och utvärderas mot en grupp användare i en konceptutvärdering för att få 
åsikter om de slutgiltiga koncepten.  
 
Resultatet är två koncept som bygger på framtida teknik och bidrar därmed att båda koncepten 
är mycket mindre än dagens insulinpumpar. Fjärrkontrollerna är antingen ett krav eller en 
möjlighet beroende på vilket pumpkoncept som väljs. Blodsockermätaren är utformad som en 
liten knapp för att diskret kunna placeras var som helst på kroppen och ska mäta sockernivån 
kontinuerligt. 
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Abstract 
Diabetes is becoming a more common disease which often demands a life long treatment with 
infusion of insulin. Insulin can be injected in three different ways: insulin pens, syringe 
injection or insulin pumps. Has a diabetic an oscillator blood sugar, is treatment with insulin 
pump the most effective way to get the blood sugar balanced. To get more diabetics to use 
insulin pumps the design on the insulin pumps should be more modern, simple to use and 
complete with a continuous blood glucose measuring device. The purpose of this work is to 
adjust the insulin pump today and make them more functional so that the new technology can 
be used in the best way and that it prevents a bad human-machine-interaction.  
 
The studies in this thesis are largely based on diabetic’s earlier works concerning diabetes, 
literature and complement of materials from interviews and a questionnaire. The focus is to 
get the diabetic’s with insulin pumps to feel healthier, that’s a demand that this thesis will 
fulfil. The thesis is going to be in several steps and the first is brainstorming which happens in 
the beginning of this project. The results are two concepts which will be evaluated with the 
diabetics. The finished result will be presented in a model and evaluated by a group of users 
that will give their opinion about the concepts.   
 
The results are based on two concepts and are built on new technology of the future and will 
contribute to both concepts and be smaller then insulin pumps are today. The remote control 
can be a demand or a possibility that dependence on which concept the user choose. The 
blood glucose measuring device is continuously and it has a discreet button design so that the 
diabetic can have it every where on the body and it will not be seen. 



 IV 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte.................................................................................................................................................................. 1 

1.3 Mål.................................................................................................................................................................... 1 

1.4 Problemformulering ....................................................................................................................................... 1 

1.5 Avgränsningar................................................................................................................................................. 1 

2. DIABETES OCH BEHANDLINGSMETODER .............................................................. 3 

2.1 Diabetes............................................................................................................................................................ 3 

2.2 Insulinpenna .................................................................................................................................................... 3 

2.3 Insulinpump..................................................................................................................................................... 3 
2.3.1 Slang.......................................................................................................................................................... 4 
2.3.2 Infusionsset................................................................................................................................................ 4 

2.4 Blodsockermätare ........................................................................................................................................... 4 

2.5 Nya behandlingstekniker................................................................................................................................ 5 
2.5.1 Organtransplantationer .............................................................................................................................. 5 
2.5.2 Inhalator .................................................................................................................................................... 5 
2.5.3 Gel ............................................................................................................................................................. 5 
2.5.4 Mikropumpsteknologi ............................................................................................................................... 5 
2.5.5 GlucoWatch............................................................................................................................................... 6 
2.5.6 Mikrodialysteknik ..................................................................................................................................... 6 

3. TEORI ................................................................................................................................... 7 

3.1 Anatomi............................................................................................................................................................ 7 
3.1.1 Syn............................................................................................................................................................. 7 
3.1.2 Hörsel ........................................................................................................................................................ 7 
3.1.3 Handens ergonomi..................................................................................................................................... 7 

3.2 Människa-maskin-system och användargränssnitt...................................................................................... 8 

3.3 Designmetodik ................................................................................................................................................. 9 

3.4 Visuella hjälpmedel vid konceptframtagning............................................................................................... 9 

4. METOD............................................................................................................................... 11 

4.1 Informationsinsamling.................................................................................................................................. 11 
4.1.1 Litteratur.................................................................................................................................................. 11 
4.1.2 Internet .................................................................................................................................................... 11 
4.1.3 Enkätundersökning.................................................................................................................................. 11 
4.1.4 Observationer .......................................................................................................................................... 11 



 V 

4.2 Intervju .......................................................................................................................................................... 12 
4.2.1 Öppen intervju......................................................................................................................................... 12 
4.2.2 Halvstrukturerad intervju ........................................................................................................................ 12 

4.3 Analysmetoder............................................................................................................................................... 12 
4.3.1 Konkurrensanalys.................................................................................................................................... 12 
4.3.2 Funktionsanalys....................................................................................................................................... 12 
4.3.3 Bristanalys............................................................................................................................................... 13 
4.3.4 Kriterieviktning ....................................................................................................................................... 13 
4.3.5 Kriteriebedömning .................................................................................................................................. 13 
4.3.6 Jämförelsemetoden.................................................................................................................................. 13 
4.3.7 Gallerimetod............................................................................................................................................ 13 
4.3.8 EPHEA.................................................................................................................................................... 13 

4.4 Idéverksamhet ............................................................................................................................................... 14 
4.4.1 Brainstorming.......................................................................................................................................... 14 
4.4.2 Analogimetod .......................................................................................................................................... 14 

5. GENOMFÖRANDE........................................................................................................... 15 

5.1 Informationsinsamling.................................................................................................................................. 15 

5.2 Utvecklings fas 1............................................................................................................................................ 16 
5.2.1 Display .................................................................................................................................................... 16 
5.2.2 Knappar ................................................................................................................................................... 16 
5.2.3 Fjärrkontroll ............................................................................................................................................ 17 

5.3 Utvärdering fas 1........................................................................................................................................... 17 

5.4 Utvecklings fas 2............................................................................................................................................ 17 
5.4.1 Fjärrkontroll ............................................................................................................................................ 18 
5.4.2 Insulinpump (endels- och tvådelspump).................................................................................................. 18 
5.4.3 Blodsockermätare.................................................................................................................................... 18 
5.4.4 Slang och kanyl ....................................................................................................................................... 19 
5.4.5 Bärsystem................................................................................................................................................ 19 

5.5 Utvärdering fas 2........................................................................................................................................... 19 

6. RESULTAT OCH ANALYS............................................................................................. 20 

6.1 Utvecklings fas 1............................................................................................................................................ 20 
6.1.1 Användarkrav .......................................................................................................................................... 20 
6.1.2 Designriktlinjer........................................................................................................................................ 20 
6.1.3 Display .................................................................................................................................................... 20 
6.1.4 Knappar ................................................................................................................................................... 21 
6.1.5 Fjärrkontroll ............................................................................................................................................ 21 

6.2 Utvärdering fas 1........................................................................................................................................... 23 

6.3 Utvecklings fas 2............................................................................................................................................ 24 
6.3.1 Fjärrkontroll ............................................................................................................................................ 24 
6.3.2 Insulinpumparna...................................................................................................................................... 25 
6.3.3 Blodsockermätaren.................................................................................................................................. 26 
6.3.4 Slang och kanyl ....................................................................................................................................... 27 
6.3.5 Bärsystem................................................................................................................................................ 28 

6.4 Presentation av slutkoncept ......................................................................................................................... 28 
6.4.1 Beskrivning av koncept 1 ........................................................................................................................ 29 



 VI 

6.4.2 Beskrivning av koncept 2 ........................................................................................................................ 29 

6.5 Utvärdering fas 2........................................................................................................................................... 30 

6.6 Designkoncepten och användarkrav ........................................................................................................... 31 

7. DISKUSSION ..................................................................................................................... 32 

7.1 Konceptförslag .............................................................................................................................................. 32 

7.2 Metoder.......................................................................................................................................................... 33 
7.2.1 Intervju .................................................................................................................................................... 34 
7.2.2 Enkät ....................................................................................................................................................... 34 

7.3 Frågeställningar ............................................................................................................................................ 34 

7.4 Svagheter och styrkor i arbetet.................................................................................................................... 34 

7.5 Fortsatt arbetet.............................................................................................................................................. 35 

7.6 Rekommendationer....................................................................................................................................... 35 

8. SLUTSATSER.................................................................................................................... 36 

9. REFERENSER................................................................................................................... 37 

 
 
Bilaga A Funktionsanalys och kriterieviktningar 
Bilaga B Intervju med Sahlgrenska universitetssjukhus 
Bilaga C Postenkät 
Bilaga D Utformning av knappar 
Bilaga E Formundersökning 
Bilaga F Frågor till pumpmöte 
Bilaga G EPHEA 
Bilaga H Systemförslag 
Bilaga I Konceptutvärdering 
Bilaga J Informationsenheter 
Bilaga K Principskiss på isärtagning av insulinpumpen i koncept 2 
Bilaga L Skisser under arbetet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 
Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Det finns mer än 350 000 människor 
med diabetes idag enligt Svenska diabetesförbundet, (2004). En del diabetiker behöver 
behandlas med insulin, detta sker genom att insulin injiceras i underhudsfettet med hjälp av 
sprutor.  
 
De diabetiker som idag har mycket svängande blodsocker kan använda sig av en insulinpump 
för att få kontroll på sitt blodsocker, vilket är en mycket effektiv metod. Den första 
behandlingen med insulinpump introducerades 1978 men har funnits sedan 80-talet i Sverige 
och idag behandlas ca 3 000 patienter med insulinpump. För att veta hur mycket insulin en 
diabetiker behöver så måste blodsockernivå mätas flera gånger om dagen. Detta görs genom 
att ta ett blodprov i fingertoppen och med hjälp av en blodsockermätare så kan sockernivån 
beräknas i blodet. Det betyder att diabetikern behöver använda två olika sorters apparater för 
att kunna sköta sin sjukdom. För att slippa det så bör det utvecklas en blodsockermätare som 
är integrerad i insulinpumpen. En önskan är att den kan ge kontinuerlig värden på 
blodsockernivån, vilket betyder att den hela tiden mäter blodsockret.  
 

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att anpassa befintlig insulinpump till kommande 
funktionalitet för att säkerställa att den fulla kapaciteten av tekniken kan utnyttjas och inte 
hindras av ett dåligt människa-maskin-system. 
 

1.3 Mål  
Målet med examensarbetet är att utforma två modeller för framtidens insulinpump med 
integrerad kontinuerlig blodsockermätning som är användarvänlig, har en tilltalande design 
och bidra till att användarna känner sig friska. Dessa två modeller omfattas av en endelspump, 
alltså en insulinpump i en del som kan skötas med display och knappar på insulinpumpen. 
Den andra modellen ska vara en tvådelspump vilket betyder att den ska bestå av två delar där 
den ena delen inte klarar sig utan den andra. Det ska även göras utvärdering av dessa två 
modeller mot användarna samt att slangen och kanyl ska utvädras för att se vilken roll den har 
för användaren och om det går att gör det mer användarvänligt. Målgruppen för detta 
examensarbete är diabetiker som är 40 år och äldre som både använder insulinpump eller som 
kan tänka sig att använda en i framtiden.  

1.4 Problemformulering 
• Hur ska en insulinpump utformas så att den tilltalar diabetiker i målgruppen 40 år och 

äldre?  
• Hur utformas en insulinpumpen så att den är lätt att förstå och hantera samt minskar 

riskerna för felbehandlingar för den redan ovan nämnda målgrupp?  
 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetets fokus ligger på de tidigare faserna i en produktutveckling och därför har det 
inte tagits hänsyn till ekonomiska aspekter, tillverkning eller materialval. Både ny teknik och 
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den teknik som finns idag i insulinpumpen har tagits i beaktning men det har inte gått närmare 
in på den.  
 
En annan avgränsning är att undersökningar är gjorda i samarbete med Sahlgrenska 
universitetssjukhuset och diabetiker som är kopplade till detta. Vilket gör att det bara ger en 
klar bild av vad diabetiker i Västra Götalands län tycker om insulinpumpar.  
 
Vidare är det bara insulinpumpar som finns på den Svenska marknaden som har utvärderats 
och undersökts. 
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2. DIABETES OCH BEHANDLINGSMETODER 

2.1 Diabetes   
Det finns två typer av sjukdomen diabetes: typ 1 och typ 2. Enligt Hjälpmedelsinstitutet, 
(2005) så har ca 300 000 av Sveriges befolkning diabetes i åldrarna 16-84 idag. Av dessa har 
15 % typ 1-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes). Typ 1-diabetes debuterar vanligtvis i 
tonåren och är den svåraste formen av diabetes. Den orsakas av att kroppens eget 
immunförsvar förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta leder till 
insulinbrist och då måste insulin tillföras genom injektioner. (Apoteket, 2005)  
 
Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och svarar för 85 % av alla diabetesfall i 
Sverige. Denna typ av diabetes drabbar oftast personer över 40 år. Typ 2-diabetes kan bero på 
två saker, antingen så producerar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin eller så är 
cellerna okänsliga för insulin. De främsta riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes är 
övervikt och fysisk inaktivitet.  
 
Vid insulinbehandling av diabetes så är det viktigt att blodsockret hålls på en jämn nivå utan 
att det blir några stora svängningar (Apoteket, 2005). Stora svängningar i blodsockret kan leda 
till allvarliga komplikationer så som syraförgiftning och insulinkänningar. Dessa tillstånd är 
mycket allvarliga och kan leda till döden därför är det viktigt med noggranna 
blodsockerkontroller.  

2.2 Insulinpenna  
Insulinpennan (figur 2.1) är det vanligaste hjälpmedlet att tillföra kroppen insulin. Den första 
insulinpennan introducerades på mitten av 1980-talet, tidigare användes engångssprutor där 
insulinet fick dras upp i sprutan. Nu ställs dosen in på pennan som sedan ger exakt rätt mängd 
insulin. Det finns i två olika typer av insulinpennor: de pennor som redan är färdigfyllda och 
slängs när de är slut och de pennor som laddas om igen med en glasampull som innehåller 
insulin. (Alltomdiabetes, 2005) 
 
 
 

 
 

Figur 2.1: Exempel på en insulinpenna. 
 

2.3 Insulinpump 
Insulinpump är en alternativ behandlingsform till insulinpennan och används idag till de 
diabetiker som har stora blodsockersvängningar. Insulinpumpen är en dyr produkt som kostar 
ca 30 000 kr och består av en insulindepå och en liten batteridriven motor. Alltsammans är 
monterat i ett platsskal och storleken kan jämföras med en personsökare. Insulinpumpen bärs 
under hela dygnet med undantag för bad, dusch och idrott. Insulin tillförs kontinuerligt via en 
tunn slang som är försedd med en kanyl som fästes i magen. Insulinet pumpas in efter en 
förprogrammerad dosering, basaldos, som är individuellt anpassad. Vid måltider tas en 
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tilläggsdos som kallas för bolusdos som ska balansera maten. I figur 2.2 ges ett exempel på 
hur två insulinpumpar kan se ut. (Alltomdiabetes, 2005) 
 

 
Figur 2.2: Exempel på insulinpumpar. 

 

2.3.1 Slang 
Det är genom slangen som insulinet transporteras mellan insulinpumpen och kanylen till 
diabetikern. Det finns olika längder på slangarna, från 30 cm till 110 cm. Valet av längd är 
beroende av insulinpumpens placering på kroppen samt personlig åsikt. Viktigt är att slangen 
inte lindas eller veckas på ett sådant sätt att insulinet inte kan transporteras genom slangen.  
 

2.3.2 Infusionsset 
Ett infusionsset består av en ca 10 mm lång kanyl som sitter fast i en plastplatta, där 
insulinslangen fästs. På plastplattans undersida sitter en tejpbit vilket gör att det är lätt att få 
fast infusionssetet på kroppen. Det finns många olika varianter av infusionsset på marknaden 
idag, från insulinpumpsföretaget Medtronic ABkommer två infusionsset som kan ses i 
figurerna 2.3 och 2.4. Till infusionsseten finns det appliceringshjälpmedel som ger en snabb 
och nästan smärtfri applikation. Slangen och kanylen behöver bytas var tredje dag för att det 
inte ska uppstå några infektioner. 
                                                                                        

                                                       
 

    Figur 2.3: Infusionsset Silhouette.    Figur 2.4: Infusionsset Quick-set. 
 

2.4 Blodsockermätare 
Blodsockermätaren (figur 2.5) är ett viktigt hjälpmedel för att mäta blodsockernivån hos 
diabetikern. Det är nivån av blodsocker som bestämmer hur mycket insulin som ska injiceras i 
kroppen. För att kunna genomföra en blodsockermätning så behövs det en bloddroppe vilket 
tas genom ett stick i fingret. Det är mätaren beräknar och visar blodsockernivån.  
 
Vanligen rekommenderas 8 testtidpunkter per dag men diabetikerna kan mäta sitt blodsocker 
så ofta som de anser behöva det. Ju oftare de mäter, desto lättare kan de få värdena att ligga 
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inom önskvärda gränser och därmed må bättre. Tyvärr så innebär många kontroller under 
många år att fingertopparna förlorar känsel på grund av den ärrvävnad som bildas vid sticken. 
(Alltomdiabetes, 2005) 

 
 

Figur 2.5: Ett exempel på hur en blodsockermätare kan se ut. 
 

2.5 Nya behandlingstekniker 
Tekniken går framåt och nya metoder utarbetas men många är ännu inte tillgängliga för 
användarna då produkterna måste vara helt säkra. Nedan presenteras några av alla de metoder 
som håller på att utvecklas. De fyra första styckena handlar om teknik för att tillföra insulin 
till kroppen och de andra två om blodsockermätare.  

2.5.1 Organtransplantationer 
På Medical links hemsida (2005) går det att läsa om att det på senare år har gjorts lyckade 
försök med att transplantera Langerhansska cellöar. De Langerhansska cellöerna finns i 
bukspottkörteln och är de celler som producerar kroppens eget insulin. Det finns fortfarande 
problem att lösa men metoden bådar gott för framtiden. Eftersom immunförsvaret attackerar 
och dödar främmande kroppar så har forskarna försökt behandla med mediciner mot 
avstötning. Sådana läkemedel är tyvärr fortfarande för skadliga och därför genomförs bara 
transplantation av ö-celler om en diabetiker redan har gjort en transplantation av något annat 
organ innan. 

2.5.2 Inhalator  
Det forskas på om hur det ska gå att genomföra transport av insulin till lungorna via 
inandningen. Idén är inte ny, redan i början av 1900-talet undersökte forskare möjligheterna 
att ge insulin via luftvägarna. Dock finns det problem som måste övervinnas, så som att stora 
mängder insulin fastnar i munnen och svalget. Tekniken med inhalator är tänkt att kombineras 
med traditionell behandling med enstaka injektioner med långverkande insulin. (Bergeå, 
2005) 

2.5.3 Gel 
Forskare i Indien har utvecklat ett gel som kan transportera läkemedel förbi magsäcken 
genom att skydda läkemedlet mot magsyran. I en studie kunde det visas att mer än hälften av 
läkemedelssubstansen frisätts längre ner i tarmkanalen. Gelen skulle kunna innebära ett 
alternativ till insulininjektioner. (Gerne, 2004)  

2.5.4 Mikropumpsteknologi 
På Schweiziska företaget Debiotechs hemsida (2006) går det att läsa om deras utvecklande av 
mikropumpsystem. Mikropumpen är ett MEMS- system (Mikro - Elektroniskt - Mekaniskt 
System) med en låg flödeshastighet. Mikropumpen påminner om ett litet chip som består av 
tre lager; ett silikonlager med mikromekanisk struktur och två lager av glas med flödeshål. 
Chippet skyddas av ett fint filter som ska förhindra läckage. Kortfattad beskrivning om hur 
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mikropumpen fungerar är att den suger ut/in vätskan. Debiotech tillsammans med förestaget 
Animas håller på att utveckla ett insulinpumpskoncept som heter tape-on-skin som är ett 
mikropumpssystem. 
 

2.5.5 GlucoWatch 
GlucoWatch är ett klockliknande hjälpmedel som används för att kontinuerligt mäta 
blodsockernivån. Mätaren ser ut som ett armbandsur och bärs på handleden av diabetikern. 
Blodsockermätningen fungerar genom att en sensor är placerad undertill produkten som 
skickar in en ström som i sin tur drar ut vävnadsvätska. Det är vätskan som analyseras och 
omvandlas till ett blodsockervärde. Det finns problem med produkten så som att den inte ger 
tillförliga värden samt att mätaren måste kalibreras genom att mata in traditionellt tagna 
blodsockerprov. Än så länge marknadsförs den bara i USA och Storbritannien. 
(Alltomdiabetes, 2006)  
 

2.5.6 Mikrodialysteknik 
Sedan mitten av 1980-talet har forskare utvecklat en så kallad mikrodialysteknik för att kunna 
studera fettvävens lösning i kroppen. Denna teknik har även använts för att analysera 
sockerhalten i underhudsfett, som i stort sett är den samma som sockerhalten i blodet. 
Tekniken går ut på att en liten kanyl förs in i fettväven. Instrumentet har en kanal i vardera 
riktningen, och i änden ett dialysmembran som släpper igenom olika ämnen. Kanylen 
genomspolas med en lösning som efteråt analyseras. Metoden innebär att sockerkontrollen 
kan avläsas kontinuerligt under flera dygn i sträck hos patienter med diabetes, vilket ger 
betydligt bättre information än patientens eget "stick i fingret". (Cederquist, 2005) 
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3. TEORI 

3.1 Anatomi 
De viktigaste sinnesintrycken kommer från hörsel och syn enligt Nationalencyklopedin, 
(2006). Rent fysiskt är människan på sin topp i 20 till 25 års ålder. Därefter försämras de 
flesta av kroppens funktioner successivt med åldern t ex muskelstyrka, syreupptagning, 
rörlighet, syn, hörsel samt skelettets hållfasthet enligt Ericsson et al., (1997). Sjukdomar så 
som diabetes bidrar till att kroppens funktioner försämras ytterligare. Vid diabetes är det 
framför allt synen och känseln i händerna som är utsatta. 
 

3.1.1 Syn 
Något som drabbar alla är åldersförändringar i ögat vilket påverkar synförmågan. Linsen i 
ögat blir märkbart stelare vid 40 till 50 års ålder, detta medför att det blir svårt att läsa samt 
uppfatta föremål på olika avstånd. Ögat får svårare att anpassa sig till seende på nära håll. 
 
Äldre individer behöver mer ljus vid läsning eftersom receptorernas funktion minskar samt att 
det blir en viss grumlighet i ögats genomskinliga vävnader. Andra saker att ta hänsyn till är att 
mörkerseendet och färgseendet försämras. En relativ stor del av befolkningen har defekt 
färgseende (8 % män och 0,5 % kvinnor). Den vanligaste defekten är att individerna inte kan 
skilja på röda och gröna nyanser. (Akselsson et al., 1997) 
 
En produkt som ska ge information till en användare bör vara oberoende av färgseendet och 
kodning, färg ska enbart användas redundant (övertydlig). Därför ska knappar som “ok” och 
“avbryt” vara färgade och ha tydliga ikoner som visar vad knappen ska användas till.  
 

3.1.2 Hörsel 
Att bli äldre medför även en försämrad hörsel. Trumhinnan och hörselbenskedjan blir mindre 
elastisk vilket leder till att ljudet har svårt att transporteras till mellanörat. Men det stora 
problemet är när hårceller i snäckan skadas eller när hörselnerven samt nervcellerna i hjärnan 
minskar, då blir det svårt att uppfatta ljud. (Infomedica, 2005) 
 

3.1.3 Handens ergonomi 
Handen är människans viktigaste redskap, den är mycket komplex och flexibel och kan 
greppa, känna och kommunicera med allt runt omkring sig enligt sammanställning i Evertsson 
et al., 2005. De områden i hjärnan som styr handens rörelse och de som tar emot 
nervsignalerna är oproportionerligt stora jämfört med de andra områdena. Detta medför stor 
precision i det arbete som utför dvs. det går att göra finmotoriska rörelser. 
 
Lederna bryts ner med åldern och risk för inflammatoriska ledsjukdomar ökar. Åldern gör att 
handens koordination, precision, känslighet samt rörelser i lederna minskar. Även handens 
styrka och uthållighet minskar, det blir svårt att greppa små saker eller bära tungt. Vid 60 års 
ålder är handstyrkan ca 40 % mindre än vad den är vid 20 år enligt sammanfattning i 
Evertsson et al., 2005.  
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3.2 Människa-maskin-system och användargränssnitt 
Människan tar in en mängd information från olika källor men om informationen ska vara 
användbar dvs. kunna tolkas, måste den systematiseras. En konstruktör som vill att människan 
ska kunna använda en produkt eller ett system måste ta hänsyn till människans sinnen, 
beslutskapacitet och informationsöverföringskapacitet enligt Danielsson, (2003). Om det bli 
en fördröjning i systemet så bör konstruktören ge användaren någon typ av feedback t ex 
vänta, informationen bearbetas, se figur 3.1. Då vet användaren att kommandot är under 
bearbetning. 
 

 
Figur 3.1: Förhållandet mellan gränssnitt och människa-maskin-system efter Danielsson, 
2003. 
 
Ett gränssnitt är något som kommunicerar med användaren av en produkt eller ett tekniskt 
system t ex insulinpump. Gränssnittet ska ge en ledtråd om hur en produkt ska användas samt 
ge feedback till användaren. Om denna feedback inte sker på ett bra och tydligt sätt så är 
gränssnittet dålig. Gränssnittet är mycket viktigt för att användaren ska känna sig säker. Om 
en produkt utger ett intryck av att vara säker utan att det överensstämmer med produktens 
faktiska egenskaper så kan det få ödesdigra konsekvenser i en användarsituation (Danielsson, 
2003). Information som finns runt omkring inhämtas genom kognitiva processer1 enligt 
Nationalencyklopedin, 2006. Dessa processer kan vara medvetna eller omedvetna. De 
kognitiva processerna kan delas in i 3 grupper: 
 

• Hur informationen inhämtas. 
• Hur informationen användes. 
• Hur informationen utnyttjas. 
 

I utformningen av en produkt ska informationen av symboler och/eller färg var lätta att 
inhämta och tolka samt urskilja och identifiera. Om det inte fungerar som det ska så uppstår 
fel, vissa av felen kan resultera i allvarliga incidenter och andra är mindre allvarliga. Det är 
mänskligt att göra fel och dessa fel kan aldrig helt avlägsnas och därför ska det tas hänsyn till 
användarens begränsningar vilket gör att sannolikheten för fel blir så låg som möjligt. En 
produkt ska ge bra feedback t ex med ett knappljud, som bekräftar trycket på knappen. Detta 
moment får inte vara fördröjande, då skapar det osäkerhet hos användaren. Frågor om 
gränssnitt blir aktuella när något inte fungerar som det ska. Det är när det inte har tagits 
hänsyn till den mänskliga faktorn som dessa problem uppstår vid utformningen av ett system. 
Problem i en del moment är bara irriterande medan andra kan leda till katastrofer. 
 

                                                 
1 Kognitiv process är hur människor behandlar information. 
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3.3 Designmetodik  
Landqvist, (2001) säger att design är i huvudsakligen en praktisk verksamhet. Men det 
utesluter inte att det måste finnas metoder för att på ett systematiskt sätt kunna samordna och 
sortera den information och kunskap som är en förutsättning för att kunna genomföra ett 
produktutvecklingsprojekt. 
 
Det finns en mängd designmetoder, vissa av dessa metoder måste arbetas igenom för att 
kunna utveckla en design vilket gör att arbeten oftast blir likartade. Grundligheten i 
designmetodiken är mycket viktig för att kunna få ut det bästa resultatet vilket det eftersträvas 
att göra i så stor utsträckning som möjligt. Det finns många olika designmetoder och en av 
dessa är ASUB-modellen som står får analys, syntes, utvärdering och beslut i en 
designprocess. 
 
För att kunna åstadkomma en effektiv och bra designprocess så är det viktigt att det har gjorts 
en omfattande informationsinsamling innan analyssteget påbörjas, se figur 3.2. Analyssteget 
innebär att informationen omformuleras till krav för produkten. Dessa krav indelas sedan i 
olika delsystem. Syntessteget utgör ett skapande av dellösningar, där varje dellösning svarar 
för något delsystem. Ett test utförs i utvärderingssteget för att se hur olika dellösningar passar 
tillsammans med kraven för delsystemen. Beslutsteget är det steg där ett beslut fattas om 
själva designprocessen är klar eller om det ska utvecklas mer. Är inte resultatet satisfierande 
så börjar designprocessen om igen detta upprepas tills att resultatet är tillfredsställande. 
(Lundequist, 1995) 
          

 
Figur 3.2: Schema över ASUB-modellen i designprocessen efter Lundequist, 1995. 

 

3.4 Visuella hjälpmedel vid konceptframtagning 
Genom att använda fysiska modeller av olika slag ökar kunskapen i förändringsprocessen. 
Modellerna används för att förutse eventuella felaktigheter, se till att det blir högre kvalité på 
slutresultat och att minska tiden till en färdig produkt enligt Forslund et al., (2005). 
 
Det finns olika typer av fysiska modeller, de används oftast i olika skeenden i 
produktutvecklingen. Skissning är en bra metod för att kunna uttrycka hur en produkt ska eller 
bör se ut, skisserna kan utarbetades till fysiska modeller. Modellerna är användbara i ett tidigt 
stadium under idéarbetet. De är lämpade för att hjälpa till att visualisera principlösningar. 
Följande modeller finns att tillgå: 
  

• Mock-up är en enkel modell med enkla material som används för att testa idéer om 
rymd, räckvidd samt sikt. Mock-ups används ofta vid arbetsstudier. 

 
• Funktionsmodell är en enkel modell där avsikten är att testa en eller några fungerande 

funktioner t ex rörelser, vikt mm. Modellen byggs i för uppgiften passande material, 
utseendet är oftast av underordnad betydelse. 
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• Påsiktsmodell är till för studie av den blivande produktens utseende och form. En 

“dummie” modell ser verklig ut men fungerar inte. Påsiktsmodellen byggs ofta i trä, 
lera, ureol eller andra liknande material och ska vara ett hjälpmedel vid presentationer 
och beslutsfattande. Målet med att tillverka en påsiktsmodell är att den inte går att 
skilja från den verkliga produkten. 

 
• Prototyper är det sista steget i produktutvecklingen och är en fungerande kopia av den 

serietillverkade produkten med avseende på funktion, komponenter, material, vikt 
mm. Syftet med att bygga och prova prototyper är att svagheter och brister ska 
upptäckas innan serieproduktionen startar.   
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4. METOD 

4.1 Informationsinsamling  
Det är brukligt att göra en omfattande informationsinsamling i början av ett stort arbete samt 
kontinuerligt inhämta mer information vid behov. I detta moment samlas det in fakta som 
sedan bearbetas till krav och riktlinjer. Vid en informationsinsamling så kan följande 
hjälpmedel användas: Internet, litteratur, samtal med experter, undersökningar och intervjuer 
m.m. 

4.1.1 Litteratur 
Ett bra sätt att börja informationsinsamling är att först skaffa sig en bakgrund via läroböcker 
och uppslagsböcker. En allmänt värdefull källa är forskningsrapporter och examensarbeten 
som finns på högskolor och universitet. Specialtidskrifter kan ge en mer detaljerad 
information. Med hjälp av kataloger och trycksaker går det att ta del av information från 
marknaden. 
 

4.1.2 Internet 
Enligt Hamrin et al., (1993) så är Internet är en bra källa för att leta information eftersom det 
finns databaser inom alla tänkbara forskningsområden. I stort sett finns det tre olika typer av 
databaser: 

• Referensdatabaser som innehåller sammandrag av artiklar, rapporter eller böcker.  
• Faktadatabaser innehåller tabeller, företagsfakta dvs. fakta i komprimerad form. 
• Fulltextdatabaser som består av hela texter ur t ex tidningar, tidskrifter, rapporter eller 

böcker. Det kan även innehålla nyhetsartiklar i sin helhet, längre analyser eller 
kompletta lagtexter.  

 

4.1.3 Enkätundersökning 
För att få in mer övergripande information om ett problem kan det göras en 
enkätundersökning. Med hjälp av en enkätundersökning kan en stor mängd data samlas in på 
kort tid och bearbetas relativt lätt då enkätfrågorna är mer strikta utformade och svaren blir 
därmed mer “standardiserade”. Fördelen med en enkätundersökning är att alla respondenter 
får samma information i samma ordning. Den som svarar på enkäten kan sitta hemma och 
anonymt fylla i enkäten och därmed inte känna den press som kan uppkomma vid en 
intervjusituation. Förutsättningen med en enkätundersökning är att ställa bra och genomtänkta 
frågor som ger svar som inte kan missförstås eller tolkas på mer än ett sätt. (Trost, 2001) 

4.1.4 Observationer 
Karlsson, (2002) säger att observationer kan vara både ostrukturerade och strukturerade. 
Observationer kan ske både genom mänsklig observation eller med mätinstrument. Vid 
metoden ser observatören hur det går till i verkligheten, t ex hur en användare brukar sin 
produkt. Viktigt att tänka på är att observationer inte bara ska användas som enda 
informationsinsamlingsmetod utan vara ett komplement till andra metoder. (Bådersjö et al., 
2005) 
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4.2 Intervju 
Intervjumetod används för att få en inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, 
drömmar mm. En intervju kan vara mer eller mindre styrd, det är syftet med en intervju avgör 
vilken intervjuform som ska användas. Innan intervjuformen bestäms har undersökaren tagit 
ställning till vilken typ av kunskap som är värdefull i sammanhanget dvs. tar hänsyn och 
reflekterar över vad som är användbar kunskap. (Lantz, 1993) 
 

4.2.1 Öppen intervju 
Denna typ av intervju är väldigt vid och öppen pga. att området och frågorna för intervjun är 
bestämda men inte ordningen på frågorna. Intervjuaren ställer följdfrågor som inte är 
förutbestämda för att få en djupare förståelse för vad respondenten vill upplysa om. Det finns 
inga styrda svara utan alla är öppna. Vid analyseringen av en öppen intervju kan flera 
intervjuer med samma ämnesområde ge olika resultat. Vilket betraktas som en fördel för den 
kvalitativa analysen. 

 

4.2.2 Halvstrukturerad intervju  
I en halvstrukturerade intervju så är frågorna och områdena bestämda att tas i en viss ordning. 
Frågorna har fasta svarsalternativ men det finns utrymmen för öppna svar inom de områden 
där intervjuaren vill få en djupare förståelse. Denna typ av intervjun kommer att ge både 
kvalitativa och kvantitativa svar genom att flera intervjuer jämföras och öka förståelsen varför 
respondenterna tycker som de gör. 

4.3 Analysmetoder 
De tre första metoderna används för att undersöka, identifiera och analysera problemet. De 
andra metoderna används för att bedöma och utvärdera lösningar på problemet. 
 

4.3.1 Konkurrensanalys 
En viktig bit i produktutvecklingen är att göra en konkurrentanalys. Syftet är att identifiera 
vilka företag som finns på marknaden inom ett visst område och se vilka produkter som finns 
tillgängliga. Det är även viktigt att ha förståelse för problemet och att ge konkreta 
förbättringar, detta görs genom att identifiera och utvärdera de existerande produkterna på 
marknaden. (Bådersjö et al., 2005) 
 

4.3.2 Funktionsanalys 
För att ta reda på vilka funktioner som produkten behöver ha så måste produkten analyseras, 
detta görs genom en funktionsanalys. Funktionerna delas in i tre kategorier: huvudfunktion, 
nödvändig funktion och önskvärd funktion. Funktionsanalysen är oftast den första 
strukturerade genomgången av en produkt i produktutvecklingsprocessen. Analysen används 
för att inga viktiga egenskaper eller funktioner ska utelämnas samt att värdera hur viktiga 
egenskaperna är för produkten. Funktionsanalysen kan användas som en checklista vid 
framtagning av krav och önskemål för en produkt. (Bådersjö et al., 2005) 
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4.3.3 Bristanalys 
Enligt Hamrin et al., (1993) så är bristanalysen är en effektiv metod för att bestämma 
problem. För att kunna utföra bristanalys så krävs det att det finns en existerande lösning på 
problemet. Genom att söka efter fel på existerade lösningar så kan det fastställas vilka 
nackdelar, brister och förändrings bara delar som finns.  
 

4.3.4 Kriterieviktning 
Denna metod ger svar på vilka kriterier som är viktiga i en produktutvecklingsprocess. Vid en 
kriterieviktning så framkommer det olika viktningsfaktorer och dessa kriterier redovisas i 
prioriteringsordning. Vid en kriterieviktning finns det ett antal kriterier som parvis viktas mot 
varandra i en kriterieviktningstabell. En hög viktfaktor betyder att denna kriterie är högt 
prioriterad och låg viktfaktor prioriteras lägre. (Hamrin et al., 1993) 
  
 

4.3.5 Kriteriebedömning 
Syftet med denna metod är att se vilka förslag som uppfyller de kriterier som är bestämda 
sedan innan. Med denna metod bedöms varje idé efter flera olika kriterier och är viktiga för 
den färdiga produkten. Är en kriterie av stor betydelse för produkten ska denna ges högre 
poäng än de andra kriterierna. Varje idé bedöms mot vart och ett av kriterierna och ges poäng 
efter en speciell skala. (Hamrin et al., 1993) 
 

4.3.6 Jämförelsemetoden 
Metoden används för att bedöma lösningar parvis med varandra. Metoden är mycket enkel 
eftersom det bara är två förslag som jämförs åt gången fast det finns tre svars alternativ enligt 
Hamrin et al., (1993). Metoden ger ett mycket bra resultat om genomgången är seriös. Efter 
jämförelsen så rangordnas förslagen.  
 

4.3.7 Gallerimetod 
Gallerimetoden är en utvärderingsmetod av skissningen som möjliggör enskilt arbete för att 
sedan i grupp utvärdera de individuella idéerna. Idéerna presenterades för gruppen genom 
upphängning i ett galleri vilket ger en stor överblick över de olika förslagen. (Hamrin et al., 
1993)  
 

4.3.8 EPHEA.   
EPHEA (Enchanced Predictive Human Error Analysis) är en metod för att tidigt upptäcka 
användningsfel vid hanteringen av en produkt samt vilka konsekvenser de kan få. EPHEA är 
en vidare utveckling av PHEA och består av tre delar: förberedelse, analys samt presentation 
av resultat enligt Bligård, (2006).  
 
I förberedelsestadiet bestäms produktens huvuduppgift. Så som vilka funktioner som ska 
utvärderas, bestämma det korrekta eller avsedda uppgiften för funktionen som den är tänkt att 
utföras samt vilka de avsedda användarna är av produkten. Det är viktigt att funktionerna som 
väljs är betydelsefulla och realistiska. En funktionsviktning används för att avgöra hur viktiga 
funktionerna är för att kunna utföra produktens huvuduppgift.   
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Analysen är en tvåstegsprocess där det potentiella användningsfelen först identifiera och 
sedan utredas. Detta för att förebygga de fel som kan uppstå och därmed skydda användaren 
från konsekvenser. Resultaten av EPHEA presenteras i matrisform. 
 

4.4 Idéverksamhet 
I detta skede gäller det att komma på idéer och uppslag som kan leda till en insikt som gör att 
de idéer som finns successivt förbättras och tillslut leder till en lösning av det föreliggande 
problemet. Under idéverksamhetens gång används det olika metoder för att öka kreativiteten. 
(Hamrin et al., 1993)  
 

4.4.1 Brainstorming 
Brainstorming är en allmän metod för att kreativt och effektivt generera idéer enligt Hamrin et 
al. (1993). Målet med metoden är att få fram ett stort antal idéer som möjligt. De regler som 
finns vid en brainstorming är att inga förslag får kritiseras under själva brainstormingen. 
Förslagen ska utvärderas i efterhand. Vid en brainstorming används hjälpmedel så som 
pennor, papper och post it –lappar.   
 

4.4.2 Analogimetod  
Analogimetoden bygger på att stimulera idéflödet med hjälp av analogier av olika slag. Vid 
fantasianalogi bortses den fysikaliska, moraliska samt ekonomiska restriktioner och en 
drömlösning uppstår. I en direkt analog söker individen likheter från helt andra system som 
till exempel naturen. Metoden syftar till att finna nya och okonventionella lösningar på 
problemet. (Hamrin et al., 1993) 
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5. GENOMFÖRANDE 
Genomförandet av detta arbete som är en konceptframtagning har varit en iterativ process, där 
designmetoden systematisk problemlösning (ASUB-modell) har använts för att på ett effektivt 
sätt kunna utveckla en endels- och en tvådelspump. I ASUB-modellen så inhämtas 
information som sedan bearbetas och görs om till krav för att leda till en konceptlösning som 
sedan utvärderas och bedöms. Denna process upprepas så många gånger som det behövs för 
att nå en lösning som uppfyller de krav som finns, ASUB-modellen användes även vid 
dellösningar. 
 
I detta konceptframtagande behövdes processen användas flertalet gånger men delas upp i två 
olika faser. I fas 1 utarbetas det två förslag på fjärrkontroller som stämmer med de krav som 
hade utkristalliserats för att sedan utvärderades mot användarna. I fas 2 så genererade dessa 
två fjärrkontrollsförslag till två slutgiltiga koncept. Dessutom så utvecklades det två 
insulinpumpskoncept som i ett sista skede av designprocessen utvärderades. För att kunna 
göra en designprocess måste information inhämtas, detta görs med en informationsinsamling i 
flera steg. Syftet med informationsinsamlingen är att ge en god kunskap inom det relevanta 
området då informationen ska förenkla utvecklingsprocessen.  
 

5.1 Informationsinsamling 
En informationsinsamling om diabetes, insulinpumpar samt dess teknik gjordes. Detta genom 
att det togs del av gamla examensarbeten, facklitteratur, andra skriftliga rapporter samt 
artiklar. Vid ett flertal tillfällen gjordes det inlägg i debattforumet på diabetesföreningens 
hemsida (2005) detta för att ta del av diabetikernas funderingar och åsikter. 
 
För att ta reda på vad diabetikerna tycker idag gjordes ett antal intervjuer. Intervjuer är en bra 
metod för att få in den specifika information som saknas eller som behövs kompletteras. En 
av intervjuerna som gjordes var en öppen intervju med en diabetessköterska på Sahlgrenska 
universitetssjukhus i Göteborg. Detta för att få ökad förståelse för diabetes och hur sjukdomen 
behandlas. Mötet var informellt och frågor var förberedda sedan tidigare med utrymme för att 
kunna ställa spontana frågor, se bilaga B. Under mötet visades det flera insulinpumpar och 
infusionsset med slang.  
 
En enkätundersökning gjordes som baserades på en annan enkätundersökning som har gjorts i 
ett tidigare examensarbete efter Bådersjö et al., (2005). Den enkäten omarbetades något 
genom att vissa frågor togs bort och ersattes med nya, se bilaga C. Enkäten gjordes för att få 
in den relevanta informationen som behövdes för att gå vidare i produktutvecklingsprocessen, 
den resulterade i ett antal krav som användes i designprocessen. För att nå lämpliga 
respondenter till enkäten så togs det kontakt med en lokalförening till Svenska 
Diabetesförbundet; Diabetesföreningen i Göteborg med omnejd. 
 
I examensarbetet Bådersjö et al., (2005) har det genomförts en konkurrentanalys som har 
använts i detta examensarbete. Det har även tagits del av framtida produkter och metoder om 
diabetes och insulinpumpar för att få idéer till fortsatt arbete. 
 

För att undersöka vad som är problemen med dagens insulinpumpar så utfördes en 
bristanalys. Där identifierades vilka konsekvenser, inkonsekvenser, brister, nackdelar och 
motsägelser insulinpumpen har idag. Utifrån detta så gjordes det en förteckning över önskade 
förbättringar genom att studera en H-tron plus D100 (figur 5.1). 
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Figur 5.1: Insulinpumpen H-tron plus D100. 

 
Funktionsanalyser upprättades vid utformningen av insulinpump för att ta reda på vad som 
bör tänkas på vid utformandet av en endels- och en tvådelspump, se bilaga A. 
Funktionsanalyserna är indelade i tre olika grupper säkerhet, design samt basfunktioner och 
kommer från de funktionsanalyser som finns i examensarbetet Bådersjö et al., 2005. Det 
valdes dock att enbart titta på de önskvärda funktioner ur dessa funktionsanalyser för det är 
sådana egenskaper som diabetikerna önskar till sin insulinpump men som inte finns idag. 
Därefter användes de kriterieviktningar som fanns på de önskvärda funktionerna i Bådersjö et 
al., 2005, se bilaga A. Kriterieviktningen resulterar i vilka kriterier som var viktigast i de olika 
grupperna.  
 
Vid en halvstrukturerad intervju gjordes observationer på diabetiker. Detta genom att studera 
hur de hanterade de påsiktsmodeller som framtagits. Vid ett att dessa tillfällen visade en 
diabetiker hur det går till att byta insulin i insulinpumpen. Diabetikern visade hela processen 
från att stänga av insulinpumpen, till bytet av insulinet samt hur insulinpumpen sätts på igen. 
  

5.2 Utvecklings fas 1 
I denna fas utarbetas krav utifrån information och teori gällande målgruppen. Dessa krav är en 
förutsättning för att kunna utveckla fjärrkontrollerna. Efter utvecklingsfasen utvärderas 
fjärrkontrollerna på ett pumpmöte med diabetiker. 
  

5.2.1 Display 
Det är displayen tillsammans med knapparna som begränsar storleken på insulinpumpen, 
därför börjades det med att bestämma vilken storlek displayen skulle ha.  
 

5.2.2 Knappar 
När storlek på displayen var bestämde så skulle knapparna utarbetas. Framtagningen av 
knapparna utfördes i följande ordning: antal, placering och utseende. Eftersom en 
insulinpump är ett flermodssystem med många dolda funktioner beslutas det därför att bygga 
knappsystemet utifrån vilka knappar som krävs till ett menysystem.  
För att kunna besluta var knapparna skulle sitta i förhållande till displayen så placerades 
knapparna runt displayen i olika kombinationer, se bilaga D. Jämförelsemetoden användes för 
att reducera antalet knappkombinationer, se bilaga D. De som automatiskt föll bort är de 
kombinationer som sitter så att handen kommer att skymma displayen när det trycks på 
knappsatsen. Det blev ett antal knappkombinationer kvar efter jämförelsemetoden och för att 
sålla bort fler knappkombinationer så användes en kriteriebedömning, se bilaga D. När 
placeringen och antalet på knapparna var bestämda i förhållande till displayen, så arbetades 
form och utseende fram i samband med konceptskissningarna av insulinpumparna och 
fjärrkontrollerna. 
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5.2.3 Fjärrkontroll 
En brainstorming genomfördes i projektgruppen genom att det skissades på olika förslag som 
gav en mängd idéer. Dessa idéer kunde delas upp i två huvudgrupper och det beslutades att 
enbart skulle arbeta vidare med den ena av idégruppen. Idégruppen minskades ytterligare då 
svaren från postenkäten sammanställdes. 
 
I projektets början gjordes det en formundersökning som skulle ge ledtrådar till hur 
insulinpumpen och kontrollenheten skulle utformas, se bilaga E. Undersökningen 
genomfördes med att det tillverkades geometriska figurer i frigolit. Därefter fick en grupp 
människor välja två former de gillade samt den form som inte tilltalade dem. Efter 
utvärderingen av denna metod så arbetades det vidare med den vinnande formen i åtanke.  
 
Ytterligare en brainstorming genomfördes även den med projektgruppen och för att driva 
brainstormingen framåt så nyttjades analogier ur den tekniska världen. Hjälpmedel så som 
färgpennor och papper användes för att illustrera idéerna. Dagstidningar och reklamblad med 
hemelektronik användes för att hitta positiva analogier till produkten och den givna formen 
från formundersökningen. Detta resulterade i ett antal skisser som sedan skulle utvärderas. 
Några skisser valdes ut genom att projektgruppen använde sig av gallerimetoden, se bilaga L. 
Dessa skisser låg till grund för de påsiktsmodeller och funktionsmodeller som gjordes. 
Modellerna gjordes i lera och var av en enklare typ där knappar och display fanns med för att 
få en mer realistisk modell. Detta för att lättare få en helhets bild och för att kunna utvärdera 
de idéer som tagits fram. 
 

5.3 Utvärdering fas 1 
Det gjordes en öppen intervju på pumpmötet i Göteborg. Mötet var anordnat för diabetiker 
med insulinpump för att de skulle få ta del av den nyaste tekniken och se vilka insulinpumpar 
som finns idag på den svenska marknaden. Det gavs då tillfälle att vissa upp de påsiktsmodell 
som gjorts på fjärrkontroller samt att intervjua diabetikerna och höra deras åsikter. Frågorna 
var gjorda på förhand men användes inte i den utsträckning som var tänkt, se bilaga F. Väl på 
plats så blev det många spontana frågor och funderingar som ställdes till diabetikerna. Vilka 
frågor som ställdes var mycket beroende på vilken riktning intervjun gick mot. 
 
För att få en uppfattning om vilken volym/storlek som tilltalar diabetiker på en insulinpump 
så gjordes det även på pumpmötet även en undersökning om detta. Det hade gjorts tre olika 
funktionsmodeller i papper på pumpvolymer: 50E, 150E samt 300E2. Diabetikerna fick välja 
vilken volym/storlek de föredrog och sedan utvärderades detta. 
   

5.4 Utvecklings fas 2      
I fas 2 genomförs de slutgiltiga koncepten på fjärrkontrollerna samt att det gjordes utveckling 
och utvärdering av en endels- och en tvådelspump. Bärsystem, slang och kanyl sågs över för 
att utvärderas och sedan vidareutvecklas.  
 

                                                 
2 E är enheter, där 100 enheter är 1 ml. 
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5.4.1 Fjärrkontroll 
Efter pumpmötet utvärderades fjärrkontrollerna och förändringar gjordes. Dessa förändringar 
utfördes genom nya skissningar samt att det byggdes enklare påsiktsmodeller av industrilera. 
När förändringarna hade gjorts så utformades det påsiktsmodeller i ureol av fjärrkontrollerna i 
naturlig storlek. Påsiktsmodeller gjordes för att vid ett senare tillfälle i arbetet utvärderas av 
diabetiker. 

 

5.4.2 Insulinpump (endels- och tvådelspump) 
En brainstorming gjordes inom projektgruppen för att få fart på idéverksamheten och få igång 
tankarna runt utformningen av insulinpumpar.  
 
Först utformades designen på fjärrkontrollerna och sedan på insulinpumparna eftersom 
formen från fjärrkontrollen ska återspeglas i insulinpumpen så att de båda får en enhetlig 
design, detta gäller både för endels- och tvådelspumpen. Idéer och lösningar skissades i flera 
omgångar med olika inriktningar. Det arbetades fram individuella idéer som presenterades för 
varandra och som sedan utvärderades. 
 
För att få en klar bild över om utformning var bra på insulinpumpen samt om den hade några 
brister och begränsningar så upprättades en EPHEA (Enchanced Predictive Human Error 
Analysis). EPHEA utfördes på två operationer på tvådelspumpen, isärtagande av utbytbar 
insulinpump med byte av insulinampull samt byte av slang, se bilaga G. För att kunna 
genomföra EPHEA så utfördes det illustrationer, se bilaga G. Illustrationerna användes för att 
upptäcka de användningsfel som kan uppkomma vid hantering av insulinpumpen samt vilka 
konsekvenser användningsfelen kan få. Det sammanfattades i en tabell för att få en överblick 
över de största felen som kan inträffa i dessa två operationer, se bilaga G. 
 
När skissning och EPHEA var klara så togs det fram påsiktsmodeller i ureol av endels- och 
tvådelspumpen. Det är viktigt att insulinpumparna är så verklighetstrogna som möjligt för att 
få fram riktiga åsikter vid en senare konceptutvärdering. Därför togs det kontakt med 
diabetecentrum på Sahlgrenska universitetssjukhus för att få tag i riktiga slangar och kanyler. 
Mycket tid spenderades i modellaboratoriet för att få koncepten realistiska. 
 

5.4.3 Blodsockermätare 
När fjärrkontrollskoncepten hade utvärderats på pumpmötet och insulinpumparnas utformning 
var färdig så arbetades det vidare med den integrerade kontinuerliga blodsockermätaren.  
 
Analogimetoden användes genom att titta på företags hemsidor och vad det fanns för teknik 
idag samt vad som kommer i framtiden. Efter analogimetoden gjordes en brainstorming i 
projektgruppen för att få idéer om utformningen av blodsockermätarens placering till 
insulinpumpen. Det togs fram fem förslag på hur detta skulle kunna se ut, se bilaga H. För att 
veta vilket av de fem förslagen som det skulle arbetas vidare med så gjordes en 
kriteriebedömning, se bilaga D. Efter kriteriebedömningen fanns det två förslag kvar med 
samma poäng, var av ett förslag föll bort enligt postenkäten. Därför att diabetikerna svarade 
negativt på att ha en slang och kanyl till på kroppen. Detta resulterade i att det bara fanns ett 
förslag kvar, vilket det arbetades vidare med. Det söktes på Internet efter tekniska lösningar 
och analogimetoden användes för att få fram idéer som skulle kunna fungera.   
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5.4.4 Slang och kanyl 
Det söktes även på Internet för att se vilken betydelse slang och kanylen har för användning 
av insulinpump. Detta gjordes genom att besöka företagens hemsidor och se vad de har att 
erbjuda diabetikerna för slangar och kanyler. Efter undersökningen så ställdes det frågor 
rörande detta i postenkäten, se bilaga C. För att på så sätt ta reda på vad användarna tycker om 
sin slang och kanyl idag. En mer detaljerad utfrågning om slang och kanyl gjordes vid 
konceptutvärderingen av slutkonceptet, se bilaga I. 
 

5.4.5 Bärsystem 
Det ingick i examensarbetet att ge förslag på bärsystem till insulinpumpen och för att få reda 
på vad diabetikerna tyckte om bärsystem så kompletterades postenkäten med frågor angående 
detta, se bilaga C. När svaren på postenkäten hade inkommit och tolkats så gjordes det en 
brainstorming inom projektgruppen på ämnet “olika sätt att bära” för att stimulera 
idéverksamheten till bärsystemet. De idéer som framkom sorterades efter hur stor frihet de ger 
insulinpumpsanvändaren för att sedan bearbetas vidare med genom skissning och 
gallerimetoden. 
 

5.5 Utvärdering fas 2 
På det slutgiltiga koncept som hela examensarbetet genererade i gjordes en 
konceptutvärdering genom att göra en halvstrukturerad intervju, se bilaga I. Där det togs ut 
sex diabetiker som hade anmält sitt intresse för att bli intervjuad, de kom till Chalmers i 
Göteborg för denna intervju. Diabetikerna fick svara på frågor som sedan tidigare var noga 
utvalda. För att få så stor spridning som möjligt valdes lika många män som kvinnor i olika 
åldrar från 40 år och uppåt. Respondenterna blev intervjuade och observerade en åt gången. 
Under intervjun fick respondenterna känna och ta i påsiktsmodellerna av slutkoncepten. Vissa 
av intervjufrågorna riktade sig bara till de respondenter som använder sig av Medtronic AB 
produkter. Detta på grund av att de är det enda företaget som erbjuder fjärrkontroller till sina 
insulinpumpar. Vid sammanställningen av konceptutvärderingen så framkom det att 
utvärderingen behövde kompletteras med två frågor, se bilaga I. Respondenterna kontaktades 
per telefon eller e-post några dagar efter utvärderingstillfället.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

6.1 Utvecklings fas 1 
I denna fas presenteras de resultat på koncepten av fjärrkontrollerna utifrån de användarkrav 
som har tagits fram. Därefter presenteras resultatet av utvärderingen som är gjord på 
konceptet. Utvärdering genomförs på ett pumpmöte för diabetiker.  
 

6.1.1 Användarkrav 
Resultatet av postenkäten gav en hel del önskemål på hur den givna målgruppen skulle kunna 
känna sig friskare se bilaga C. Det är dessa önskemål som ligger till grund för fortsatt arbete, 
önskemål genererade i en kravlista som under hela arbetets gång användes. 
 

• Liten 
• Säker 
• Diskret 
• Flexibel 
• Lätthanterlig  
• Lättskött 

 

6.1.2 Designriktlinjer 
Ett designmässigt krav som finns är att det ska vara en tydlig likhet i formgivningen av de två 
delarna i tvådelspumpen eftersom de tillsammans bildar en produkt. Det får inte heller 
förekomma några vassa kanter då insulinpumpen ska vara nära kroppen. Valet av färg ska få 
produkten att utrycka säkerhet och diskretion. 
 

6.1.3 Display  
För digitala apparater så som insulinpumpen är det viktigt att text och siffror är tydliga och 
lättlästa därför valdes en bearbetad display av samma typ som har tagits fram i Bligård et al., 
(2003). Måttet på displayen är 43x27 mm, vilket är gyllene snittet3. Displayens mått gör det 
möjligt att uppfylla de kriterier som ges i teori delen, se kapitel 3. Måtten på displayen är vald 
så att den ska rymma flera textrader och för att kunna utnyttja menysystemet. Typsnittet som 
ska användas enligt Fisk et al., (2004) är Helvetica skrivit i 14pt samt att orden ska kunna 
innehålla många stavelser utan att det uppstår bindesträck. 
 

                                                 

3 Gyllene snittet är en populär benämning på en uppdelning av en sträcka i två delar. Den större sträckan a + b 
förhåller sig till delen b. På samma sätt som be förhåller sig till a, dvs. så att (a + b): b = b: a 
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6.1.4 Knappar 
För att kunna sköta ett flermodssystem så krävs ett visst antal knappar. Studier av tekniska 
produkter och förslaget i Bligård et al., (2003) gav att det krävs 4 huvudknappar för att 
insulinpumpsanvändaren ska kunna hantera menysystemet.  
 

• Ja/Godkänn   
• Nej/Avbryt/Backa  
• Uppåt/Öka 
• Nedåt/Minska 

 
De viktigaste knapparna till ett menysystem är ja och nej knapparna då de används för att 
bekräfta eller ångra gjorda val. Möjligheten att avbryta ett val ger användaren självförtroendet 
att utforska menysystemet med tryggheten att ångra sig. Anledning till att det finns två 
navegeringsknappar, beror på att systemet inte ska bli för långsamt för den erfarna 
användaren och för att kunna ändra insulindosen. Dessutom så valdes det att ha en 
snabbknapp till den funktion som mest används dvs. bolusknappen. Denna knapp placeras 
avsides från de övriga 4 knapparna, där den inte stör huvudknapparna med är samtidigt 
lättåtkomlig. 
 
Det beslutades från början att pilknapparna samt att ja och nej knapparna ska vara placerade 
nära varandra för att på ett lätt sätt kunna vandra i menyn samt avbryta eller bekräfta en 
inställning. Utifrån detta beslut så uteslöts vissa kombinationer av knappar och de 
kombinationer som fanns kvar utvärderades med jämförelsemetoden se bilaga D. Metoden 
gav sex förslag, med samma poäng. För att välja bland förslagen som jämförelsemetoden 
resulterade i gjordes det en kriteriebedömning på dessa. De kriterier som användes var satta så 
att så många som möjligt ska kunna bruka produkten. Resultatet av kriteriebedömningen blev 
två förslag A och J. Förslag J fick högst poäng men förslag A uppfyllde kriteriet med 
tvåhandsfattning enligt Evertsson et al., (2005). De två förslagen kan ses i, figur 6.1 där 
förslag A har två knappar på vardera sidan om displayen och förslag J som har fyra knappar 
som sitter under displayen. Den slutliga formen på knapparna som användes till 
fjärrkontrollerna och insulinpumparna presenteras i slutkonceptet. 

 
Figur 6.1: Till vänster visas förslag J och till höger förslag A.  

 

6.1.5 Fjärrkontroll  
Den brainstorming som projektgruppen utförde resulterade i en mängd idéer som kunde delas 
upp i två huvudgrupper: insulinpump med fjärrkontroll och insulinpump med 
informationsenhet. Idén med informationsenhet se bilaga J var att enheten enbart skulle visa 
pumpstatus och inte vara involverad i insulinpumpens styrning. Efter diskussion med 
handledare beslutades det att inte arbeta mer med detta koncept eftersom det är mer intressant 
att utveckla idén med fjärrkontroll.  
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Huvudgruppen som var kvar att utveckla var insulinpump med fjärrkontroll. I gruppen fanns 
det tre typer av insulinpumpar, se figur 6.2, där koncept 1 bygger på samma idé som 
insulinpumpar men kan kompletteras med en fjärrkontroll. Koncept 2 är en insulinpump som 
kräver en fjärrkontroll för att styras. Anledningen till lösningen är att minimera storleken på 
insulinpumpen eftersom det är ett användarkrav. Koncept 3 är en insulinpump som sköts som 
dagens produkter och kompletteras med en bolusfjärrkontroll.  

 
Figur 6.2: De olika idéerna, från vänster koncept 1, koncept 2 och koncept 3. 

 
Det arbetades inte mer med koncept 3 eftersom det är en produkt som redan finns på 
marknaden. Det framkom även i postenkäten, se bilaga C, att de som har en sådan 
fjärrkontroll inte nyttjar produkten. Koncept 1 och 2 bearbetades vidare, vilket ger diabetikern 
en stor flexibilitet med avseende på styrning och storlek hos insulinpumpen. 
 
Koncept 1 är tänkt att ge diabetikern möjligheten att själv välja hur de vill kontrollera 
insulinpumpen och koncept 2 är tänkt att tillfredställa de diabetiker som efterfrågar en liten 
insulinpump. Eftersom uppgiften med detta arbete var att ta fram en endels- och en 
tvådelspump så möjliggörs det genom att kombinera koncept 1 och 2, se figur 6.3.  
 

 
Figur 6.3: Visar hur fjärrkontrollen kan nyttjas både till en endels- och en tvådelspump. 

 
Ett krav som var satt sen tidigare vara att fjärrkontrollen och insulinpumpen ska utformas 
enhetligt. Detta gjordes genom att utforma fjärrkontrollen först, för att sedan arbeta fram 
designen på insulinpumparna utifrån fjärrkontrollens design.   
 
Tidigt i arbetet gjordes en undersökning på geometriska former för att se vad som skulle 
kunna vara en lämplig form att utgå ifrån. Undersökningen resulterade i en oval form, (form 
C) som var den som attraherade flest individer, se bilaga E. 
 
Vid utformningen av fjärrkontrollerna användes metoderna brainstorming, analogimetod och 
formundersökning. Krav på hur knapparna skulle placeras och vilken storlek displayen skulle 
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ha kan ses i kapitel 6.1. Detta begränsade det antalet idéer som gick att arbeta vidare med 
vilket ledde till två huvudidéer. Skisser på dessa huvudidéer med arbetsnamnen ”Enkel” och 
”Vikbar” kan ses i figur 6.4. 
 

 
 

Figur 6.4: Fjärrkontrollerna i skiss, från vänster ”Enkel” och ”Vikbar”.  
 

Koncept “Enkel” är en öppen fjärrkontroll som påminner om en spelkontroll eller Mp3-
spelare. Det andra konceptet “Vikbar” är inspirerad av en clamshelltelefon. Båda idéerna 
bygger på formen som tilltalade de flesta i formundersökningen. 
 
Enklare påsiktsmodeller, se figurerna 6.5 och 6.6 gjordes i lera för att respondenterna skulle få 
en känsla för koncepten samt att det blir lättare att analysera och utvärdera formen/designen.    

 
     

 
 
 
 
 
 

Figur 6.5: Fjärrkontrollskoncept “Enkel”.            Figur 6.6: Fjärrkontrollskoncept “Vikbar”. 
 

6.2 Utvärdering fas 1  
Efter diskussion med branschfolk och pumpanvändare på pumpmötet så har det framkommit 
att de upplevde idén med en mer avancerad fjärrkontroll intressant samt att ingen var negativ 
till att få en liten insulinpump med fjärrkontroll. Tyvärr framkom det aldrig något riktigt svar 
på vilket av fjärrkontrollskoncepten som diabetikerna attraherades mest av och därför valdes 
det att fortsätta utvecklandet av de båda fjärrkontrollerna.  
 
Det var många som tyckte att fjärrkontrollerna var stora och klumpiga. Detta medförde 
fortsatt arbete med utvecklingen av båda fjärrkontrollerna. På pumpmötet framkom det att av 
de tillverkade pumpvolymer (figur 6.7) så var det ingen av diabetikerna som valde den största 
volymen. De flesta av diabetikerna valde 150E. Denna storlek tyckes tilltala de flesta med 
motiveringen att 50E blev för liten då diabetikern blir tvungen att byta insulin ofta. När det 
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förklarades för insulinpumpsanvändarna att pumpvolymen 50E kunde vara en mikropump och 
därmed innehålla mer insulin så blev många positiva även till denna volym. Det framkom 
även ett intresse av att kunna byta storlek på insulinpumpen efter behov. 
 

 
 

Figur 6.7: De tre pumpvolymerna. 
  
Sammanfattningsvis så blir resultatet från utvärderingen av fjärrkontrollerna på pumpmötet ny 
indata/krav till en ASUB process kallad fas 2. De tre första punkterna är krav medan den sista 
punkten är ett önskemål. 
 

• Det är okej med fjärrkontroll om det resulterar i en liten insulinpump. 
• Insulinpumpens storlek ska vara i volymerna 50E och 150E. 
• Storleken på fjärrkontrollen måste minskas för att den upplevs för stor.  
• Det ska gå att ändra storlek på insulinpumpen efter behov.  

 

6.3 Utvecklings fas 2 
I denna fas presenteras de resultat på slutkoncepten på fjärrkontrollerna, insulinpumpen, 
blodsockermätare, bärsystem, slang och kanyl utifrån tidigare ställda användarkrav samt de 
senaste som uppkom på pumpmötet. Därefter redovisas de resultatet av konceptutvärderingen 
som är gjord på slutkoncepten.  
 

6.3.1 Fjärrkontroll 
Det framkom på pumpmötet att fjärrkontrollerna var stora och klumpiga så därför ändrades 
designen på fjärrkontrollerna genom att minska ner volymen. Detta resulterade i att tjockleken 
blev en halv centimeter på båda fjärrkontrollerna. Vilket anses vara en bra tjocklek för att 
kunna greppa och hantera fjärrkontrollerna. För att komma fram till detta resultat gjordes 
enklare påsiktsmodeller i industrilera. 
 
Det genomfördes även förändring av formen på de båda fjärrkontrollerna. De rundade 
fjärrkontrollerna formades om under en skissningsprocess. Det resulterade i en mer 
rektangulär form utan att mista huvuddragen i den ursprungliga formen. 
  
Det slutgiltiga resultatet av den ”Enkla” fjärrkontrollen har två knappar till vänster och två 
knappar till höger om displayen. Bolusknappen sitter på övre kanten på fjärrkontrollen detta 
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för att den ska vara lätt att komma åt. För säkerhets skull så har fjärrkontrollen ett knapplås 
för att skydda mot feltryckningar. 
 
Den ”Vikbara” fjärrkontrollen har sina knappar nära varandra för att de ska vara lätta att 
komma åt. Bolusknappen sitter till höger på knappsatsen och skyddas på samma sätt som de 
andra kanpparna genom att ”locket” på fjärrkontrollen fungerar som knapplås. Denna 
fjärrkontroll är väldigt flexibel eftersom den går att sköta med en eller två händer samt att det 
inte har någon betydelse om diabetikern är höger eller vänsterhänt. Dessa två fjärrkontroller 
som kan ses i figur 6.8 ger stora möjligheter för en diabetiker att känna sig lite friare och inte 
så bunden till sin insulinpump. 

 

 
 

Figur 6.8: Till vänster den ”Enkla” och till höger den ”Vikbara” fjärrkontrollen. 
 
Knappsymbolerna som ses i figur 6.8 används även till insulinpumparna. Den (gröna) punkten 
på knappen är en symbol för bekräftelse. Det (röda) krysset är en allmänt vedertagen symbol 
som används för att ångra ett val eller inställning. Pil symbolerna på navigeringsknapparna är 
självinstruerande gällande minskningar/ökningar eller förflyttningar i meny systemet. 
Knapparnas symboler är upphöjda för att den som är synskadad ska kunna identifiera 
knapparna. 
 

6.3.2 Insulinpumparna 
Brainstorming gav två olika resultat beroende på vilken av insulinpumparna som utvecklades, 
endels- eller tvådelspumpen. Det bestämdes att endelspumpen skulle vara en större version av 
den ”Enkla” fjärrkontrollens utformning och design, detta för att få en enhetlig design, se 
figur 6.9. Det som skiljer insulinpumpen och fjärrkontrollen åt är tjockleken, insulinpumpen 
har något större volym därför att det ska gå att få in den teknik som behövs. Endelspumpen 
ska skötas på samma sätt som dagens insulinpumpar där det är möjligt att välja till en 
fjärrkontroll.   
 

 
 

Figur 6.9: Till höger endelspumpen med den ”Enkla” fjärrkontroll till vänster. 
 
Den tvådelade insulinpumpen utvecklades i en helt annan riktning då den är beroende av en 
fjärrkontroll på grund av att det inte finns någon display eller knappar, se figur 6.10. 
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Brainstormingen och diskussioner på pumpmötet gav en idé om att kunna byta storlek på 
insulinpumpen, se principskissen i bilaga K. Designen och utformningen på tvådelspumpen är 
gjord med samma kriterier som för endelspumpen för att ge en samhörighet mellan 
produkterna.  
 
Det genomfördes en EPHEA på tvådelspumpen för att förebygga de misstag som kan 
uppkomma vid en ny design. EPHEA resulterade i tre möjligheter att göra fel, var av två 
ledde till förändringar av designen. Felen som gick att göra var:    
 

• Att trycka på fel knapp och på så sätt missa att stänga av insulinpumpen. Detta 
åtgärdades genom att en av insulinpumpens knapp togs bort. Denna förändring gjordes 
för att minimera vilseledning och felhantering vid avstängning eller påsättning av 
insulinpumpen. 

 
• Missa problem med insulinpumpen på grund av indikationsdioden och därför ändrades 

indikationsdioden från röd till grön. Tanken var från början att ha en diod som började 
lysa rött när det är något fel på insulinpumpen. Detta för att diabetikern skulle få 
feedback om att systemet inte är intakt. Men efter en diskussion bestämdes att det 
skulle ändras så att dioden lyste grönt när insulinpumpen är intakt och fungerar som 
den ska och släckas när det uppstår fel. Eftersom det finns ett feedbacksystem för när 
fel uppstår i ett sådant kritiskt läge kommer insulinpumpen att vibrera/avge ljud och 
fjärrkontrollen kommer att ge ett textmeddelande.  

 
• Montera slangen fel i insulinpumpen så att läckage kan uppstå. Åtgärden till detta fel 

påverkade inte designen, utan för att undvika detta så ska ett larm utlösas för att i 
största möjliga mån förhindra att ett sådant fel uppstår. 

  

 
 

Figur 6.10: Tvådelspumpens olika storlekar. 
 

6.3.3 Blodsockermätaren 
Den informationsinsamling om teknik som gjordes initialt och en brainstorming resulterade i 
fem förslag men efter kriteriebedömningen blev det bara två förslag kvar, dessa fick lika 
många poäng, se bilaga D. Förslag 1 är en insulinpump som fungerar på samma sätt som 
dagens insulinpump, den har en separat blodsockermätare som måste placeras på kroppen. 
Slangen möjliggör valfri placering av insulinpump på kroppen, se figur 6.11. Förslag 5 utgår 
från samma bas som förslag 1 men istället för en separat blodsockermätare så har detta förslag 
en extra slang med kanyl för att mäta blodsockernivån, se figur 6.12.  
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Figur 6.11: En principskiss på förslag 1. 

 

 
Figur 6.12: En principskiss på förslag 5. 

 
Förslag 5 förkastades utifrån de negativa svaren som postenkäten gett på frågan om att ha en 
ytterligare en slang och kanyl på kroppen. Därför arbetades det vidare med förslag 1 samt 
vilken teknik som skulle kunna användas till en separat blodsockermätare som kontinuerligt 
ska mäta blodsockernivån.  
 
Vid utformningen av blodsockermätaren användes analogimetoden som genererade i en tanke 
på havstulpaner som tillsammans med skissning, se figur 6.13, och gallerimetoden ledde fram 
till en rundad kropp, se figur 6.14. Blodsockermätaren ska fästas med samma typ av plåster 
som infusionssetet. Det en mängd möjligheter till teknik som kan användas så som i 
Glucowatch eller mikrodialys se sidan XX. Blodsockermätaren ska kommunicera med 
fjärrkontrollen och därför ska den förutom mättekniken innehålla en radiovågssändare.   
 

 
Figur 6.13: Skiss på ursprungstanken. 

 

 
 

Figur 6.14: Bild på påsiktsmodellen av blodsockermätaren. 
 

6.3.4 Slang och kanyl 
Postenkäten och frågorna från konceptutvärderingen gav att insulinpumpsanvändarna 
egentligen är varken nöjda eller missnöjda med kanylen och slangen. 
Insulinpumpsanvändarna ser slangen och kanylen som något nödvändigt ont precis som de 
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uppfattar sitt dagliga stickande i fingrarna för att mäta blodsockernivån. Detta ses tydligt i 
svaren från postenkäten, se bilaga C. Det vill säga att diabetikerna inte kan tänka sig en extra 
slang och kanylen vid en integrerad blodsockermätning.  
 
Enligt postenkäten och konceptutvärderingen så har majoriteten av insulinpumpsanvändarna 
inte haft problem med slangen. Några få av dem har råkat ut för materialfel och därmed 
medfört insulinläckage men överlag så uppleves slangen som bra. Dock så visade postenkäten 
och svaren från konceptutvärderingen att det finns mer problem med kanylen. De problem 
som framkom var att klistret som håller kanylen på plats irriterar huden, plastkanylerna viker 
sig och stoppar flödet av insulin samt att stålkanylerna skaver. En av de tillfrågade i 
konceptutvärderingen använder inte insulinpump längre pga de problem stålkanylen 
medförde.  
 
De allra flesta insulinpumpsanvändarna använde sig fortfarande av det infusionssetstyp som 
de började med vid införskaffandet av insulinpump. Det är oftast på inrådan av sjuksköterskan 
som de har testat andra infusionsset. Anledningar till nytt val av infusionsset är hjälpmedel 
och andra produktegenskaper som gör det möjligt att t.ex. kunna bada med setet. 
 

6.3.5 Bärsystem 
Svaren från postenkäten, brainstormingen och skissningen resulterade i en slutlig idé om att 
insulinpumpen ska kunna fästas på kroppen, se figur 6.15. Det är tänkt att det ska gå att 
montera fast en ”tejpplatta” på insulinpumpens baksida för att göra insulinpumpens placering 
så flexibel som möjligt. Idén är ett komplement till de redan existerande lösningarna, detta för 
att ge insulinpumpsanvändaren maximal möjlighet till frihet. Det bestämdes att detta nya sätt 
att bära insulinpumpen på endast går att applicera på tvådelade insulinpumpen. Detta på grund 
av att endelspumpen tros vara för stor för att kunna placeras och bäras bekvämt på kroppen.  
 
 

 
 

Figuren 6.15: Den tvådelade pumpen är fäst på magen med tejp. 

6.4 Presentation av slutkoncept 
Nedan följer en detaljerad beskrivning av de båda slutkoncepten som utvärderades i 
konceptutvärderingen. Det är denna beskrivning som deltagarna i konceptutvärderingen har  
fått ta del av. 
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Båda slutkoncepten baserar sig på mikropumpsteknik som möjliggör att insulinpumpen kan 
bli mindre i storleken genom att det inte längre krävs någon kolv som driver ut insulinet. 
Mikropumpstekniken (figur 6.16) fungerar enligt ”bag-in-box” principen och drar ut insulinet 
ur insulinampullen. Det är tänkt att insulinampullen ska vara ett engångsmaterial då det 
minskar risken att göra fel vid laddning av insulin.  
 

 
Figur 6.16:  

 
Kommunikationen mellan fjärrkontroll, insulinpump och blodsockermätare sker trådlöst med 
hjälp av radiovågor. Anledningen till valet av radiovågor är att de har lång räckvidd och störs 
inte av kläder och andra föremål. Trots radiovågornas långa räckvidd så det är viktigt för 
säkerheten med ett larm ifall att användaren glömmer sin fjärrkontroll på t ex arbetet. Larm 
och återmatning (feedback) från insulinpumpen kommer att ske på det sätt som användaren 
själv har valt efter önskemål och behov.  De valbara signalerna från insulinpumpen ska vara 
auditiv (ljud), visuellt (text) och sensoriskt (vibrationer).    
 
Blodsockermätaren ska helst bygga på en icke invasiv4 mätteknik men det är ingen 
avgränsning. Blodsockermätaren är tänkt att tejpas på kroppen och användas under en 
begränsad tidsperiod för att sedan bytas ut mot en ny. Anledningen till utformningen är för att 
diabetikern diskret ska placera den på kroppen utan att den uppfattas som någon knepig 
apparat.   
 

6.4.1 Beskrivning av koncept 1 
Konceptet är en insulinpump, blodsockermätare och en fjärrkontroll som kan användas vid 
behov. Insulinpumpen används primärt för att avläsa blodsockernivå, kontrollera 
insulindosering, göra inställningar eller liknande. Fjärrkontrollen är ett komplement till 
insulinpumpen och kan användas på samma sätt som insulinpumpen.  

6.4.2 Beskrivning av koncept 2 
Konceptet är uppdelat i tre enheter, insulinpump, fjärrkontroll och blodsockermätare. 
Användaren är beroende av fjärrkontrollen för att avläsa blodsockernivå, kontrollera 
insulindosering, göra inställningar eller liknande då insulinpumpen inte har någon display. 
Syftet med detta är för att minimera insulinpumpens storlek vilket diabetikerna ville. 
Minimeringen av insulinpumpen medför att den går att bära på kroppen vilket ökar 

                                                 
4 Med en icke invasiv mätmetod menas att metoden inte gör intrång i kroppen. 
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flexibiliteten för användaren. Ytterligare en sak som ökar flexibiliteten är att det går att byta 
storlek på insulinpumpen. 

6.5 Utvärdering fas 2 
Genom samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhus så fick sex respondenter möjligheten 
att komma till Chalmers för en slutlig konceptutvärdering. För att resultaten av den 
halvstrukturerad intervju som utvärderingen bygger på ska bli så tillförlitligt som möjligt 
valdes lika många män som kvinnor i olika åldrar från 40 år och uppåt.  
 
Resultatet av knapparnas konceptutvärdering var att de överlag uppfattas som bra och 
behagliga. På grund av att respondenterna inte visades hur de skulle hålla fjärrkontrollen eller 
insulinpumpen så gjorde de sina egna tolkningar, detta ledde till funderingar om placeringen 
av knapparna skulle fungera för både vänster och högerhänta. Displayerna i koncepten hade 
en bra storlek enligt respondenterna. 
 
Det tydliga resultatet av utvärdering av slutkoncepten är att diabetikerna tillika 
pumpanvändarna i första hand väljer insulinpump efter dess funktioner, utseendet spelar inte 
så stor roll så länge den är säker och neutral. 
 
Fyra av de sex respondenterna tyckte bäst om koncept 2 för dess flexibilitet, se figur 6.17. 
Därför att den är liten, går att byta storlek på insulinpumpen samt tejpa fast den på kroppen. 
Idén att byta storlek på insulinpumpen är intressant tycker respondenterna men de ser inget 
behov av att byta. De väljer den största storleken av insulinpumpen i koncept 2. Förslaget att 
sköta sin insulinpump med fjärrkontroll fick en positiv respons då de ser möjligheterna att få 
en mindre insulinpump, dock upplever de en viss oro för vad som kommer att hända om de 
blir av med fjärrkontrollen. Designen på koncept 2 upplevdes tilltalande därför att den är liten, 
mjuk i formen och är diskret. 
 

 
 

Figur 6.17: Koncept 2 består av valfri fjärrkontroll tvådelspumpen och blodsockermätare. 
 
Två respondenter litar inte på fjärrkontrollen och väljer därför koncept 1. Designen på detta 
koncept påminner om deras nuvarande insulinpump fast konceptet är mindre och har rundade 
kanter, se figur 6.18. Att ha en fjärrkontroll som ett extra tillbehör fanns det delade meningar 
om, majoriteten ansåg sig inte ha något behov av någon fjärrkontroll. De vill hellre hantera 
insulinpumpen direkt medan andra tyckte att det skulle vara bra att slippa ta fram 
insulinpumpen i t ex smutsiga miljöer. Ett intressant resultat som framkom var att männen vill 
ha den ”Vikbara” fjärrkontrollen och kvinnorna vill ha den ”Enkla” fjärkontrollen. 
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Figur 6.18: Koncept 1 består av endelspumpen, blodsockermätare valfri fjärrkontroll. 
 
Koncept på bärsystemet som presenterades bemöttes med delade meningar, hälften svarar att 
de skulle kunna ha insulinpumpen tejpad på kroppen medan de andra inte gillade idén.  
Majoriteten är nöjd med sin lösning men ser det positiva i möjligheten att tejpa fast 
insulinpumpen på kroppen. Det skulle lösa problemet som uppstår när diabetikern inte har 
några fickor att lägga insulinpumpen i. Konceptet för blodsockermätaren fick däremot mycket 
positiv bemötande, trots att blodsockermätaren ska vara tejpad på kroppen. Många av 
respondenterna skulle kunna tänka sig att använda blodsockermätaren och en fjärrkontroll om 
de skulle behöva gå över till en mer traditionell behandling med spruta eller penna. Då 
respondenterna tillfrågades hur de skulle välja om inte blodsockermätare tillhör koncepten 
svarade respondenterna att de skulle göra samma val som tidigare då de nya koncepten skulle 
öka friheten och tryggheten. 
 

6.6 Designkoncepten och användarkrav 
I detta stycke visas det hur bra designkoncepten överensstämmer med de användarkrav som 
informationsinsamlingen utmynnade i. För att få en tydlig överblick så visas en tabell (6.1) 
som sammanfattar hur koncepten uppfyller användarkraven. 
 

• För att uppfylla kravet på en liten insulinpump så ska båda slutkoncepten använda 
mikropump vilket gör att koncepten blir mindre än dagens insulinpumpar. Koncept 2 
minimerades ytterligare genom att det inte finns några knappar eller display på 
insulinpumpen. 

 
• Kravet på hög säkerhet har uppfyllts på det designmässiga planet genom att 

användandet av metoden EPHEA har gjorts för att minimera felhandlingar. 
Utformningen på knappar har designats så att de ska vara lätta att förstå samt hantera. 
Symbolerna på knapparna är tydliga och upphöjda för att de som har dålig syn eller är 
blinda ska kunna identifiera dem. Displayen på insulinpumpen är stor för att kunna 
visa en text som inte ska kunna missuppfattas pga förkortningar och radbrytningar. 

 
• Båda koncepten uppfyller kraven på att vara diskreta eftersom insulinpumparna är små 

samt är gjorda i en grafitgrå färg.   
 

• Koncept 2 är mest flexibelt av de två koncepten då konceptet kan byta storlek samt 
bäras på kroppen. I koncept 1 finns valmöjligheten att använda en fjärrkontroll om så 
vill. 
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• Kraven på lättskött och lätthanterlig uppfylls i och med att de övriga fyra kraven har 

uppfyllts.   
 
Tabell 6.1 En sammanfattning på hur koncepten uppfyller de fyra viktigaste användarkraven. 

 
 
 
 

7. DISKUSSION 
I detta kapitel tas det upp frågor och funderingar som uppkommit under arbetes gång samt hur 
koncepten har utvecklats. I slutet av kapitlet diskuteras examensarbetets styrkor och 
svagheter, fortsatt arbete och rekommendationer.  
 

7.1 Konceptförslag 
Vid två tillfällen så har det skett stora förändringar i vad användarna har för åsikter. Den ena 
förändringen skedde i postenkäten där 99 % av respondenterna svarade att de vill ha 
engångsampull med insulin medan majoriteten av deltagarna i konceptutvärderingen ville ha 
insulinet i refillampull. Den andra förändringen är i postenkäten där svarar respondenterna att 
de inte var intresserade av en fjärrkontroll, men deltagarna på pumpmötet och 
konceptutvärderingen hade en annan åsikt och ville ha en fjärrkontroll. Den allmänna 
anledningen till dessa förändringar beror sannolikt på att engagemanget i en enkät inte är lika 
stor som i en intervju. De individer som blev intervjuade i konceptutvärderingen hade själva 
skickat in en intresseanmälan om att få delta, vilket tyder på ett stort engagemang. De som 
svarade på enkäten gjorde det för att de ville hjälpa till därför att ämnet berör dem men de 
hade inte själva valt att delta i postenkäten. En annan anledning är att i enkäten fanns det 
redan färdiga svar på frågorna och respondenten behövde bara välja bland svarsalternativen 
och svara på följdfrågan. Troligen så svarade de på frågan i enkäten utan att reflektera så 
mycket på svaret. I intervjun så fanns det inga färdig svar och respondenten resonerade själv 
fram till sitt svar. 
 
I fallet gällande fjärrkontrollerna så beror sannolikt förändringen på att de som har svarat i 
enkäten har tänkt på den produkt som finns tillgänglig för insulinpumpar idag eller själva 
försökt föreställa sig en framtida fjärrkontroll. De som blev intervjuade fick se en fysik 
modell och kan lättare ta ställning utifrån den.  
 
En intressant skillnad som framkom vid konceptutvärderingen var att det fanns en 
könsskillnad gällande valet av fjärrkontrollerna. Kvinnorna vill ha den ”Enkla” fjärrkontrollen 
och männen vill ha den ”Vikbara”. Frågan som då kan ställas, finns det några designskillnader 
mellan könen? Antagligen är detta ett fall av slumpen och hade konceptutvärderingen utförts 
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på fler individer så hade det antagligen inte funnits någon klar könsskillnad på val av 
fjärrkontroll.  
 
Det visades tydligt i enkätundersökningen att diabetikerna vill ha en liten insulinpump men 
vad menas med liten? Det är en subjektiv bedömning som varierar mellan människor. För att 
undersöka detta så tillverkades funktionsmodeller av olika volymer. Dessa volymer 
utvärderades på pumpmötet för att ge en klarare bild av vad diabetikerna tycker. Detta gav att 
den minsta och mellersta volymen var de som tilltalade diabetikerna. I konceptutvärderingen 
så visade det sig att den minsta delen av tvådelspumpen var för liten och ansågs som onödig. 
Vilket är konstigt då majoriteten av deltagarna valde koncept 2 utifrån de många möjligheter 
som konceptet ger. Det kan bero på att de diabetikerna som var på pumpmötet bara fick se 
funktionsmodeller i papper av volymerna medan de som deltog på konceptutvärderingen fick 
se en realistisk påsiktsmodell. Vilket gjorde att diabetikerna kände att den lilla insulinpumpen 
var alldeles för liten samt att produkten ger ett osäkert intryck. Den lilla insulinpumpen skulle 
kanske tilltala en yngre åldersgrupp av diabetiker bättre. 
 
Det är intressant att se att de flesta deltagarna i konceptutvärderingen inte kan tänka sig ha 
insulinpumpen tejpad till kroppen men att de kan acceptera blodsockermätaren som sitter på 
kroppen med tejp. Anledningen till detta kan vara att det är ett krav från sjukdomen att mäta 
sockernivån i blodet. Då denna blodsockermätare erbjuder en kontinuerlig mätning vilket är 
bättre än dagens då är det helt okej att blodsockermätaren går att tejpa på kroppen.  
 
En annan fråga som uppkom efter konceptutvärderingen var gjord. Är om deltagarna skulle 
välja vilket insulinpumpsförslag som helst så länge de får blodsockermätaren som 
presenterades i utvärderingen? Någonstans måste det finnas en gräns för hur stor insulinpump 
en diabetiker skulle välja att använda. En blodsockermätare är mycket viktig så den övre 
gränsen för vad som kan tolereras är nog relativt hög och en blodsockermätare av den typ som 
presenterades i koncepten skulle antagligen öka toleransen ytterligare. Detta förhållande 
mellan insulinpumpen och blodsockermätaren borde utforskas vidare.   
 

7.2 Metoder 
Av de metoder som används i detta examensarbete så är det några metoder som nu i efterhand 
kunde har utarbetats på ett annat sätt.  
 
I detta arbete har gallerimetoden och brainstormingen gjorts inom projektgruppen. Resultaten 
av metoderna troligtvis hade blivit bättre om utomstående och/eller expertanvändare hade 
deltagit i metodernas genomförande. Då hade det framkommit fler åsikter.  
 
Den formundersökning som utfördes tidigt i arbetet gav ett tydligt resultat på vilken form som 
de tillfrågade tyckte var mest tilltalande. Undersökning kan vara något missvisande då de 
tillfrågade inte var diabetiker eller pumpanvändare och därför kan ha svårigheter att relatera 
till hur det är att ha en insulinpump på kroppen dygnet runt. Den form som framkom var den 
som ickediabetiker tror att de skulle välja ifall att de var beroende av en insulinpump. 
Formundersökningen resulterade i en form som användes som utgångsform i projektet. Om 
det är bra att göra en sådan undersökning tidigt eller om den bör göras senare i arbetet kan 
diskuteras. Fördelen är att designen har fått en riktlinje medan nackdelen är att designen blir 
låst.  
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Metoden EPHEA användes för att kontrollera vilka fel som kan göras. Metoden visade sig var 
en bra metod för att upptäcka felhandlingar och gjorde så att projektgruppen fick en överblick 
på om utformning och designen fungerade tillsammans med gränssnittet. EPHEA hade aldrig 
använts av någon i gruppen innan men var en mycket effektiv metod att använda för att tidigt 
i produktutveckling upptäcka felhandling. Tyvärr så blir denna metod missvisande i den mån 
att projektgruppen själva försökte tänka ut vilka moment som kan ge problem med 
insulinpumpen och fjärrkontrollen. För att metoden ska täcka alla problem så skulle det ha 
deltagit en insulinpumpsanvändare då projektgruppen inte hade någon bra kunskap om vilka 
typer av fel som kan inträffa.  

7.2.1 Intervju 
För att samla in information och åsikter så har det utförts interjuver flertalet gånger under 
konceptframtagningen. Vid konceptutvärderingarna användes en halvstrukturerad intervju där 
diabetikerna intervjuades en och en. I denna intervju var frågorna förutbestämda sen tidigare 
men diabetikern kunde svara fritt på frågorna utan fasta svarsalternativ. Även om det ställs 
samma frågor i alla intervjuerna så uppkom de situationer där projektgruppen eller 
respondenten ställde spontana mot och följdfrågor. Dessa frågor gjorde att intervjun fick en 
annan riktning än vad som var tänkt ifrån början. Detta medförde att någon fråga missades 
och fick frågas vid ett senare tillfälle i intervjun, vilket kan ha påverkat resultatet. 
 

7.2.2 Enkät 
För att få en kvantitativ information från diabetiker så skickades det ut enkäter till ett antal 
diabetiker i Göteborg med omnejd. Det visade sig att när sammanställningen av enkäterna var 
gjord så hade vissa av frågor formulerats fel så att svaren inte gick att använda. Detta beror 
delvis på att projektgruppen ville använda en befintlig enkät som gjorts tidigare i ett annat 
examensarbete samt att projektgruppen inte hade tillräckligt med kunskap vi utformningen av 
enkätfrågorna. Därför borde enkäten ha gjorts senare i arbetet när det införskaffats mer 
kunskap. Eftersom enkätundersökningen enbart är gjord i Göteborgsregionen så är det bara 
dessa åsikter som framkommit.  

7.3 Frågeställningar  
De frågeställningar som presenteras i kapitel 1.4 skulle undersökas i detta arbete för att 
uppfylla målet med examensarbetet. De två frågorna har besvarats men kanske inte så 
utförligt som det är möjligt. Den första frågan besvarades genom att göra en större 
enkätundersökning där enkätfrågorna var framtagna med avsikten att få fram en kravlista samt 
att identifiera problemet. Därefter användes diverse metoder för att generera koncept som 
skulle uppfylla kravlistan för att sedan genomgöra utvärderingar i intervjuform.    
 
För att få svar på den andra frågan så användes metoden EPHEA för att minimera riskerna 
samt att det gjordes omfattande studier om den ergonomi som är anpassad till våran målgrupp 
med avseende på knappar, symboler och display.  
 

7.4 Svagheter och styrkor i arbetet 
En styrka i detta arbete är att det har utförts en omfattande enkätundersökning som ligger till 
grund för arbetet samt att det tidigare har genomförts examensarbeten inom samma områden. 
Vilket har kunnat användas i stor utsträckning för insamling av information. En annan tillgång 
är att ytterligare en person har arbetat parallellet inom samma område fast med en yngre 
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åldersgrupp. Vilket medför att det har kunnat bollas idéer mellan varandra. Det som både har 
varit en styrka och en svaghet är att det finns många diabetiker med insulinpump att tillgå i 
Västra Götalands län, svagheten blir då att detta examensarbete är baserade på individer från 
göteborgsregionen. En brist är att det har utfört av två personer vilket kan ha gjort att vissa 
aspekter har gått förlorade samt att vid intervjuer och enkätundersökningen så har de flesta 
diabetiker varit Metronicanvändare dvs. examensarbetet speglas av vad Metronicanvändare 
tycker. Vid utförandet av EPHEA skulle en expertanvändare av insulinpump varit med 
förutom projektgruppen för att täcka alla aspekter av felhantering. 
 

7.5 Fortsatt arbetet 
I detta arbete har insulinpumpskoncepten utformats med tanke på ergonomi, utseende samt 
funktioner men det är mycket kvar att göra innan det finns en färdig produkt på marknaden. 
Inga tekniska bitar har tagits hänsyn till i detta arbete men det som ska få plats i 
insulinpumpen är motorn som driver mikropumpen, batteri samt en radiosändare.  
 
Det bör undersökas om det finns någon skillnad mellan könen vad det gäller val av 
insulinpump och fjärrkontroll. 
 
Det bör göras utförligare studier på vad en diabetiker tolererar för att få en bättre 
blodsockermätare med avseende på insulinpump.  
 

7.6 Rekommendationer 
• Företagen som tillverkar och utvecklar insulinpumpar bör läsa rapporten i syfte att 

förbättra framtidens insulinpumpar.  
 

• Utvecklingen av mikropumpar och kontinuerliga mätmetoder bör tittas närmare på.   
 

• Tekniken till blodsockermätare bär utvärderas mer för att se vad som är den ultimata 
tekniken. 
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8. SLUTSATSER 
De slutsatser som har framkommit i arbetet summeras här nedan i punktform. 
 

• Det finns ett mycket stort intresse från diabetikernas sida att ha en insulinpump med 
integrerad kontinuerlig blodsockermätare, det skulle underlätta i diabetikerns vardag. 

 
• Diabetikerna var mycket intresserade av att använda en fjärrkontroll som har alla de 

funktioner som en insulinpump har. Detta skulle göra att insulinpumpen blev mindre i 
storlek eftersom viss teknik flyttas till fjärrkontrollen. De skulle även kunna tänka sig 
att använda den som ett komplement till sin insulinpump. 

 
• Insulinpumpen ska vara användarvänlig. Därför ska knapparna ha tydliga symboler 

som inte går att misstolkas samt att texten i displayen är stor, tydlig och ska ha 
bakgrundsbelysning. 

 
• Den stora valmöjlighet av insulinpumpskoncepten som presenterades tilltalade 

diabetikerna. 
 

• Att insulinpumpen är lite och har hög säkerhet är två viktiga faktorer för diabetikern. 
 

• Diabetikerna är nöjd med sin kanyl och slang, det verkar inte finnas något behov av att 
utveckla dessa. 

 
• Diabetikerna hade inte reflekterat över om insulinpumpen kunde bäras på något annat 

ställe än där de bär insulinpumpen idag. Men en del var positiva till att ha 
insulinpumpen fast tejpa på kroppen. 

 
• Slutsatsen är att vår målgrupp på 40 år och äldre vill ha en insulinpump som är mindre 

än vad de har idag men inte en så liten insulinpump som vår minsta i koncept 2.   
 

• Diabetikerna kan tänka sig att använda våra koncept fast att de inte får den 
kontinuerliga blodsockermätaren, för att insulinpumparna är mindre än dagens. 
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Bilaga A – Funktionsanalys på önskade funktioner 
 
 
Tabell A.1: Funktionsanalys på basfunktion efter Bådersjö et al., 2005. 
 

  Funktion     Klass Kommentar   

A erbjuda valmöjlighet Ö för olika funktioner   

B erbjuda valmöjlighet Ö till olika sätt att bära   

C minimera plats   Ö       

D maximera åtkomlighet Ö av funktioner   

E underlätta ihop montering Ö av dess tillbehör   

F tåla väta   Ö       

G erbjuda anpassning Ö till användare   

H erbjuda displaybelysning Ö       

I maximera användning Ö av användare   

J överföra information Ö till dator     

K dämpa oljud   Ö från pumpen   

* minimera temperaturförändring Ö av insulinet   

L höja livskvaliteten Ö       

M erbjuda variation   Ö av slanglängd   

N erbjuda automatisering Ö av blodsockermätning   
 
* Anser att denna funktion är nödvändig eftersom insulinet inte får utsättas för höga temperaturförändringar, 
insulinet tar skada då. 
 
 
Tabell A.2: Funktionsanalys på designen efter Bådersjö et al., 2005. 
 

  Funktion     Klass Kommentar 

A minimera delar   Ö få lösa delar som möjligt  

B erbjuda greppvänlighet Ö för bra ergonomi 

C minimera steg   Ö vid användning 

D gestalta stöttålighet Ö     

E åstadkomma komfort   Ö     

F undrelätta medtagande Ö av produkten som helhet 

G tilltala estetiskt   Ö     

H erbjuda valmöjlighet Ö till personlighet 

I erbjuda variation   Ö av slanglängd 
 
 
 
Tabell A.3: Funktionsanalys på säkerhet efter Bådersjö et al., 2005.  
 

  Funktion     Klass Kommentar   

A maximera tålighet   Ö mot vatten     

B maximera tålighet   Ö mot stötar     

C maximera hållbarhet   Ö av material och komponenter 

* minimera tempraturförändring Ö       

D erbjuda valmöjlighet Ö avsäkerhetsinställningar 

E hindra åtkomst   Ö av feldosering   
 
* Anser att denna funktion är nödvändig eftersom insulinet inte får utsättas för höga temperaturförändringar, 
insulinet tar skada då. 
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Bilaga A – Kriterieviktning på säkerhet, design och basfunktioner 
 

Tabell A.4: Kriterieviktning av säkerheten på insulinpump efter Bådersjö et al., 2005. 
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A 0 1 0 0 1 1 3 0,12

B -1 1 0 1 3 4 0,16

C -1 0 1 5 5 0,20

D 0 2 7 9 0,36

E -5 9 4 0,16

Summa 25 1  
 
 
 
 
 
Tabell A.5: Kriterieviktning av designen på insulinpumpen efter Bådersjö et al., 2005. 
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A 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 14 0,17

B -1 0 2 2 1 2 2 2 3 13 0,16

C -1 2 1 2 2 2 2 5 14 0,17

D -6 1 1 2 2 2 7 9 0,11

E -6 1 2 2 1 9 9 0,11

F -5 2 2 1 11 11 0,14

G -12 2 0 13 3 0,04

H -14 0 15 1 0,00

I -10 17 7 0,09

Summa 81 1  
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Tabell A.6: Kriterieviktning av basfunktionerna på insulinpumpen efter Bådersjö et al., 2005. 
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B -2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 3 8 0,04

C -2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 5 19 0,10

D -1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 7 24 0,12

E -5 0 1 1 2 2 2 0 2 1 9 15 0,08

F -3 1 1 2 2 2 1 1 1 11 19 0,10

G -8 1 0 2 2 1 1 1 13 13 0,07

H -5 1 2 1 0 1 1 15 16 0,08

I -10 2 2 0 2 1 17 14 0,06

J -18 0 0 0 0 19 1 0,00

K -13 0 0 0 21 8 0,04

L -7 2 1 23 19 0,10

M -14 0 25 11 0,06

N -8 27 19 0,10

Summa 196 1  
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Bilaga A – Sammanställning av kriterieviktning 
 
Dessa funktioner kom högst i kriterieviktningen för säkerheten: 
 

1. Hindra åtkomsten av feldosering (viktfaktor: 0.36) 
2. Maximera hållbarhet av material och komponenter (viktfaktor: 0.20) 

 
Den kriterie som viktades lägst var att maximera tålighet mot väta (viktfaktor: 0.12)  
Hindra feldosering viktades högst av alla kriterier för säkerhet. Vilket är rätt självklart eftersom en feldosering 
kan vara livsfarligt för en diabetiker. Får diabetikern fel dos så kan det leda till döden, vilket inte får hända. 
Därefter är hållbarheten på insulinpumpen viktigast. Den måste hålla så att den inte behövs byta den allt för ofta 
men även så att diabetikern ska känna sig säker med sin insulinpump. Insulinpumpen ska ha ett material som har 
goda egenskaper och klara förslitning och vara stöttåligt. 
 
 
 
Dessa funktioner kom högst i kriterieviktningen för design: 
 

1. Minimera lösa delar (viktfaktor: 0.17) 
Minimera steg vid användning 

2. Erbjuda greppvänlighet (viktfaktor: 0.16) 
De viktigaste kriterierna är att diabetikern vill ha mindre lösa delar till sin insulinpump. Detta är till stor vikt för 
våran åldersgrupp, med åldern så bli finmotoriken och synen sämre. En annan viktig bit är att minimera steg vid 
användning dvs. menyn och dess funktioner ska vara lätta att hitta och hantera. En annan viktig bit är att 
insulinpumpen ska ha ett bra greppvänlig så att inte insulinpumpen tappas. Den ska ligga bra i handen och 
kännas bekväm. Den kriterie som viktades lägst var att erbjuda valmöjlighet för personlighet (viktfaktor: 0.00). 
Diabetiker tycker nog att de andra kriterierna spelar större roll än att kunna göra sin insulinpump personlig.  
 
 
 
Dessa funktioner kom högst i kriterieviktningen för basfunktionerna: 
 

1. Maximera åtkomlighet av funktioner (viktfaktor: 0.12) 
2. Minimera plats (viktfaktor: 0.1) 

Tåla väta 
Höja livskvalitet 
Erbjuda automatisering av blodsockermätning 

 
Den kriterie som viktades lägst var att överföra information till dator (kriteriefaktor: 0.00) Vid denna viktning så 
lades en kriterie till på ”önskvärt” det var att erbjuda automatisering av blodsockermätning. Det är en viktig bit 
för framtida insulinpumpar och var av stort intresse att ha den med för att se var någonstans den skulle hamna på 
viktningsfaktorn. Eftersom det ska tas fram morgondagens insulinpump med integrerad blodsockermätare men 
även att försöka få in att den ska mäta blodsockret automatiskt. 
Det viktigaste är att komma åt funktionerna på insulinpumpen så som knappar och menyn men även att 
insulinpumpen är liten. Detta för att insulinpumpen ska vara så  lätt som möjligt att hantera och kunna ha med 
sig. Den får dock inte göras för lite för då kan det börja inverka på text, knappar, display mm. För åldersgrupp 40 
år och äldre kan detta bli ett problem. Så det är viktigt att tänka på att storleken blir bra. Insulinpumpen ska 
kunna komma i kontakt med vatten utan att den förstörs. Hög kvalitet är en självklarhet så att diabetikern känner 
sig säker med sin insulinpump. Den kriterie som fick lägst viktningsfaktor var att kunna överför sin information 
till datorn.  
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Bilaga B – Intervju frågor till Sahlgrenska 
 
Frågor som ställdes under möte med diabetessköterska på Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg den 3 
oktober 2005. 
 

• Finns det några typ-2 diabetiker som har insulinpump? 
Om inte, varför är det så? 

• Vad finns det för möjligt i framtiden? 
 
Slang: 

• Finns det många problem med slangen?  
• Brukar ni ge tips på hur slangen ska hanteras för att ett tillbud inte ska inträffa? 
• Vilka slang längder finns det? 
• Kan man sätta ett material på slangen? Finns det något dåligt eller bra med att göra detta? 
• Vill diabetikerna kunna se insulinet i slangen? 

 
Kanyl: 

• Kateter: Vad är bäst plast eller metall? 
• Varför sätts kanylen i fett depåerna? 
• Varför inte en CVK? 

 
Meny, display och knappar: 

• Har äldre problem med att förstå menyn i insulinpumpen? 
• Tycker de äldre att knapparna är svår hanterliga? 
• Klagar de på displayen? I så fall vad? 

 
Allmänt: 

• Är diabetiker svårövertalade vad det gäller att börja använda pump? 
• Vad oroar de sig för? 
• Är det lättare att få yngre att börja med insulinpump än äldre? 
• Vilken insulinpump rekommenderar du till äldre? Varför? 
• Vad är det största problemet när diabetiker ska lära sig sin insulinpump? 
• Hur länge har en diabetiker sin insulinpump innan de måste byta? 
• Av vilken anledning byts insulinpumpen ut? 
• Väsnas insulinpumpen? Om, på vilket sätt? 
• Vilken typ av insulinpump är populärast? 
• Är diabetiker märkes trogna på samma sätt som man är med t ex mobiltelefoner? 
• Hur ser det ut i framtiden med metoder som plåster, inhalator, ö-celler mm?  
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Bilaga B – Sammanställning av intervjun på Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 
Det finns två typer av kanyler: stål och plast. Dessa finns i olika längder men den vanligaste längden är 6-8 mm. 
Under- och normalviktiga diabetiker brukar välja plastkateter eftersom de av stål kanyl upplever att de känner 
kanylen genom huden. Vilket upplevs som otäckt. Nackdelen med en plastkanyl är att den är svårare att sätta 
korrekt än en stålkanylen men det finns infusions hjälpmedel att tillgå.   
 
Kanylen sätter diabetikern i en fettdepå någonstans på kroppen. Fettet ger ett jämnare insulinflöde ut i kroppen. 
Infektionsrisker finns om användaren låter kanylen sitta för länge på samma ställe, därför rekommenderas 
diabetikerna att byta infusionsset var tredje dag. Men detta är väldigt individuellt och pumpanvändarna får testa 
sig fram.   
 
Slang längderna varierar mellan 30-110 cm men vanligast är 60 och 80 cm. De problem som uppkommer då och 
då är att det blir stopp i slangen. Detta beror antingen på luft i slangen eller på grund av ett veck. Diabetikern kan 
se om det är luft i slangen genom att ”banka” insulinpumpen i bordet då kommer eventuella luftbubblor fram. En 
av anledningar till att det blir luft i slangen är vid påfyllning av insulin om det används en refillbehållare för 
insulinet. 
 
Diabetesavdelningen brukar anordna träffar för pumpanvändare där de kan träffa andra användare och fråga om 
problem eller ge tips och råd till varandra på hur de har löst sina olika problem. Dessa träffar brukar vara ungefär 
vartannat år men ibland oftare.  
 
Det är personligheten och samtal som avgör vilken insulinpump sköterskan rekommenderar till diabetikern. Men 
diabetessköterskan upplever att diabetikerna gör sin insulinpumpsval efter design och storlek snarare än för 
funktionerna. Nya pumpanvändare brukar inte ha några större problem att lära sig att hantera insulinpumpen 
dock så tar det liten längre tid för de äldre att lära sig att hantera den. De yngre är oftast mer motiverade att 
använda insulinpump och inte så teknikrädda. Det bästa resultatet är när diabetikern själv ber om att få testa en 
insulinpump, då är de som mest motiverade till att lära sig hur den fungerar. De som vill testa på insulinpump 
kan få låna en av diabetesavdelningen under 3 månader för att se om det höjer livskvaliteten. Tidigare kunde 
diabetikerna hyra insulinpumpar av företagen men så är det inte längre. Byte av insulinpumpar sker vart fjärde 
år. Egentligen skulle det gå att använda insulinpumpen längre men företagen har satt den gränsen att då bör 
insulinpumpen bytas.  
 
Anledningar till att byta insulinpump innan den fyra åren har gått är finesser som tillkommer som anses vara 
nödvändiga t.ex. barnspärr. Andra mindre vanliga orsaker är borttappande och andra olyckor. 
 
Allmänna uppfattningar som diabetessköterskan har, är att diabetikerna ger uttryck av att insulinpumparna har 
för liten text i displayen samt att bakgrundsbelysningen inte är något vidare. Insulinpumpsanvändaren måste 
trycka manuellt på en knapp för att få bakgrundsbelysning.  
 
Många diabetiker som är positiva till insulinpump och vill gärna ställa upp som testpersoner för nya produkter. 
Det är intressant att se vad framtiden har att ge vad det gäller insulinpumpar.  
 
Det diskuterades om typ 2 diabetiker skulle kunna vara en möjlig behandlingsgrupp i framtiden om 10-15 år. I 
dag så har diabetesavdelningen två diabetiker med åldersdiabetes som behandlas med insulinpump och troligtvis 
så kommer denna grupp att utökas. 
 
Under samtalets gång visade några av de insulinpumpar som de har på diabetesavdelningen samt några varianter 
på infusionsset. Det har kommit nya infusionsset som ska vara lättare för diabetikern att ta loss och som har 
andra former och grepp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 C:1   

Bilaga C – Frågor till postenkäten 
Vissa av frågorna i postenkäten är tagna från examensarbetet Bådersjö et al., 2005. 

 

 
 
Hej 
 
Vi är tre studenter som genomför vårt examensarbete på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Vårt 
arbete handlar om att utforma morgondagens insulinpump med integrerad kontinuerlig blodsockermätare.  
 
Denna pump ska automatisk och kontinuerligt mäta blodsocker nivån och automatiskt förse kroppen med 
rätt mängd insulin. Detta är idag ännu inte fullt möjligt, men tekniken är under utveckling. Vår uppgift är 
att utforma en tilltalande och användarvänlig design, till denna produkt, att använda då tekniken är mogen. 
 
Vi har nu kontaktat dig för att vi vill höra dina tankar och åsikter om en framtida insulinpump.  Du behöver 
inte använda insulinpump idag för att medverka i vår undersökning. 
 
Resultatet från denna undersökning kommer att ingå som en del i vår rapport som presenteras i början av 
2006. Rapporten kommer att finnas tillgänglig för allmänheten via Chalmers huvudbibliotek. Svaren 
behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter kommer att användas. 
 
Examensarbetet ingår i en större studie som bedrivs på avdelningen för Design, institutionen för Produkt- 
och produktionsutveckling vid Chalmers. Har du några frågor om denna studie kontakta projektledare 
docent Anna-Lisa Osvalder på telefon: 0708-60 95 78 eller e-post: alos@chalmers.se 
 
Har du frågor angående enkäten eller vårt projekt är du välkommen att kontakta oss på telefon: 031-772 36 
87 eller e-post: carolin@chalmers.se 
 
För att kunna designa en produkt, som du som användaren kan och vill använda är det otroligt viktigt för 
oss att höra din åsikt, vi hoppas därför att du finner tid att medverka i vår studie! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Carolin Dahlén, Maria Eriksson, Thilda Ullström 
 
 
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling 
Avdelningen för Design 
412 96 Göteborg 
Besöksadress: Sven Hultins gata, A-huset 5 tr                                     
Telefon: 031-772 3643    
E-post: alos@chalmers.se 
Chalmers tekniska högskola AB, Org. nr: 556479-5598 
www.ppd.chalmers.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alos@chalmers.se
mailto:carolin@chalmers.se
mailto:alos@chalmers.se
http://www.ppd.chalmers.se
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[  ] Jag har tagit del av informationen om enkäten och jag godkänner mitt deltagande 

 
1.  [  ] Man [  ] Kvinna 
 
2.  Födelse år _______  
 
3.  Vilken typ av diabetes har du? 

[  ] Typ 1 [  ] Typ 2  
 
4.  Använder du insulinpump? 

[  ] Ja  [  ] Nej, gå vidare till fråga 18. 
 
5.  Vilken typ (märke och modell) av insulinpump använder du för tillfället? 
 
 
 
 
6.  Varför valde du den pumpen? 
 
 
 
 
7.  Har du bytt insulinpump någon gång? 

[  ] Ja  [  ] Nej 
 
8.  Vilken var anledningen till att du bytte insulinpump? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Har du haft problem med din slang?  

[  ] Ja  [  ] Nej 
 
Om Ja, berätta varför: 

 
 
 
 
 
 
10.  Har du haft problem med din kateter? 

[  ] Ja  [  ] Nej 
 
Om Ja, berätta varför: 
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11.  Var på kroppen brukar du sätta katetern med din nuvarande insulinpump? Betygsätt alternativen 
över de ställen på kroppen där du brukar fästa katetern (slangen).  

 
1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ganska ofta, 4 = Ofta, 5 = Mycket ofta 

 
[     ] Buken ovanför midjan 
[     ] Buken nedanför midjan 
[     ] Ryggen 
[     ] Låren 

[     ] Överarmarna 
[     ] Rumpan 
[     ] Annat:______________ 
[     ] Annat:______________

 
12. Var brukar du bära din insulinpump? Betygsätt de ställen på kroppen där du  brukar 

bära insulinpumpen.  
 
  1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ganska ofta, 4 = Ofta, 5 = Mycket ofta 

 
[     ] I clip på byxbältet 
[     ] I väska på byxbältet 
[     ] I byxfickan 
[     ] I bh:n 
[     ] På vaden 

[     ] På låret 
[     ] I väska runt halsen 
[     ] Annat:______________ 
[     ] Annat:______________

 
13. Finns det något ställe du helst skulle vilja bära din pump på men som du 

inte kan utnyttja idag? Varför? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Vilka bra egenskaper har din insulinpump? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  Vilka dåliga egenskaper har din inslinpump? 
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16. I hur stor utsträckning använder du en fjärrkontroll till insulinpumpen? 
 
[  ] Min pump har ingen fjärrkontroll 
[  ] Mer än en gång/dag 
[  ] 1 gång/dag 
[  ] 1 gång/veckan 
[  ] 1 gång/månaden 
[  ] Aldrig 
 
Om aldrig, varför? 

 
 
 
 
 
 
 
 
17.  Vilka funktioner använder du på fjärrkontrollen? 
 

 
 
 
 
 
Fråga 18 & 19 gäller endast dig som inte använder insulinpump. 
 
18. Vilka är de främsta orsakerna till att du inte använder insulinpump? (Sätt 

max tre kryss) 
 
[  ] För stor 
[  ] Otymplig att bära 
[  ] Har inte blivit erbjuden insulinpump av sjukvården 
[  ] För liten 
[  ] Stabilt blodsockervärde 
[  ] Svårförståelig 
[  ] Litar inte på en maskin 
[  ] Vill inte ha en apparat kopplad till kroppen 
[  ] Annat:______________ 

 
 
19. Har du använt insulinpump tidigare men avbrytit behandlingsformen och 

återgått till sprutor/pennor? 
 

[  ] Ja  [  ] Nej 
 
 Om Ja, varför? 
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Framtidens insulinpump 

 
20. Sätt betyg på följande faktorer efter hur viktiga de är när du ska väjla insulinpump i framtiden. 

Alla faktorer ska betygsättas. 
 

1 = Inte alls viktig, 2 = Mindre viktig, 3 = Ganska viktig, 4 = Viktig 
5 = Mycket viktig 

 
[   ] Liten pump   [   ] Liten insulinampull 
[   ] Genomskinlig ampull  [   ] Låg vikt på pumpen 
[   ] Stor display   [   ] Färgskärm 
[   ] Lång batteritid   [   ] Lätthanterlig meny 
[   ] Färg, form och design  [   ] Pumptillbehör 
[   ] Stöttålig   [   ] Tydliga knappar 
[   ] Lättskött, kräver lite underhåll  [   ] Tillförlitlig 
[   ] Sköterskans rekommendation  [   ] Bekantas rekommendationer 
[   ] Möjlighet att göra pumpens  utseende personligt [   ] Tekniska funktioner 
[   ] Diskret   [   ] Vattenavvisande 
[   ] Vattentät   [   ] Fjärrkontroll 
[   ] Clip för fäste i kläder  [   ] Annat:______________ 
[   ] Annat:_____________ 
 
 

21.  Hur vill du få signaler från pumpen? Betygsätt följande alternativ för bekräftelse av dosering, larm 
och inställningar. 

 
1 = Inte alls önskvärt, 2 = Mindre önskvärt, 3 = Önskvärt, 4 = Mer önskvärt 
5 = Mycket önskvärt 

 
[  ] Ljudsignal   [  ] Textmeddelande 
[  ] Vibrationer  [  ] Ljussignal 

 
22. Vilket av följande alternativ skulle du föredra? Betygsätt följande alternativ av storlek förhållande 

till insulinmängd samt batteritid. 
 

1 = Inte alls önskvärt, 2 = Mindre önskvärt, 3 = Önskvärt, 4 = Mer önskvärt 
5 = Mycket önskvärt 

 

Egenskap Alt A Alt B Alt C Alt D 

Volym (Storlek) Liten Mellan Mellan Stor 

Insulinmängd 150 U 150 U 400 U 400 U 

Batteritid 4 veckor 9 veckor 4 veckor 9 veckor 
 

[  ] Alt A [  ] Alt B [  ] Alt C [  ] Alt D 
 

23.  Vilket av följande alternativ föredrar du?  
 

[  ] Färdigfyllda ampuller 
[  ] Ampuller som du själv fyller på 

 
Varför? 

   
 



 C:6   

Insulinpump med integrerad blodsockermätning 
 
24. Om det fanns en insulinpump som även kunde mäta ditt blodsocker kontinuerligt, skulle du vara 

intresserad av att använda den?  
 

[  ] Ja  [  ] Nej 
 

Varför? 
 

 
 
 
 
 
25.  Ser du några problem med en sådan pump? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Skulle du vara intresserad av en insulinpump med integrerad kontinuerlig blodsockermätning om: 
 

Blodsocker mätningen sker med hjälp av en inopererad biosensor? 
[  ] Ja  [  ] Nej 

 
Du behöver använda ytterligare en kateter med slang? 
[  ] Ja  [  ] Nej 

 
Blodsocker mätningen sker icke-invasivt (mätningen görs genom intakt skin)? 
[  ] Ja  [  ] Nej 

 
Varför? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. På vilket sätt vill du styra insulindoseringen med en integrerad pump- och blodsockermätare? 

(Kryssa i ett alternativ) 
 

[  ] Manuellt, blodsockermätaren aktiverar man själv och doserar efter eget huvud. 
 

[  ] Manuell kontinuerligt, blodsockermätaren mäter värdet kontinuerligt men man tillför och 
reglerar basaldosen och bolusdosen själv. 

 
[  ] Halvautomatisk, blodsockermätaren mäter värdet kontinuerligt och pumpen reglerar och ger 
basaldosen automatiskt, men bolusdosen tillför man själv. 
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[  ] Automatiskt, blodsockret mäts kontinuerligt och nödvändig mängd insulin tillförs helt 
automatiskt. 
 
Varför? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Om du hade en insulinpump med integrerad kontinuerlig blodsockermätning. Hur skulle du vilja 

kontrollera din dosering av insulin och blodsockernivå?  
 

[  ] Direkt på pumpen via display 
[  ] Endast via fjärrkontroll men display 
[  ] Både på fjärrkontroll och på pump 
[  ] Annat:_________________ 

 
      

      
29.  Övriga kommentarer om dagens eller morgondagens insulinpumpar: 
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Bilaga C – Samman ställning av postenkäten för kvinnor och män utan insulinpump 
 

Nr. Frågor

Medianen 
för 

Medelvärde 

för kvinnor

Medianen 

för män

Medelvärde 

för män

Totala 

medelvädet

2 Ålder

Antal år 59 58,5 58 58,7 58,6

3

Typ 1 39 29 68

Typ 2 7 5 12

18 Orsakt till att insulinpump inte används

1 2 1 3 5

1 9 1 11 20

Inga erbjudanden 1 25 1 17 42

För liten 0 0 0 0 0

1 9 1 12 21

Svårförstålig 1 1 0 0 1

Litar inte på maskinen 1 4 1 3 7

Vill inte vara kopplad 1 11 1 11 22

Annat 1 12 1 9 21

19 Har avbrutit tidigare insulinpumpsbehandling

Ja 6 5 11

Nej 40 30 70

20

Liten pump 5 4,5 4 4 4,3

Liten insulinampull 3 3,3 3 3 3,2

Genomskinlighet 4 3,8 3 3 3,4

Låg vikt 5 4,4 4 4 4,2

Stor display 4 4 3 3,3 3,7

Färgskärm 2 1,8 2 2 1,9

Lång batteri 4 4,2 4 4,3 4,3

Lätt. meny 5 4,7 5 4,4 4,6

Färg, form. mm 3 2,8 3 2,7 2,7

Pumptillbehör 4 3,5 3 3,2 3,4

Stöttålig 5 4,5 5 4,4 4,5

Tydliga knappar 5 4,6 4 4 4,3

Lättskött 5 4,7 5 4,6 4,6

Tillförlitlig 5 5 5 4,9 4,9

Sköterskans rek. 4 3,6 3 2,9 3,3

Bekantas rek. 2 2,4 2 2 2,2

Göra pumpen personlig 2 2 2 1,8 1,9

Tekniska funktioner 4 3,9 3 3,5 3,7

Diskret 5 4,4 4 3,9 4,2

Vattenavvis. 5 4,4 5 4,4 4,4

Vattentät 5 4,6 5 4,4 4,5

Fjärrkontroll 3 3 3 3,3 3,2

Clips 4 4,1 4 3,6 3,9

Annat: 5 5 4,5 4,5 4,8

Annat: 0 5 5 5

Diabetestyp

Betyg på valde faktorer

Otymplig

Stabilt blodsocker

För stor
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21

Alt. A 3 3,1 4 3,7 3,4

Alt. B 5 4,5 5 4 4,3

Alt. C 4 3,8 4 3,8 3,8

Alt. D 2 2,4 2 2,2 2,3

22

Alt. A 4 3,8 4 3,7 3,7

Alt. B 4 3,9 3 3,6 3,7

Alt. C 3 3,1 3 3,1 3,1

Alt. D 2 2 2 2,8 2,4

23

Färdigfyllda 1 40 1 29 69

Refillampuller 1 1 0 0 1

24 Intresse av komb. Insulinpump och blodsockermätare

Ja 40 30 70

Nej 1 0 1

26

Bios. Ja 1 19 1 20 39

Bios. Nej 1 12 1 8 20

Kateter Ja 1 3 1 6 9

Kateter Nej 1 30 1 24 54

Icke-I Ja 1 28 1 20 48

Icke-I Nej 1 5 1 6 11

27

Manuellt 1 1 1 3 4

Manuell kont. 1 2 1 2 4

Halv auto. 1 12 1 8 20

Automatiskt 1 25 1 18 43

28

Direkt på pump via display 1 18 1 10 28

Endast via fjärrkontroll med display 1 2 1 2 4

Både fjärr och pump 1 16 1 14 30

Annat 1 2 1 4 6

Insulinampuller

Olika blodsockermätar metoder

Styrning av insulinpump

Kontroll av insulinpump

Hur ska signalerna fås

Batteritid och insulinmängd vs. Storlek
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Bilaga C – Samman ställning av postenkäten för kvinnor och män med insulinpump 
 

Nr. Frågor

Medianen 

för kvinnor

Medelvärde 

för kvinnor

Medianen 

för män

Medelvärde 

för män

Totala 

medelvädet

2 Ålder

Antal år 48 49,9 56 53,8 51,9

3

Typ 1 12 5 17

Typ 2 0 0 0

7

Ja 8 4 12

Nej 3 1 4

9 Har upplevt problem med slangen

Ja 4 2 6

Nej 8 3 11

10

Ja 7 3 10

Nej 5 2 7

11 Var fästs katetern

4 3,4 5 4,2 3,8

5 4,8 2 2,7 3,7

Ryggen 1 1,2 1 1 1,1

Låren 1 1,2 1 1 1,1

1 1 1 1 1

Rumpan 1 1,3 2 2 1,6

Annat 3 3 2,5 2,5 2,8

Annat 2,5 2,5

12

4 3,5 2 3 3,2

1 2,3 5 5 3,6

Byxfika 2 3,1 1 1,5 2,3

Bh:n 2 2,5 1 1 1,8

På vaden 1 1 1 1 1

På låret 1 1,3 1 1 1,2

1 1,1 1 1 1,1

Annat 5 5 5 3,7 4,3

Annat 3 3

16

1 5 1 3 8

0 0 0 0 0

1  ggr/dag 0 0 0 0 0

1 ggr/vecka 0 0 0 0 0

1 ggr/månad 1 2 0 0 2

Aldrig 1 5 1 2 7

Upplevt problem med katetern

Mer än 1 ggr/dag

I väska på skärpet

I väska runt halsen

Hur används fjärrkontrollen

Har ingen 

Buken under

Överarmen

Hur bärs insulinpumpen

Clips i byxan

Buken över

Diabetestyp

Har bytt insulinpump
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20

Liten pump 5 4,9 5 4,6 4,8

Liten insulinampull 3,5 3,3 2 2 2,6

Genomskinlighet 3,5 3,3 2 2,8 3,1
Låg vikt 5 4,4, 5 3,8 4,1

Stor display 4,5 4,3 5 4,2 4,2

Färgskärm 1,5 1,8 2 3 2,4

Lång batteri 4 3,8 5 4,4 4,1

Lätt. meny 4,5 4,5 4 4,4 4,5

Färg, form. mm 3 3,2 2 1,8 2,5

Pumptillbehör 4 4,3 4 4,4 4,4

Stöttålig 5 4,6 4 4,2 4,4

Tydliga knappar 5 4,8 4 4,2 4,5
Lättskött 5 4,8 4 4,4 4,6

Tillförlitlig 5 5 5 5 5

Sköterskans rek. 3 3 4 3,8 3,4

Bekantas rek. 2 1,8 2 2,8 2,3

Göra pumpen personlig 1 1,5 2 2 1,7

Tekniska funktioner 4 4,2 4,5 4,5 4,3

Diskret 4 3,5 5 4,8 4,1

Vattenavvis. 5 4,3 4,5 4 4,1

Vattentät 5 4,4 4 4,3 4,3
Fjärrkontroll 2 2,6 1,5 2 2,3

Clips 5 4,1 4 3,8 3,9

Annat: 4 4

Annat: 4

21

Alt. A 5 4,3 5 4,6 4,4

Alt. B 4,5 3,9 4 4 4

Alt. C 5 3,9 4 4 4
Alt. D 2 2,4 2 1,7 2

22

Alt. A 5 4,6 4 4 4,3

Alt. B 4 3,7 3 3 3,4

Alt. C 3 2,7 4 4,3 3,5

Alt. D 1 1,6 4 3,4 2,5

23
Färdigfyllda 1 12 1 4 16

Refillampuller 0 0 1 1 1

24 Intresse av komb. Insulinpump och blodsockermätare

Ja 1 12 1 5 17
Nej 0 0 0 0 0

26

Bios. Ja 1 10 1 4 14

Bios. Nej 1 2 1 1 3

Kateter Ja 1 2 1 3 5

Kateter Nej 1 6 1 2 8

Icke-I Ja 1 8 1 4 12

Icke-I Nej 1 1 0 0 1

Olika blodsockermätar metoder

Batteritid och insulinmängd vs. Storlek

Insulinampuller

Betyg på valde faktorer

Hur ska signalerna fås
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27

Manuellt 1 2 0 0 2

Manuell kont. 1 3 0 0 3

Halv auto. 1 2 1 2 4

Automatiskt 1 6 1 3 9

28 1

Direkt på pump via display 1 8 1 2 10

Endast via fjärrkontroll med display 1 1 0 0 1

Både fjärr och pump 1 5 1 3 8

Annat 1 1 0 0 1

Styrning av insulinpump

Kontroll av insulinpump
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Bilaga C – Resultat av postenkät 
 
5. Vilken modell/märke använder du för tillfället? 
-3. H-tron plus V100  
-6.  Minimed 508 
-14. Medtronic Minimed modell 512 
-19.  MiniMed 508 
-37.  Medtronic Minimed Paradigm 
-56. MiniMed 508 
-69. H-tron plus V100  
-73.  Minimed Paradigm 
 -89. Medtronic Minimed Paradigm 511 
-94. Disetronic H-Tron plus V100 
-102. MiniMed 508 
-123. Medtronic Minimed modell 512  
-131. H-tron plus V100 
-146. Deltec Cozmo model 1700 
-152. Minimed 508 
-156. Minimed paradigm 712 
-161. D-tron plus 
6. Varför valde du den pumpen? 
-3. Hade föregångaren. För att den är liten och nätt. Kunde ställa in olika profiler (pumpanvändare). 
-6. Liten apparat, för längd basaldos, fjärrkontroll (pumpanvändare). 
-14. Rekommenderades (pumpanvändare). 
-17. Fanns endast 2 märken att välja på. Denna rekommenderades av diabetessköterskan (pumpanvändare). 
-19. Rekommendation av diabetessköterskan (pumpanvändare). 
-37. Den passade mina behov bäst i dagsläget och är liten till storleken. 
- 69. Fanns inte så många olika när jag fick min (pumpanvändare). 
-73. Bra funktioner (pumpanvändare). 
-89. Den är enkel men avancerad (pumpanvändare). 
-94. Liten med runda kanter, driftsäker, lätt att programmera om till olika tider på dygnet och vid motion 
(pumpanvändare). 
-102. Har tre program (pumpanvändare). 
-123. Diabetesmottagningen rekommenderade den (pumpanvändare).  
-146. Jag var missnöjd med min tidigare pump. Cozmo är bättre med påminnelsefunktion 
(pumpanvändare). 
 -152. Det var den minsta och verkade smidigast vid va tillfället, 2000 (pumpanvändare). 
-156. Lätt att hantera (pumpanvändare). 
-161. Bättre än H-tron samt vattentät. Finns färdiga ampuller (pumpanvändare). 
8. Vilken var anledningen till att du bytte insulinpump? 
-3. Var för gammal och larmade. Men det gjorde inte den första jag hade 1988. Den gick helt i däck 
(pumpanvändare). 
-37. Den senaste var större och klumpigare. 
-56. Den gick sönder (pumpanvändare). 
-73. Den tidigare modellen (512) klickade väldigt högt (pumpanvändare). 
-89. Den jag bytte till var bättre, mer fin inställd, kan ge låga doser och är säkrare (pumpanvändare). 
- 94. Har slitit ut 4-5 pumpar (pumpanvändare). 
-123. Den jag hade innan skulle utgå. Den jag har nu har mer ”finesser” (pumpanvändare).  
-146. Tekniska problem (design): bakgrundsbelysningen släcks efter 30 sekunder och kan inte tändas igen. 
Den automatiska insulinpåfyllningen tog mer än 30 sekunder och resten av jobbet skulle göras i blindo. 
Ekonomiska: man skulle slänga många slangar utan användning pga. att man hade förpackat kateter och 
slang ihop. Varje gång ville man använda en kateter måste man slänga den slang som fanns med. Flera 
gånger har jag bett företaget att förpacka de två delarna separat men deras ekonomiska intresse och att vi 
inte betalar direkt för de slangar som vi slänger bort var orsaken att de inte gjorde så (pumpanvändare). 
-156. Det blev fel på min gamla insulinpump. Den var 4 år gammal (pumpanvändare) 
-161. Användningstiden gick ut (pumpanvändare). 
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9. Om du haft problem med din slang, varför? 
-56. Den har haft läckage (pumpanvändare). 
-73. Kortaste längden är 60 cm vilket jag tycker är för långt (pumpanvändare). 
-89. Ja, stopp i slangen då och då (pumpanvändare). 
-94. Luft i slangen samt måste byta ställe var 3-dygn (pumpanvändare). 
-131. När man fäster nålen i baken fungerar det inte lika bra, jag fick byta mycket oftare (pumpanvändare). 
10. Om du haft problem med din kateter, varför? 
-6. Om den hamnat på ett felaktigt ställe där uppsugningen av insulin varit dålig (pumpanvändare). 
-56. Kan ibland bli stopp i den (pumpanvändare). 
-73. Ganska ofta blir det fel, den viks och det blir stopp. Felet verkar bli vanligare i vissa 
tillverkningsserier, Quickset (pumpanvändare). 
-89. Ja, stopp då och då (pumpanvändare). 
-94. Stålnålarna passade mig sämre än nuvarande Disetronic Tender (pumpanvändare). 
-102. Klister ger irritation (pumpanvändare). 
-123. Efter 40 års diabetes har jag ”insulinvallar” på höfter och mage. Det kan vara svårt att få in kanylen, 
den viker sig och inget insulin kommer ut samt att pumpen inte larmar och 2-3 timmar efter kanylbytet kan 
jag ha upp till 28 i blodsocker (pumpanvändare).  
-131. När man fäster nålen i baken fungerar det inte lika bra, jag fick byta mycket oftare. Om nålen sitter 
mer än 3 dagar blir det ofta stopp (pumpanvändare). 
 -152. Ja, enstaka gånger har den suttit för länge (pumpanvändare). 
11. Var sätter du din kateter, (annat)? 
-73. Sidan över byxlinningen. Rumpan just under byxlinningen (pumpanvändare). 
-131. Ibland på rumpan (pumpanvändare). 
12. Var bär du din insulinpump, annat (annat)? 
-69. Väska som sitter på ett resårskär (pumpanvändare). 
-94. I ett fodral i resårskärp runt midjan eller i sydd ficka i T-shirt (pumpanvändare). 
-131. Runt midjan i ett bälte på natten (pumpanvändare). 
-146. I en väska runt midjan på natten (pumpanvändare). 
13. Finns det något ställe du helst skulle vilja bära din pump på men som du inte kan utnyttja idag? 
Varför? 
-6. I bh:n för att det är för trångt (pumpanvändare). 
-14. På benen men det är för otymplig (pumpanvändare). 
-19. Nej (pumpanvändare). 
-37. I bh:n men svårt att dosera måste "gräva" fram pumpen för dosering.   
-73. Någon sorts hållare så att den hängde under armen vore praktiskt (pumpanvändare). 
-123. Vet inte. Jo kanske, jag vet inte var jag ska ha den om jag har klänning. Alltså har jag aldrig klänning 
(pumpanvändare).  
-131. På insidan av kroppen inopererad och den skulle sköta sig själv. Bekvämt och enkelt slipper bli 
sönderstucken (pumpanvändare). 
-146. Nej (pumpanvändare). 
 -152. Nej (pumpanvändare). 
-161. Nej, har den i fickan där syns den minst, ett praktiskt och lätt ställe (pumpanvändare). 
14. Vilka bra egenskaper har din pump? 
-3. Är ganska liten och tålig (pumpanvändare). 
-6. Förlängd dos + fjärrkontroll. Möjlighet att ändra basal när jag motionerar (pumpanvändare). 
-14. Lätt använda (pumpanvändare). 
-19. Tydlig display. Kan ta bort ljudet. Bara larm har ljud (pumpanvändare). 
-37. Möjlighet till små doseringar 0.1E och möjlighet till flera olika dygnsdoseringar. Lätt att ändra 
basaldoserna temporärt och procentuellt. 
-56. Är lätt att ställa in. Liten och enkel att använda (pumpanvändare). 
-73. Bra inställnings möjligheter, klar display och struktur, vattenskyddad, nätt och vibration 
(pumpanvändare). 
-69. Den larmar vid stopp (pumpanvändare).  
-89. Är mycket exakt och pålitlig i dosering ”svarar” mycket bra på varje dosering (pumpanvändare). 
-94. Driftsäker och liten (pumpanvändare). 
-102. Liten program alternativ så som fritid och arbete (pumpanvändare). 
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-123. Bättre på ”fin lir” än vanliga sprutor, tålig, vattentät, ganska gullig (pumpanvändare). 
-131. Det krånglar väldigt sällan – i stort sätt aldrig. Den är enkel (pumpanvändare). 
-146. Den har en påminnelse signal, funktion. Att man ser batteriets styrka och mängd av insulin på 
skärmen. Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt när det behövs (pumpanvändare). 
 -152. Lätt att använda, smidig att byta insulin (pumpanvändare). 
-156. Lätt att hantera och tydlig(pumpanvändare). 
161. Snabb, enkel inställning, färdiga ampuller, möjlighet att i nödläge ta ut ampullen och sätta den i 
spruta, vattentät, belysning (pumpanvändare). 
15. Vilka dåliga egenskaper har din pump? 
-6. Aningen för stor för att ha i bh:n. Insulinet klarar endast tre dagar (pumpanvändare). 
-14. För stor och tar för lång tid för bolusdosering. Finns bara 2-3 dagars  insulin i pumpen 
(pumpanvändare). 
-19. Kan inte hoppa direkt utan måste gå i sekvens. Kan inte avbryta ett val utan måste vänta 5 sekunder till 
automatisk återgång (pumpanvändare). 
-37. Inte vattentät. Storleken, vill ha en ännu mindre. 
-56. Man måste själv fylla reservoaren, går inte att sätta in färdiga ampuller (pumpanvändare). 
-69. Den larmar t ex. när man är på teater eller bio (pumpanvändare). 
-73. Bättre kunde bli: vattentät, möjlighet öka dosen procentuellt, vibrationen kunde vara mindre kraftig, 
förlängd bolus är för krångligt för att jag ska använda den (pumpanvändare). 
-89. Ger något dåligt med insulin när flaskan börjar ta slut. När man fyller på med ny flaska kan det bli 
något överdosering (pumpanvändare). 
-94. Livslängden är bara 2 år (pumpanvändare). 
-102. Liten upplösning på display (pumpanvändare). 
-131. Kunde kanske vara ännu mindre (pumpanvändare). 
-146. Kontakt med batterierna är beroende av batterifackets lock. Har du inte skruvat fast ordentligt funkar 
inte pumpen. Ingen kontakt ska finnas på locket pga. att pumpen är oval på en sida måsta man hålla den i 
handen vid påfyllning av insulin. Var den fyrkantig kunde man lägga den på bordet vid behov 
(pumpanvändare). 
-156. Jag använder pumpen liggande då blir texten upp och ner (pumpanvändare). 
161. Möjligen något stor (pumpanvändare). 
16. Om du aldrig använder fjärrkontroll, varför? 
-3. Finns ingen. Skulle nog bli stressad av en fjärrkontroll. Kan någon annan eller liknande ändra min pump 
(pumpanvändare). 
-14. Aldrig provat (pumpanvändare). 
-19. Kvartal – vid ”högtidskläder” (pumpanvändare). 
-37. Kan inte kontrollera given dos (bolusdos). 
-56. Tycker det är svårt att veta om den doserar rätt (pumpanvändare). 
-73. Hade fjärrkontroll tidigare, men det är helt onödigt, använde den aldrig. Reglerar på pumpen lika bra 
och lättåtkomligt (pumpanvändare). 
-89. Jag har inte fått någon fjärrkontroll. Det finns att få men den verkar krånglig. Jag provade en gång till 
en medicine pump men den drog för mycket batteri och krånglade hela tiden (pumpanvändare). 
-102. Vill se dosering visuellt (pumpanvändare).   
-123. Tillägg till pumpen som jag inte har (pumpanvändare). 
 -152. Finner ingen andledning. Har alltid pumpen synlig. 
-161. Finns ingen att köpa till och känns onödig (pumpanvändare). 
17. Vilka funktioner använder du på fjärrkontrollen? 
-6. Finns endast att använda till att ta basaldos (pumpanvändare). 
-19. Dosering av bolusdos (pumpanvändare). 
18. Främsta orsak till att du inte använder pump (annat)? 
-9. Har inte varit aktuellt eller diskuterats med läkare. 
-29. Om jag får insulinkoma fortsätter pumpen att ge insulin. 
-33. Funkar bra med spruta. 
-35. Troligen därför att jag använt sprutor sedan 1933. 
-38. Kan inte använda den vid aktiv idrottsutövning, får då inte rätt insulin dos. 
-54. Är nöjd med min insulinpenna. 
 -64. Svårt att använda i min vardag, servicetekniker tunga sidan. 
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-66. Fungerar bra med sprutor/penna. 
-71. Fick allergiska utslag. 
-75. Fungerar tillfredsställande utan pump. 
-83. Har för instabilt blodsocker – insulinkänningar. 
 -104. Man måste ändå prova sockret! 
-127. Att det inte hittills har funnits både mätare, dator och pump i en enhet. Verkar svårlösligt. 
-142. Fungerar bra med sprutor. 
-150. Svårare att sköta sjukdomskänslan. 
 -163. Vill känna mig så “frisk” som möjligt, och inte ha slangar och dylikt in i kroppen. Vill vara som 
“alla” andra! Men om man lyckas utveckla en pump som kontinuerligt som också mäter blodsockernivån är 
jag mycket intresserad. Denna lösning är att vara så “frisk” som möjligt och efterlikna kroppens egen 
funktion.  
-164. Har inte velat vara kopplad till en pump pga. att jag inte har några problem med att ta sprutor.  
-172. Är tablett behandlad. 
 -173. Eftersom injektionsdosen påverkas av så många parametrar (hälsoläge, träning, stressnivå) tycker jag 
att det är bekvämare med traditionella mätningar och “skräddar sydd” insulindos. 
-174. Har ännu inte funnits en pump som mäter blodsockernivån och automatiskt reglerar mängden insulin. 
-184. Insulinpumparna mäter inte först blodsockervärdet och baserar det på ger den rätta insulinmängden. 
Istället ger den en förprogrammerad insulindos vilket förutsätter ett tidsmässigt stabilt levene utan större 
oregelbundenhet så som resor. 
-187. Det syns. Kan inte ha vilka kläder som helst. 
-189. Har haft diabetes i 44 år. Kanske därför de inte erbjuder insulinpump.  
19. Om du använt pump men avbrutit, varför? 
-1. Fick svårt att få in plast nålarna i buken. Började med stålnålar som gav fettbildningar på buken. 
- 22. Fåfänga jag kände mig klumpig. Folk frågar vad som stack ut. 
-26. Instabilt blodsocker. 
-38. Kan inte använda den vid aktiv idrottsutövning, får då inte rätt insulin dos samt att pumpen var ny och 
hade problem med katetern som satte igen sig och fungerade lite dåligt. 
-42. För mycket strö men nålar och slangar som inte fungerade. Den var för otymplig att bära och vill inte 
vara kopplad till en apparat. 
-62. Den ”fasta nålen” hade en tendens att komma i kontakt med magmusklerna. Vilket medförde smärta 
och irritation kring injektionsområdet dvs. jag hade lite underhudsfett på den tiden ca 10 år sedan.  
-63. Ketoacidos pga. läckage mellan pump och kateter. Kateter skadar hud för mycket för att motivera 
pump. Resultat med pennor är bättre än med pump. Pennor är mer diskret än pump. 
-71. Blev allergiska mot nålen. Det blev bara värre och värre och tillslut blev det rött direkt när jag stuckigt 
in nålen, fick börja med att sticka in en lång nål med plastslang så men drog ur nålen. Det blev bräkigt och 
gjorde ont. 
-157. Får för många känningar, har fortfarande egen produktion av insulin. 
-133. Var på ett styrelsemöte då pumpen varnade högt ljud att insulinet var slut. Det krävdes att jag tog 
fram pumpen och plockade ur batterierna för att den skulle tystna. Detta framför VD:n och 
företagsstyrelsen. Detta var ytterst pinsamt.   
-187. Det var så påtagligt att jag var sjuk. 
20. Hur viktigt är det när du väljer pump i framtiden (annat)? 
-48. Låg ljudnivå 
-62. Fastsättning av injektionsnål och lätthanterlig injektionsnål.  
-70. Tydlig signal vid sjunkande värme och köldtåligt blodsocker 
-83. Talfunktion, många diabetiker är synskadade. 
-137. Att den mäter blodsocker och doserar efter det. 
-146. Stora bokstäver på skärmen samt mindre onödiga funktioner (pumpanvändare). 
-163. Så osynlig som möjligt. 
-184. Pumpen måste först mäta blodsockervärdet och baserar därpå ger den för varje tillfälle korrekta 
insulindoser. 
-187. Liten så den får plats i bh:n för kvinnor. 
-189. Kan inte svara på allt eftersom jag inte vet något om insulinpumpar. 
21. Hur vill du få ljud från pumpen? 
-97. Kräver ju att man själv kollar hela tiden (textmeddelande). 
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-163. Så diskret som möjligt. 
22. Vilket av alternativen skulle du välja? 
-97. Om batteritiden inte är längre än 9 veckor så är det bättre att man tvingas byta batteri varje vecka, så 
att det blir rutin. Annars blir det farligt. 
23. Föredrar du färdigfyllda ampuller eller refill, varför? 
-1. För säkerheten. 
-2. Bekvämare med färdig fyllda ampuller. 
-3. Det är så mycket pussel ändå som diabetiker (pumpanvändare). 
-6. Skulle underlätta (pumpanvändare). 
-8. Hygieniskt viktigt och lättare. 
-9. Smidigare. 
-11. Smidigare. 
-12. Säkerhet och bekvämlighet. 
-13. Enkelt! Allt man slipper göra själv är bra. 
-14. Snabbare byten (pumpanvändare). 
-15. Enklare hantering. 
-17. Enkelt att ha med till jobb och resor. 
-19. Är ofta på resande fot. Lättare och snabbare att ”ladda om”. Under förutsättning att ampullen har 
normal hållbarhet. Började med apotekets fyllda ampuller med mycket kort hållbarhet (pumpanvändare). 
-20. Smidigare, snabbare byte. 
-21. Enkel. 
-22. Mer lätthanterlig. 
-23. Finns alltid med. 
-29. Enkelheten. 
 -30. Lätt och smidigt. 
-34. Enklare och snabbare. 
-35. Ju äldre man bli ju lättare att göra fel. 
-26. Mer pålitlig och mindre pill vilket ger tidsvinst. 
-33. Lättare, antar jag. 
-36. Är mest hanterlig, rena lättjan. 
-37. Vill ha så få tillbehör som möjligt till pumpen (pumpanvändare).  
-42. Snabbare och enklare som ger en tidsvinst. 
-47. En självklarhet år 2005. 
-48. Enkel, mindre riska för fel. 
-52. Mindre hantering. 
-53. Eftersom man måste ha penna om pumpen går sönder är det bra att ha samma ampuller i både pump 
och penna. 
-54. Mer hygieniskt och lätt hanterlig. 
-56. På resor underlättar det att fylla ampuller och det är lätt att bara ha en ampull i väskan när man är ute 
(pumpanvändare). 
-59. Verkar enklast, men jag vet inte hur påfyllningen går till.  
-62. Lätthanterlig samt att tillförlitligheten ska vara hög. 
-63. Jag är bara intresserad av inopererad pump 
-64. Enkelt och säkert. 
-65. Jag har nedsatt syn. 
-66. Låter enklare. 
-67. Enklare att använda pump genom att bara byta ampull. 
-69. Lättare att slippa stå och fylla på (pumpanvändare). 
 -70. Förstår inte fördelen med att fylla på själv. 
-71. Det ska vara enkelt och ta så lite tid som möjligt. 
-73. Lite omständlig att byta och mycket förpackningsmaterial. 
-74. Enklare. 
-75. Bättre hanterbar och sterilitet. 
-79. Bekvämt. 
-81. Enklare och snabbare. 
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-83. Om man har svårt att se. Har man diabetes många år påverkas synen ofta negativt/man kan bli blind. 
Känseln försvinner ofta i händer och fötter samt att småsaker blir svårhanterliga. Upprepade stick i 
fingertopparna påverkar känselsinnet negativt.   
-84. Med stigande ålder ser man sämre och sämre och finmotoriken påverkas. 
-89. Man slipper sitta och fylla på själv som jag gör nu (pumpanvändare). 
-94. Snabbt och enkelt (pumpanvändare). 
-96. Är nu 81 år. Vid högre ålder kan det vara svårt att klara påfyllningen själ. 
 -98. Bekvämt. 
-99. Enklare. 
-102. Mindre material att förvara kallt (pumpanvändare).  
-104. Så enkelt som möjligt. 
-108. Lätthanterligt. 
-111. Lättare. 
-113. Bekvämt. 
-119. Verkar enklare, för jag har ingen egen erfarenhet. 
-123. Min första pump hade färdigfyllda ampuller det var mycket lättare och smidigare an min nuvarande 
där jag måste fylla ampullerna själv (pumpanvändare). 
-125. Så enkelt som möjligt.  
-126. Känslan av att det är bättre ur kvalitetssynpunkt. 
-127. Blir annars för sölig – troligtvis. 
-131. Enkelt, slipper hålla på och fylla. Det tar inte lång tid. Kan göras var som helst. Lätt att ha med sig 
(pumpanvändare). 
-133. Finns det någon fördel med att fylla på själv då?! 
-137. Det är det ända som skulle få mig att överväga att börja använda pump. 
-140. Det verkar mest bekvämt och säkert. 
-142. Enklare. 
-146. Det ska bli lättare att fylla på när som helst och var som helst (pumpanvändare). 
 -152. Smidigt och färdig att använda (pumpanvändare). 
-154. Enklast. 
-155. Färdigfyllda känns mer säkra än egen påfyllda. Dock blir det mer slit och släng så återvinningsbara 
ampuller vore bra, typ glas att lämna in. 
-156. Mindre tid samt tar mindre plats i skåpet (pumpanvändare). 
-157. Blir mer lätthanterlig då. Kan man ju sköta den även ute. 
 -153. Så lite krångel som möjligt. 
-161. Snabbare byten och färre saker att hantera (pumpanvändare). 
 -163. Förmodar att det är smidigast med färdigfyllda ampuller. 
-164. Då slipper jag ett moment, Känns mer hygieniskt. Lättare att ”fylla på” om jag inte är hemma. 
-173. Bekvämt. 
-174. Jag antar att det går fortare och enklare med färdigfyllda ampuller. 
-180. Säkrare och lättare att hantera. 
-184. Enkel att ha med sig en extra ampull. 
-187. Designen kan kanske göras mindre om man fyller på själv. 
-189. Mindre krångel. 
-192. Ju mindre handgrepp som krävs, desto mindre risk för misstag och kontamination.  
24. Skulle du vara intresserad av en insulinpump som kan mäta ditt blodsocker kontinuerligt, 
varför? 
-1. Allt som underlättar livet med diabetes är bra. 
-2. Då vet man direkt om dosen behöver justeras. 
-3. För att må bättre, slippa blodsockersvängningar (pumpanvändare). 
-6. Kunde då snabbt få koll på hur läget är, överallt (pumpanvändare). 
-8. För att kunna se blodsockervärden lätt och tätt. 
-9. Slipper att testa blodsockret i fingrarna. 
- 10. För att kunna följa hur måltiderna påverkar blodsockernivån. 
-11. Lättare att ha koll. 
-12. Jag mäter blodsockret 6-7 ggr dagligen. Skulle vara mycket enklare att göra via pump. 
-13. Enkelt! Allt man slipper göra själv är bra. 
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-14. Om doseringen kunde anpassas till 3 dagar (pumpanvändare). 
-15. Att själv slippa mäta blodsockret. 
-17. Allt i ett. 
-19. Bara en apparat. Behöver inte ständigt lansetter och teststickor (pumpanvändare). 
-20. Lättare förstå hur kroppen reagerar vid olika tillfällen. 
-23. Bättre koll. 
-26. Detta är något pumpanvändare längtar efter. 
-29. Då jag har fått en protes som kanske gör livet enklare och friare? 
 -30. Smidigt och sen får man en jämnare insöndring som leder till en jämn blodsockerkurva 
-33. Slippa alla blodsockerkontroller. 
-34. För att mitt blodsocker är stabilt och för att jag inte vill ha en apparat kopplad till kroppen. 
-35. Enklare hantering. Man slipper ärr och stick i fingret. För att slippa separera blodsockermätning. 
-36. Är stor trygghet att alltid veta blodsockret. 
-37. För att slippa sticka mig i fingrarna (pumpanvändare). 
-38. För att enklare reglera måltid insulinet.  
-42. Bättre koll. Slipper testa själv. 
-47. En extra säkerhet samt ett jämnare blodsocker. 
-48. För att kunna leva mer som en ”frisk” människa. 
-52. Bättre kontroll på blodsockret. 
-53. Man slipper dosera själv. 
-54. Slippa stick i fingrarna vid blodsockerkontroll. 
-56. Jag har ett svår inställt blodsocker som växlar mycket. Får ta blodsockret ofta (pumpanvändare). 
-59. Att känna till blodsockret är ju grunden för all behandling. 
-62. Slipper att själv mäta blodsockret varje gång. 
 -63. Om den var inopererad och man slipper kateter. 
-64. Kommer inte att ge er en förklaring, är man diabetiker så vet man. 
-65. För att underlätta medicineringen. 
-66. Väldigt smidigt, att inte behöva testa sig själv. Blir ett stick mindre. 
-67. För att det ännu mer skulle likna en ”normal frisk” människa. 
-69. Så man slipper sticka sönder fingrarna (pumpanvändare). 
 -70. Självregleringsmöjligheter. Men främst att man ges signal om värdet är på väg upp eller ner. 
-71. Skulle mer likna ett normalt förhållande. Slippa prova hela tiden. 
-73. Kontinuerlig mätning är det bästa jag kan önska mig. Mindre viktigt om insulindoseringen 
automatiseras. 
-74. Då det är önskvärt att få en så jämn blodsockerkurva som möjligt. 
-75. Bättre kontroll. 
-79. Bekvämt. 
-81. Man ser hur blodsockret ligger hela tiden och man kan ta insulin efter det. 
-83. Idén låter bra. Skulle underlätta livet betydligt. Ständig oro och provtagning kan ju minska betydligt 
då.  
-84. Fysisk aktivitet fodrar täta kontroller. 
-89. Skönt att slippa alla tester och mätapparater och allt springande på apoteket för att hämta allt 
(pumpanvändare). 
-94. Få så jämn blodsockernivå som möjligt, särskilt på nätterna (pumpanvändare). 
-96. Väsentligt att undvika stora svängningar av blodsockernivån. 
-98. Då kan jag motionera ofta är det bra att lätt kunna kolla blodsockret. 
-99. Underlätta. 
-102. Autonoma system passar bra för en sådan tillämpning (pumpanvändare).  
-104. Så smidigt som möjligt m a p totala bilden. 
-108. Kontinuerlig kontroll. 
-113. Bekvämt. 
-119. Förenklar och tidsbesparande. 
-123. Jag har svårt att känna insulinkänningar, ofta ”fångar” jag den inte förrän det är för sent. Jag får 
hiskliga rekyler, svårt och jobbigt med blodsocker – berg och dalbana. (pumpanvändare). 
-125. Förutsättningarna för en betydligt bättre livskvalitet och blodsocker kontroll bör bli större.  
-126. Helheten, en trygghet att veta att allt fungera. 
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-127. Den blir då som ett mänskligt system med nödvändig insulinmängd. 
-130. Hjälp att undvika lågt blodsocker. 
-131. Kunde få ännu bättre Hba1c (pumpanvändare). 
-133. Det är et stort/avgörande steg framåt, tillskillnad mot”  en spruta som inte sticks varje gång men tar 
insulin".  
-137. Ja, om batteriet tar slut utan att jag vet det. Om insulinet tar slut och jag inte haft möjlighet att se det. 
Om det uppstår tekniska problem hur ska man klara sig då? 
-140. Tror att det skulle innebära ett bättre blodsocker och en bekvämare vardag. 
-142. Insulindosen skulle förhoppningsvis bli verklighet. Blodsockret håller en jämnare nivå. 
-145. Enkel, säker och trygg. 
-146. Min blodsocker nivå ligger jämnare, jag mår bättre och risken för komplikationer minskar 
(pumpanvändare). 
-152. Bättre koll på mina blodsockernivåer (pumpanvändare). 
 -153. Tryggt. 
-154. Smidig egenkontroll. 
-155. Slipper sticka sig varje gång. Få bättre koll under hela dygnet på hur blodsockret är och anpassa 
doseringen hela tiden. 
-156. Slipper sticka sig flera gånger om dagen (pumpanvändare).  
-157. Livet skulle bli mycket lättare. 
-161. Slippa mycket testande. Borde leda till sänkta kostnader totalt (pumpanvändare). 
-163. Då har man ”löst problemet”. Det är ju så kroppen fungerar på ”friska” människor.  
-164. Bra kombination av pump/mätare för att lättare att dosera rätt mängd.  
-174. Det är självklart om man får sin blodsockernivå att ligga rätt hela tiden, så innebär ju detta ett ökat 
välbefinnande och bättre hälsa. 
-173. Jag upplever ovisshetskänsla att inte veta vilken blodsocker nivå man har som jobbig. Denna lösning 
skulle enligt mig vara mycket revolutionerande och så nära en lösning på diabetes typ 2 man kan komma, 
förutom transplantation.  
-180. Jämnare värden. 
-182. Ge trygghet och kontroll. 
-184. Att få en vid varje tillfälle korrekt insulindos är helt avgörande för mig i mitt oregelbundna levene. 
-187. Ja, men bara vid speciella tillfällen. 
-189. Då slipper man insulinkänningar.  
-192. Jag har inget lätt programmerat liv och det vore bra om det fanns en automatik som kunde klippa 
sockertoppar. 
25. Ser du några problem med en sådan pump? 
-2. Ja, om tillförlitligheten inte är okej. 
-3. Ja, att den skulle vara för stor och otymplig (pumpanvändare). 
-6. Kanske blir stor i storleken (pumpanvändare). 
-8. Säkert finns det sådana, svårt att förutse när jag aldrig har prövat pump. 
-9. Kanske man blir för fixerad vid blodsockervärdet. 
-5. Nej 
-10. Nej 
-12. Nej 
-13 Nej 
-14. Säkerhet och personlig insulinkänslighet (pumpanvändare). 
-19. Blodet koagulerar. Fungerar inte tillfredsställande (pumpanvändare). 
-20. Vet inte hur stor en sådan mätere skulle bli. 
-21. Förmodligen mer komplicerad och dyrare. 
-22. Nej 
-23. Kanske lite oro om blodsockret alltid är för högt. 
-29. Ja, hur mätningen skall fungera och om den reagerar tillräckligt snabbt. 
-33. Vet inte, om hur den ser ur, fungerar mm. 
-34. Nej 
-35. Nej 
-36. Svårt att uttala sig om. 
-37. Tillförlitligheten och att doseringen blir korrekt (pumpanvändare). 
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-38. Nej 
-42. Nej 
-47. Nej 
-48. Oron för att det ska bli fel på den och orsaka låg blodsockernivå. 
-52. Vid elektroniskt fel kan det bli för mycket insulin?   
-53. Mätvärdet kanske kan bli fel. Vad händer då? 
-54. Nej 
-56. Tror inte man kan förlita sig helt på den men kan vara en bra hjälp (pumpanvändare). 
-59. Jag vet för lite om vanliga pumpar. Troligen skulle det vara stor och klumpig, kanske tung. 
-62. Tillförlitligheten måste vara 250 procent. Möjligheterna med pumpen är att den ska kunna larma viss 
höga respektive låga värden. 
 -63. Påfyllnad av ampuller och energiförsörjning. Problem vid flygresor och bad?! 
-64. Kan pumpen styras av mätningarna?! 
-65. Nej 
-66. Bara den är tillförlitlig. 
-67. Tekniska problem, mätning av blodsocker mm. 
-69. Nej (pumpanvändare)  
-70.  Nej 
-73.  Tiden, svårt att balansera högt o sänkt blodsocker med så långsam upptagning som även humalog ger. 
Kanske att formatet blev för stort. 
-74. Nej 
-75. Tillförlitligheten. 
-79. Nej 
-89. Nej (pumpanvändare) 
-94. Kan säkert krångla mycket (pumpanvändare). 
-96. Som gammal bakteriolog och sjukhushygienist kan jag se att det kan bli problem med steriliteten.  
-98. Bara den inte blir för stor. 
-99. Tekniska problem. 
-102. Programvaran måste ha en hög säkerhetsnivå. Två olika koda program bör beräkna och mäta 
parallellt före dosering (pumpanvändare). 
-108. Tekniska problem. 
-119. Nej 
-123 Nej (pumpanvändare). 
-125. Tillförlitligheten. 
 -126. Komplexiteten kan bli för stor. Det ska vara enkelt. 
-127. Att få den att säkert fungera under längre tid. 
-130. Tillförlitlighet. 
-131. Nej, under förutsättning att den givetvis är tillförlitlig (pumpanvändare). 
-133. Nej, det är en problemlösning snarare än ett problem. 
-142. Det kan ju bli fel, felaktiga blodsockervärden mm. 
-145. Nej 
-146. Inte just nu (pumpanvändare). 
 -152. Nej (pumpanvändare).  
-153. Att jag själv kan aktivera denna funktion. 
-154. Får stort kontrollbehov. 
-155. Ja, den finns inte på marknaden idag ;) Nej, inte om den skulle fungera. Då skulle den ju fungera som 
en “bukspottskörtel”. 
-157. Nej 
-161. Att den skulle komma i otakt vid snabba svängningar i blodsockerhalten (pumpanvändare). 
-163. Självklar måste tillförlitligheten vara 100 %. 
-164. Att man blir för ”fixad” vid blodsockermätning och på så sätt hela tiden ”mixtrar” med 
insulinmängden. Då vet man till slut inte vad ev. svängningar beror på och var de ska rättas till. 
 -173. Förutsatt att den inte har för stor fördröjning i mätvärden, kräver mycket kalibrering och underhåll 
kan jag inte se några problem. 
-174. Nej 
-182. Nej 
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-184. Kan inse att det finns tekniska problem som jag inte kan överblicka i annat fall hade en pump med 
kontinuerlig integrerad blodsockermätning redan funnits på marknaden. 
-187. Vill hellre få en transplantation än gå med en pump. 
 -189. Nej 
-192. Ja, om man börjar förlita sig för mycket på pumpens “intelligens”. Men så länge man bara jobbar med 
tröskel värden och eventuellt i kombination med en larmsignal så kommer det att fungera. 
26. Är du intresserad av en insulinpump med integrerad blodsockermätning, varför? 
-3. Den blir liten (pumpanvändare). 
-6. Skulle slippa sticka och få ont i händerna (pumpanvändare). 
-8. Uppfattar det sista som enklast. 
-11. Svår fråga när man aldrig använt en insulinpump. 
-12. Vet inte vad som menas med intakt skinn men det är klart att blodsockermätningen skulle förenkla 
mycket för diabetiker. 
-13. Det är något jag önskat i många år. 
-19. Behöver inte bytas så ofta. Man blir inte sönder stucken i hud/finger (pumpanvändare). 
-20. Måste var smidig, annars kan jag fortsätta med sprutor. 
-21. Enkelhet, förmodligen! 
-23. Svårt att svara på eftersom jag aldrig har haft någon pump och inte vet riktigt hur den används. 
-26. Är tveksam till ytterligare en kateter.  
-29. Vore bra om kateter + mätsond var i en enhet möjligheten att själv bestämma när jag vill ha eller byta 
kateter. 
-30. Slangar utgör ett hinder och kan ev. ställa till mer trassel om det är fler än en. 
-33. Måste vara enkel och inte omständlig. 
-34. Enkel och praktisk. 
-36. Jag vet inte riktigt vad det innebär.  
-42. Vill inte vara kopplad till en apparat och är otymplig att bära. 
-47. Så osynlig och så lite åverkan på huden (kroppen) som möjligt. 
-48. Katetrar och slangar påminner om sjukdomen och gör personen mindre fri och rörlig. 
-52. Vet inte vad biosensor är så kan inte svara på frågan. 
-56. Om en inopererad biosensor ligger under huden och inte behöver bytas speciellt ofta. Kateter med 
slang är alltid en infektionsrisk (pumpanvändare). 
-59. Mest intressant om man har svängande blodsocker. Själv är jag ganska stabil och inte så beroende av 
att mäta ofta. Kan man få informationen enkel är det bra, annars avstår jag. 
 -63. Jag är inte intresserad av att ha kateter instucken i rumpan, magen eller annan del av kroppen. 
-67. För mig är enkelheten det viktigaste.  
-70. För mycket slangar. Ju smidigare/diskretare/enklare desto bättre 
-73. Kontinuerlig mätning ovärderligt, men ju smidigare apparat desto bättre, förstås. 
-74. Det känns lugnare. 
-81. Vet inte riktigt hur det skulle fungera i verkligheten. 
-84. Fysisk aktivitet fodrar täta kontroller. 
-89. Jag vill inte ha mer ”grejor” på mig (pumpanvändare). 
-96. Problem med steriliteten. 
-98. Praktiskt. 
-99. Gillar inte kateter. 
-102. Minimal infektionsrisk (pumpanvändare).  
-104. Gillar inte att ha slangar och dosor hängande på. 
-108. Så lite perforation som möjligt för att slippa infektioner. 
-113. Bekvämt. 
-114. Är inte intresserad av att få pump. 
-119. Tycker fortfarande om förenkling. 
-123. Vet inte om jag vill ha ytterligare en kateter med slang. En kateter till blir krångligt, skulle det gå att 
lösa på annat sätt vore det att föredra (pumpanvändare). 
-125. Eftersom mitt blodsocker är relativt stabilt är jag inte intresserad av några allt för komplicerade 
arrangemang.  
-126. Känslan är att en sådan blir mer flexibel. 
-127. Den blir då som ett mänskligt system med nödvändig insulinmängd. 
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-130. Jag behöver inte ett exakt värde utan mer en indikation på blodsockernivån. Jag är rädd för 
infektioner vid katetern. 
-131. Tveksam till att ha ytterligare en kateter. Ska vara så enkel som möjligt och att slippa hålla på att 
greja så mycket själv (pumpanvändare). 
-133. Vad är fördelen med att behöva sticka sig? 
-140. Det verkar lindrigast och lättast. 
-142. Enklare för mig. 
-145. Osäker på allt, har lite fobier att ha något okänt i min kropp. Svårt att svara på denna fråga. 
-146. De ovannämnda besvären är ingenting jämfört med det jag vinner, nämligen att jag mår bättre och 
sockernivån bli mycket jämnare (pumpanvändare). 
-153. Jag vill kunna styra alla funktioner om möjligt. 
-155.  Just kateter är en orsak till att jag inte gått över till pump. Vill inte ha mer slangar. 
-157. Vet inte om jag skulle vilja ha en icke-invasiv mätning. Tycker inte om nålarna i magen.  
161. Slippa mycket testande. Borde leda till sänkta kostnader totalt. Att den skulle komma i otakt vid 
snabba svängningar i blodsockerhalten (pumpanvändare). 
-163. Då efterlikna man en ”frisk” människa. 
-164. Vill ha så lite saker som möjligt på kroppen – känner mig lätt bunden. Vet inte, men det känns som 
jag lätt skulle fastna i slangen och dra ut den?!  
-173. Intuitivt känns det tveksamt med mycket katetrar. 
-174. Jag är öppen för alla alternativ att på ett säkert och smidigt sätt mäta blodsockret på ett automatiskt 
sätt. 
-182. Måste vara diskret och innebär minimal risk för infektioner. Vet inte riktigt vad en biosensor är. 
-184. Kan inse att det finns tekniska problem som jag inte kan överblicka i annat fall hade en pump med 
kontinuerlig integrerad blodsockermätning redan funnits på marknaden. 
-187. Jag är trött på att sticka mig.  
 -192. Jag lever ett aktivt och ansträngande liv i miljöer som inte alltid är så hygieniska. 
27. Vill du kunna styra din insulindosering med en integrerad pump och blodsockermätare, varför? 
-1. Livet varierar och så även insulinbehovet. 
-2. Jag kan själv styra dos efter kommande aktivitet. 
-3. Så lite arbete som möjligt. Men för grubblerier hur det styrs när man motionerar, är infekterad osv. 
(pumpanvändare). 
-6. Vill bestämma själv vad jag ska äta och vad jag då behöver (pumpanvändare). 
-8. Förutsätter att pump och mätare 100% pålitlig. 
-9. Skönt att tänka sig ett liv utan att hålla reda på tider mm i samband med diabetes. 
-11. Svåra fråga när man aldrig använt insulinpump. 
-12. Säkerhet. 
-13. Har man, som jag, varit diabetiker i 43 år så låter detta som en dröm. 
-19. Gärna automatiskt om det inte dröjer för länge innan nödvändig mängd insulin tillförs 
(pumpanvändare). 
-20. Ju enklare desto bättre. 
-21. Inga problem att själv avgöra när man vill göra mätning. 
-23. Enklast om det kan bli helt säkert. 
-22. Att kunna leva normalt utan att behöva tänka jämt på att det är dags att ta insulin. 
-26. Halvautomatisk verkar mest vettig. Men om jag äter t ex. dessert kan jag då vara säker på att 
helautomatisk fixar detta? I så fall föredrar jag helautomatisk. Om jag får lågt blodsocker vid t ex. motion 
hur går det då? 
-29. För att automatiken kan följa minsta förändra. 
-30. För att få en jämnare insöndring dvs en jämnare blodsocker kurva över dygnet. 
-33. Beroende på vad man ska göra t ex. idrottsverksamhet.  
-34. Låter som en dröm tillvaro men tyvärr brukar ju verkligheten bli av annan kaliber. 
-36. Det låter enklast så.  
-35. Om det går att göra automatiskt, elimineras en mängd misstag och felbedömningar. 
-37. Livet skulle bli enklare (pumpanvändare). 
-42. Enkel och bekvämt. 
-47. Viktigt att ha självkännedom om vart blodsockret är på väg – upp eller ner beroende på mat alt. 
aktiviteter. Ev. automatisk basaldos.  
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-48. Liknar mest en icke diabetiker. 
-52. Annars är det inte någon fördel jämfört med sprutor och manuell mätning av blodsockret. 
-54. Halvautomatisk, då kan man själv avgöra hur stor insulinmängd man behöver beroende på måltidens 
”storlek”. 
-56. I detta fall kan man leva så normalt som möjligt (pumpanvändare). 
-59. Bekvämt att få basaldosen, men apparaten vet ju inte vad jag tänker göra de närmaste timmarna. 
 -62. Framförhållningen med avseende på fysisk aktivitet måste kunna förutses. 
-63.  Om det fungerar bra med automatik så är det bekvämt, men det kan ju bli problem efter motion. 
-64. Nu igen! Det automatiska liknar ju en (hel) människa. OBS! Larm för lågt blodsocker ett måste. 
 -66. Vet inte så mycket om pumphantering. Om det är tillförlitligt är det väl ok med automatiskt 
förfarande. 
-70.  Det automatiska alternativet känns osäkert då varje dag inte är den andra lik. Man kan alltså inte få 
mindre insulin om man t.ex. utför fysisk aktivitet, då måste man istället äta mer i dessa lägen. Det 
halvautomatiska alternativt kanske kan vara ok. Är det då tänkt att basaldosen ska reglera utifrån någon typ 
av medelvärde? 
 -71. Jag vill att det ska vara så enkelt som möjligt men ser samtidigt svårigheten. Man måste antagligen 
leva mer regelbundet?? 
-73.  Om automatisk fungerar är det enklast, annars manuell kontinuerligt, eller manuellt 
-74. Enklare  
-75. Bättre följsamhet med halvautomatisk än med helautomatisk. 
-79. Verkar bekvämt. 
-81. Att man bli mer fri och behöver inte tänka på doser och hur blodsockret ligger hela tiden. 
-84. Vill inte släppa kontrollen helt. Med tiden kanske tilliten ökar för automatik. 
-89. Vågar man lite på att pumpen klarar det? Pumpen går ofta sönder och ger felaktiga doser. Jag skulle 
vilja kryssa den helt automatiska. Det vore fantastiskt, om man vågar lite på den. Men jag har haft många 
olika pumpar och de har krånglat. Det blir stopp i doseringen. Den ger aningen felaktiga doser utan att det 
märks i dataprogrammet (pumpanvändare).  
-94. Man behöver ofta dosen ett tag innan maten och när blodsockret är för högt (pumpanvändare). 
 -97. Det beror på hur pumpen konstrueras och hur tillförlitligt det känns. 
-96. Vill själv kunna styra insulintillförseln. 
 -98. Bekvämt och praktiskt. 
-99. Känna säkerhet. 
-102. Tiden för bolusdos varierar olika/dag (pumpanvändare).  
-104. Tror att det kan vara svårt att få det att fungera helt automatiskt. 
-108. Det måste ge den perfekta balansen. 
-111. Lättare. 
-113. Bekvämt. 
-119. Allt som går att förbättra är av godo. Automatik är förenkling. Under förutsättning att allt är 
synkroniserat. 
-123. Om det sker halv- eller helautomatiskt måste någon ha gjort programmet. Jag litar inte på generella 
råd vid insulindosering. Mitt insulinbehov varierar mycket och är mycket svårinställt. Hormon balansen 
under ett begynnande klimakterium underlättar inte (pumpanvändare). 
-125. Under förutsättning att blodsockermätningen är tillförlitlig då förefaller den automatiska apparaten 
ganska bekymmerslös i vår tillvaro åtminstone vad det gäller diabetes hanteringen. 
 -126. Om det fungerar helautomatiskt givetvis. Då är det ju ingen extra uppgift utan då ska det ju fungera 
och bara stämma av med Hba1c. 
-127. Annars kan jag behålla min insulinpenna och mäta själv, inga problem. 
-130. Jag tror att jag själv måste kompensera för den mat jag skall äta i förhållande till aktuellt mät resultat. 
-131. Enkelt efter 44 år som diabetiker (pumpanvändare). 
-133. Beror på insulinets snabbhet. Om man får välja så väljer man egentligen hel automatiskt, men det 
kräver å andra sidan insulin som är ännu snabbare än humalog. 
-140. Tror att det skulle ge större flexibilitet. Dagarna kan se olika ut vad det gäller kost, motion mm. 
-142. Lite egen kontroll ska man ha och inte lite på maskinen till 100 procent. 
-146. Är apparaten pålitlig då kan den göra sin plikt automatiskt (pumpanvändare). 
 -153. Mera säkert. Man vill inte skylta med diabetesen, diskret ska det vara. 
-155. Just nu finns ju inget tillräckligt snabbt insulin som kan “dämpa” sockret snabbt nog. 
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-156. Man kan leva som en frisk människa ( pumpanvändare). 
-157. Låter jättebra. Bara man nu kan lite på att värdena är rätt. 
-161. Båda möjligheterna bör finnas med avseende till situationen med snabba svängningar i 
blodsockerhalten (pumpanvändare). 
-163. Man kommer nära till att bli ”botad”. 
-164. Om det går att genomföra så är man så nära en fungerande bukspottskörtel som det går enligt mitt sätt 
att se det. 
 -174. En automatisk metod efterliknar mest kroppens eget system. 
-180. Känns lättast att använda. 
-182. Vet inte vad en bolusdos är. 
-184. Kan inse att det finns tekniska problem som jag inte kan överblicka i annat fall hade en pump med 
kontinuerlig integrerad blodsockermätning redan funnits på marknaden. 
-187. Allt eller inget. 
-189. Slipper blodsocker som hoppar upp och ner som jag har nu pga. att jag haft det så länge, säger dem. 
-192. Känns tryggare innan tekniken har mognat 
28. Om du har en pump med integrerad blodsockermätare. Hur skulle du vilja kontrollera 
doseringen då (annat)? 
-29. Dator program, så att man kan se vad som händer över en längre tid.  
-62. Projicerad upp på glasögon linsen. 
-83. Tal och ljudsignal. 
-119. Genom att kunna tanka ut data på datorn. 
-123. Spelar ingen roll (pumpanvändare). 
-184. Kan inte välja någon av alternativen. 
29. Övriga kommentarer 
-1. Små effektiva utan ljud som får omgivningen att reagera.  
-2. Svårt att svara på frågorna då jag aldrig tänkt på detta. 
-3. Nålen är ett problem för mig (infektioner). Har haft pump sedan 1988. Fick köpa den själv. Mycket blev 
bättre men inte allt. Skulle inte vilja gå tillbaka till spruta (pumpanvändare). 
-6. Tacksam att det finns pga. får mycket frihet (pumpanvändare). 
-9. Att de är små och lätt. 
-13. Eftersom jag aldrig blivit erbjuden pump så vet jag inte så mycket om dem. 
-18. Kan inte svara på frågorna efter som hon inte vet hur en insulinpump ser ut. Hon är inte heller 
intresserad att ha en insulinpump, utan hellre insulintabletter så att man slipper sticka sig på kroppen. 
-19. jag vill ha en liten pump och ampull, fast jag tar bara ca 25 U per dygn. Dessutom har jag inga 
sönderstuckna fingrar – allt i ett samma paket! (pumpanvändare). 
-26. Det verkar gå framåt Men i vilken fart? Hinner jag uppleva förbättringarna? 
-29. Storlek, vikt och form har stor betydelse men nackdelar kan man stå ut med beroende på vilka 
funktioner som följer med. Det viktiga är att funktionerna har ett värde för användarna och inte är lullull. 
För att det är enkelt för tillverkaren att tillföra och gör pumpen svåranvänd.  
-33. Med tanke på äldre personer med nedsatt syn måste det vara stora och tydliga siffror.  
-36. Som diabetiker önskar man att det ska bli så effektiva pumpar som möjligt. 
-42. Dagens pumpar är för stora och klumpiga. Om jag ska börja med pump igen ska den vara så liten, 
enkel, tillförlitlig och smidig att man inte behöver tänka på att den finns! 
-56. Dagens insulinpumpar fungerar i stort sätt bra men önskemålet är givetvis att slippa hålla koll på 
dosering och ändra denna vid t ex sjukdom, feber och andra tillfällen när man gör något utöver det vanliga. 
(pumpanvändare). 
-62. Förutsättning för morgondagens pump är ”snabbare” insulin. Fysisk aktivitet kräver möjlighet att 
snabbt kunna reglera insulinmängden i blodet. 
 -63. Hela pumpsystemet ska vara integrerat i kroppen och påfyllnad av insulin sker 0.5-1 ggr per år. Energi 
utvinns ur värdorganismen (inget batteri). Alternativt kan insulinsustemet vara integrerat i kroppen och 
blodsockermätningen ske icke invasivt. Räcker det att mäta blodsocker? Insulinkänsligheten varierar 
mycket beroende på motion, mat och andar hormoner. Dagens insulin (Humalog) är fortfarande långsamt 
jämfört med kroppens egen utsöndring och avklangning. 
-69. Viktigt att de är små och lätta men ändå stor display (pumpanvändare). 
 -71. Jag vet egentligen inte vad fjärrkontroll innebär eftersom jag aldrig haft någon 
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-73.  Fjärrkontroll vore användbart med display och blodsockermätning, annars inte. Kontinuerlig mätning 
är viktigare än pump 
-74. Känner inte till dessa, morgondagens och framtidens insulinpumpar. 
-89. Att man får en pump som verkligen fungerar som den är avsedd, utan ständigt strul. Utan ständigt 
behöva ringa medtronic för att förklara problemen och be om en lånepump när den är på översyn. Men den 
är okej just nu, fungerar min pump bra sedan sista reparationen för 1 år sedan. Har haft denna 2 år, då den 
förra gick sönder (pumpanvändare). 
-94. Pumparna har blivit mycket bättre sen jag fick min första insulinpump 1986. Man måste testa sitt 
blodsocker ofta flera gånger om dagen och vara beredd på att använda insulinpenna om pumpen skulle 
börja krångla. Skulle gärna ha fjärrkontroll (pumpanvändare). 
-96. Behöver mer information för att adekvat besvara frågorna i denna enkät.  
-98. Jag tycker att det finns alldeles för lite information om insulinpumpar. Både hos läkare och 
diabetessköterskan. Har haft diabetes sen 1988 och har knappt hört talas om det. 
-119. Har ingen erfarenhet av pump, men ser fram emot all förbättring. Inte bara diabetes utan även all 
övrig sjukvård. 
-123. Tåliga, tillförlitliga, vattentäta, snygga och små pumpar (pumpanvändare). 
 -126. Enkelhet i form av skötsel, teknik och handhavande. Tillförlitlighet i funktionen. Trygghet i arbetet i 
form av avläsningar, doseringar mm. Integrerad i mig ingen attrapp som sticker ut på badplatsen. 
-127. Pumpen kommer väl att vara inbyggd bakom huden? Om det kommer fram pumpar med mätning, är 
det intressant. Om inte, är ingen vanlig pump intressant! 
-130. Jag är mest intresserad av en kontinuerlig mätning än av en pump som doserar insulinet. 
-131. Den ska vara enkel och smidig (pumpanvändare). 
-146. Bara nödvändiga funktioner ska finnas, inte radio, miniräknare mm. Lätt att använda. Så liten som 
möjligt fast de måste rymma insulin för minst en vecka. Man ska kunna ”tysta” ner den när man inte har 
den på sig (pumpanvändare). 
 -151. Jag har inte någon vetskap eller erfarenhet av insulinpumpar varför jag ej kan svara på frågorna i 
enkäten.  
-152. Blodsockret får gärna mätas konstant, men vilka insulindoser jag får vill jag inte överlämna åt 
pumpen. Det finns faktorer som den inte kan kalkyleras med (pumpanvändare). 
-153. Alla ska har tillgång till pumpar. Man ska känna sig fri och obesvärad. Pumpen ska vara säker. 
Kanske både manuell och automatisk funktion. 
-155. Skulle vilja “koppla” telefonen till pumpen där man kan använda lite mer funktionalitet där, typ 
loggning mm. Samt kunna koppla till datorn för samma funktion och även för inställningar av pumpen. 
Detta blir enklare än om man skulle göra det på pumpen direkt. Där blir displayen så liten att informationen 
kan bli svår att förstå. 
-157. Hoppas verkligen att det i framtiden kommer en pump eller något liknande som kan hålla koll på 
blodsockernivån så att man slipper sticka sig så många gånger. Så att livet blir lite lättare. 
-163. Vill känna mig så ”frisk” som möjlig och inte har slangar och dylikt in i kroppen. Vill vara som ”alla” 
andra. Men om man lyckas utveckla en pump som kontinuerligt också mäter blodsockernivån, jag är 
mycket intresserad av detta. Denna lösning är att vara så ”frisk” som möjligt och efterlikna kroppens egen 
kontroll funktion. Morgondagens insulinpump är efterlängtad! 
-164. Ställer stora krav på tillförlitlighet. Är dock mycket positiv till en pump som fungerar automatiskt. 
Skulle förmodligen innebära en stor frihet och jag skulle kunna variera mitt mat intag utan att få känningar 
alternativt högt blodsocker. Är just nu dödstrött på min sjukdom som jag haft i 33 år – jag kommer aldrig 
att vänja mig. 
 -173. Min diabetes är nyckfull och jag har en viss egen insulinproduktion kvar i kroppen. Vissa dagar, 
speciellt da jag mår bra och kan träna, behövs ganska lite insulin – andra dagar mycket. Om man skall 
utsätta sig för ovanliga påfrestningar kan det ibland kännas bra att veta att kroppen är fri från tillfört insulin.  
-184. Jag ser framemot en hel automatisk pump baserad på kontinuerlig automatisk dosering. Jag ser också 
fram emot an blodsockermätare som ser ut som en klocka och kan mäta mitt blodsocker intravenöst, med 
infrarött ljus eller liknande. 
-187. Hoppas att transplantationer kommer före, endast som i en övergångsfas. 
-189. Vet inget om insulinpump men det skulle vara underbart att slippa mäta blodsockret 9-10 gånger om 
dagen. Eftersom jag inte känner hur blodsockret ligger måste jag mäta så många gånger.  
-192. Lägg på en rem och utveckla tekniken och tillförlitligheten:) Jag långfärdsseglar, klättrar i berg och 
provar gärna nya grejor.
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Bilaga D – Knapparnas framtagning 
 
För att kunna besluta var knapparna skulle sitta i förhållande till displayen så placerades knapparna runt displayen i 
olika kombinationer. Dessa kombinationer kan ses längre ner i dokumentet. För att reducera antalet kombinationer 
och ta bort dåliga idéer så viktades kombinationerna mot varandra med hjälp av jämförelsemetoden, se sida D.3. När 
jämförelsemetoden var genomförd så fanns det en mängd kombinationer som hade kvalificerat sig vidare och därför 
gjordes det en kriteriebedömning för att sålla bort ytterligare knappkombinationer. Genomförandet av 
kriteriebedömning gjordes genom att de olika idéerna viktades mot de framtagna kriterierna. Poängen sätts i en tabell 
där det sedan räknas ut en slutgiltig poäng för varje idé, se sida D.4  
 
 
Knappar – olika förslag 
 
Förslagen nedan är de möjliga kombinationer som det finns att välja på vad det gäller förhållande mellan knapparna 
och displayen. Förslag A, B, D, E, G och J som är de förslag som går längst i jämförelsemetoden. 
 
Förslag A: Två knappar till vänster och två knappar till höger om displayen. 
 

 
 
Förslag B: Två knappar till höger om displayen och två knappar nedanför displayen. 
 

 
 
Förslag C: Två knappar ovanför displayen och två knappar till höger om displayen. 
 

 
 
Förslag D: Alla fyra knapparna till höger om displayen. 
 

 
 
Förslag E: Två knappar till vänster om displayen och två knappar nedanför displayen. 
 

 
 
Förslag F: Två knappar ovanför displayen och två knappar till vänster om displayen. 
 

 
 
 
 
 



 

 D:2   

Förslag G: Alla fyra knapparna till vänster om displayen. 
 

 
 
Förslag H: Två knappar ovanför displayen och två knappar nedanför displayen. 

 
 
Förslag I: Alla fyra knapparna ovanför displayen. 

 
 
Förslag J: Alla fyra knapparna nedanför displayen. 
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Bilaga D – Jämförelsemetoden 
 

De av förslagen som får högst poäng är de som är bäst lämpade att använda och kommer då att rangordnas då på 
plats 1. I denna jämförelsemetod så kom förslag A, B, D, E, G och J på samma plats och dessa arbetas det vidare 
med. 
 
 
Tabell D.1: Jämförelsemetoden för knappsatserna på fjärrkontroll och insulinpump. 
 
A B C D E F G H I J Tal Plats

A A/B A A/D A/E A A/G A A A/J 6.5 1

B B B/D B/E B B/G B B B/J 6.5 1

C D/E E C/F G C/H C J 2 2

D D/E D D/G D D D/J 6.5 1

E E E/G E E E/J 6.5 1

F G F/H F J 2 2

G G G G/J 6.5 1

H H J 2 2

I J 6.5 1

45Summa  
 

• A är bättre än B 
• B är bättre än A 
• A och B är lika 
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Bilaga D – Kriteriebedömning 
 

Tabell D.2: Kriteriebedömning av knappar för fjärrkontroll samt insulinpump.  
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Idé A 3 3 0 2 2 3 3 16 2

Idé B 2 0 1 1 3 1 2 10 4

Idé D 2 1 3 0 3 1 1 11 3

Idé E 2 0 1 3 1 1 2 10 4

Idé G 2 1 3 3 0 1 1 11 3

Idé J 3 3 3 3 3 3 3 21 1  
 
3 = Lösningen uppfyller väl kriteriet

2 = Lösningen uppfyller troligen kriteriet

1 = Lösningen uppfyller knappast kriteriet

0 = Lösningen uppfyller ej kriteriet  
 
 
 
 
 
Tabell D.3: Kriteriebedömning av tekniskt förslag för blodsockermätarens placering. 
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Förslag 1 3 3 6

Förslag 2 3 2 5

Förslag 3 1 1 2

Förslag 4 2 2 4

Förslag 5 3 3 6  
 
3 = Lösningen uppfyller väl kriteriet

2 = Lösningen uppfyller troligen kriteriet

1 = Lösningen uppfyller knappast kriteriet

0 = Lösningen uppfyller ej kriteriet  
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Bilaga E – Formundersökning 
 
Dessa former undersöktes: 
 

 
 

Figur E.1: Övers från vänster form A, B, C, D samt undre raden från vänster form D1, D2, D3, D4, D5, D6. 

 
 
 
 
Resultatet av formundersökningen: 
 
 
 
 
Tabell E.1: Formundersökning av olika former. 

SUMMA SUMMA (-)

Kön K K K M K K K K M M M M M M M M K K K K K M K M K

Ålder 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 1

A 1 - - - - - - - 2 3 7

B - - - - 2 2 4 4

C 2 2 2 1 2 1 2 2 - 2 2 2 2 1 2 1 1 2 29 1

D - 0 1

D1 - 1 1 1

D2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 13 0

D3 2 2 1 1 1 2 2 11 0

D4 1 1 1 3 0

D5 1 1 1 2 1 6 0

D6 2 2 0  
 
Åldersgrupp 1 (15-30)

Åldersgrupp 2 (30-40)

Åldersgrupp 3 (>40)

K = Kvinna

M = Man
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Bilaga F – Frågor till pumpmötet 
 

Denna intervju gjordes till insulinpumpsmötet där det skulle utvärdera påsiktsmodellerna som tagits. Av intresse 
var även att se vilken volym diabetikerna vill ha på sin insulinpump.  

 
Frågor som ställdes under pumpmötet var följande: 

 
• Vilken insulinpump har du? 
 
• Vilken fjärrkontroll föredrar du? Varför? 

 
• Vilken är den minsta enheten du kan tänka dig att ha i en insulinpump?  

 
• Vilken av volymerna skulle du välja? 

 
• Skulle du välja detta ”nya” koncept framför dagens insulinpump? 
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Bilaga G – serie för isärtagning av insulinpump med byte av insulinampull 
 
1. Insulinpumpen är igång. 
2. Stäng av insulinpumpen med knapp eller fjärrkontroll. 
3. Indikationslampa lyser. 
4. Plocka isär insulinpumpen genom att trycka och dra samtidigt. 
5. Plocka ut insulinampullen. 
6. Stoppa in en ny insulinampull. 
7. Sätt ihop insulinpumpen. 
8. Indikationslampa lyser. 
9. Sätt på insulinpumpen med knapp eller fjärrkontroll. 
10. Insulinpumpen är igång och färdig att använda. 

 

1.   2.  
 

3.   4.  
 

5.   6.  
 

7.   8.  
 

9.   10.  
 
 
 
 
 
 



 

 G:2   

Bilaga G - serie för byte av slang på insulinpump 
 
1. Insulinpumpen är igång. 
2. Stäng av pumpen med knapp eller fjärrkontroll 
3. Indikationslampa lyser. 
4. Plocka loss infusionsset genom att trycka och dra samtidigt. 
5. Vrid loss slangen. 
6. Plocka loss slangen. 
7. Sätt dit en ny slang. 
8. Vrid fast slangen. 
9. Sätt fast slangen infusionsset. 
10. Indikationslampa lyser. 
11. Sätt på pumpen med knapp eller fjärrkontroll 
12. Insulinpumpen är igång och färdig att använda. 
 

1.   2.  
 

3.   4.  

5.  6.    
 

7.   8.  
 

9.     10.  
 

11.  12.  
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Bilaga G – Tabell över EPHEA vid isärtagning av utbytbar insulinpump samt byte av insulinampull 
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Bilaga G – Tabell över EPHEA vid byte av slang på insulinpump 
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Bilaga G - Frågor till EPHEA  
 
För isär tagning av insulinpump 

 
Frågor på operationsnivå: 
 

• Vad händer om användaren utför operationen vid fel tillfälle? 
Stänger av pumpen av misstag: Det kommer inte att tillföras något insulin till kroppen. Detta åtgärdas 
genom att starta insulinpumpen igen. För att användaren ska veta att insulinpumpen är avstängd 
kommer både insulinpumpen och fjärrkontrollen att larma. Insulinpumpen larmar genom en diod som 
lyser och fjärrkontrollen genom ljud och/eller vibration. 

 
Frågor på funktionsnivå: 
 

• Vad händer om användaren utför en ofullständig operation eller utesluter en operation? 
Stänger av pumpen av misstag: Då kommer inte insulinet att tillföras i kroppen. 
Tar isär insulinpumpen utan att stängt av insulinpumpen: Insulinet kan inte tillföras i kroppen samt att 
det troligen kommer att bli maskinfel. Åtgärden är att användaren inte kan öppna insulinpumpen om 
den inte är avstängd först. 

• Vad händer om användaren utför operationerna i fel ordning? 
Öppna insulinpumpen före man har stängt av den: Kommer att medföra att insulinpumpen få eventuellt 
maskinfel samt att det inte kommer att tillföra kroppen något insulin. 
Sätter på insulinpumpen innan man har stängt igen den: Då kan det inte komma något insulin eftersom 
insulinampull inte är i kontakt med slangen. 

• Vad händer om användaren utför korrekt funktion vid fel tillfälle? 
Stänger av insulinpumpen: Det medför endast att inget insulin kan tillföras till kroppen. Fjärrkontrollen 
och insulinpumpen kommer att larma att insulinpumpen är avstängd. Fast användaren är medveten om 
att insulinpumpen är avstängd. 
Öppnar insulinpumpen: Inget insulin kan tillföras till kroppen. 

 
EPHEA för byte av slang 
 
Frågor på operationsnivå: 
 

• Vad händer om användaren utför operationen vid fel tillfälle? 
Diabetikern får inget insulin till kroppen. 
 

Frågor på funktionsnivå: 
 

• Vad händer om användaren utför en ofullständig operation eller utesluter en operation? 
Tar bort katetern men stänger inte av insulinpumpen: Kommer att bli ett läckage eftersom 
insulinpumpen fortfarande är på. 
Tar bort slangen från insulinpumpen utan att stänga av pumpen: Kommer även här att bli ett läckage av 
samma anledning som ovan. 
Stänga av insulinpumpen: Då tillförs inget insulin till kroppen. 
Glömmer att sätta på insulinpumpen: Något insulin kommer inte att kunna tillföras till kroppen.  

• Vad händer om användaren utför operationerna i fel ordning? 
Skruvar loss slang innan man stängt av insulinpump: Ger ett insulin läckage. 
Kopplar loss katetern innan man stängt av insulinpumpen: Ger ett insulin läckage. 
Sätter på insulinpumpen innan slang och kateter är monterade: Ger ett insulin läckage. 

• Vad händer om användaren utför korrekt funktion vid fel tillfälle? 
Plockar loss slangen: Kan inte tillföra insulin till kroppen. 
Stänger av insulinpumpen: Kan inte tillföra något insulin till kroppen. 
Om användaren medvetet stänger av insulinpumpen så vet diabetikern om att han/hon inte får något 
insulin till kroppen. Om användaren råkar stänga av pumpen omedvetet så kommer insulinpumpen att 
larma om att den är avstängd. På så sätt kan inte diabetikern bli utan insulin.  
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Bilaga G - Sammanfattning av EPHEA 
 
                     Tabell G.1: Isär tagning av insulinpump samt byte av insulinampull. 
 

Felorsak L S R K V
Feltyp A 1 5 0 2 0

C 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0
P 0 0 0 0 0  

 
 
 
                     Tabell G.2: Byte av slang på insulinpump. 

 
Felorsak L S R K V

Feltyp A 5 5 0 1 0

C 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0
P 0 0 0 0 0  

               L: Lape 
               S: Slips 
               R: Rule based mistake 
               K: Knowledge based mistake 
               V: Violations 
 
 
Valet av att välja isärtagning av utbytbar insulinpump samt byte av insulinampull och byte av slang tyckes var 
två viktiga områden där fel kan uppstå vid hanteringen av en insulinpump. Saker som har tagits i beaktning vid 
utförandet av EPHEA är den avsedda målgruppens ålder, motorik samt kunskaper inom teknik. Enligt sida H.4 
så kunde följande utläsas för att sammanställa EPHEA.  
 
Isärtagningen av utbytbar insulinpump samt byte av insulinampull: 
Det största felet som en användare gör med sin insulinpump är tabbar (slip) dvs. de tänker rätt men gör fel 
handling. Ett exempel på detta är att det trycks på fel knapp på insulinpumpen för att stänga av den. Användaren 
vet att insulinpumpen ska stänga av innan isärtagning, men diabetikern trycker på fel knapp. Det kan vara av 
misstag detta händer eller så minns inte diabetikern vilken knapp som är avstängningsknappen dvs. användaren 
utför inte handling rätt. Ett annat fel är att användaren gör kunskapsbaserade misstag (knowledge based 
mistakes). Ett exempel är när den utbytbara delen ska tas loss från insulinpumpen så glömmer de att trycka in 
knapparna som gör att insulinpumpen går att ta lös, ett moment för lite görs dvs. det görs rätt handling men 
diabetikern tänker fel. 
En annan felhantering är att diabetikern minns fel (laps). Det kan göra att en del utlämnas av ett moment eller att 
det helt glöms bort en bit. Det får olika konsekvenser beroende på vad det är som utelämnas. En del misstag kan 
leda till allvarliga problem och andra gör att det inte kommer att hända något. Därför bör diabetikern vara 
uppmärksam på vad det är för moment som utelämnas/glöms av.  
 
Byte av slang på insulinpumpen: 
I denna del så finns det två fel som förekommer mer än andra, de inträffa i lika stor utsträckning. Den ena är att 
diabetikerna inte minns vad som ska göra i en viss situation eller moment dvs. en minnesmiss (laps). Den andra 
felhandlingen som kan inträffa är att användaren tänker rätt men utför handlingen fel (slip). Detta moment kan 
inträffa i alla steg vid slangbytet dvs. den planerade handlingen blir inte rätt utförd eller uteblir helt. Om 
diabetikern inte vet hur slangen tas loss från insulinpumpen så testar man sig förmodligen fram tills den går att ta 
loss. Det kommer inte att hända något allvarligt om inte slangen går att sätta fast eftersom det syns att den inte 
sitter fast. Däremot om slangen inte håller tät så kan inte kroppen få den mängd insulinet som behöv och då kan 
allvarliga problem inträffa så som diabeteskoma eftersom man får brist på insulin. 
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Bilaga H - Systemförslag för placering av blodsockermätare 
 
Principskisserna visar 5 olika förslag på att lösa utformandet av blodsockermätaren i kombination med 
insulinpumpen där B = blodsockermätare, N = kanyl och F= fjärrkontroll.  
 

 
 

Figur H.1: De fem lösningsförslag på utformning. 
 
Förslag 1: Insulinpumpen har som idag en slang med kanyl som möjliggör valfri placering av insulinpump men 
en separat blodsockermätare som måste placeras på kroppen. 
 
Förslag 2: Insulinpumpen har kanylen inbyggd och kräver så dels att insulinpumpen placeras på kroppen där 
insulinet injiceras bäst. Förslaget har en separat blodsockermätare som måste placeras på kroppen. 
 
Förslag 3: Insulinpumpen har både kanylen och blodsockermätaren inbyggda. Detta leder till att insulinpumpen 
måste placeras på så sätt att insulintillförsel och blodsockermätning möjliggörs. 
 
Förslag 4: Insulinpumpen har som idag en slang med kanyl men en inbyggd blodsockermätare som måste 
placeras på kroppen för att kunna mäta blodsockernivån. 
 
Förslag 5: Insulinpumpen har som idag en slang med kanyl för att föra in insulinet men dessutom en extra slang 
med kanyl för att mäta blodsockernivån.  
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Bilaga I - Frågor till konceptutvärderingen 
 
Allmänt: 
 
Vilken pump använder du idag? ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Varför har du valt den?_______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

           Ja                 Nej 
Om metronic, har du fjärrkontrollen?           [  ]                           [  ]       
 
Om ja, använder du den?______________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vad är bra med fjärrkontrollen?________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vad är dåligt med fjärrkontrollen?_______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Hur bär du din pump idag?_____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
    Ja  Nej 
Är du nöjd med där du bär pumpen idag?                           [  ]                      [  ] 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Är färg och utseende viktigt på 
pumpen?___________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Hur hanterar du din pump i offentliga miljöer?_____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Slang och kateter: 
Vad använder du för kateter? Vrid Clips Annat 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Hur kommer det sig att du använder 
den?______________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Har du testat någon annan?____________________________________________________________________ 
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Vad tycker du om dagens slangar?  Bra  Sådär Dåliga 
 

Kommentar:_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Fjärrkontroll 
Om vikbar fjärrkontroll: Tycker du om bolusknappens placering?       Ja Nej 
           [  ] [  ] 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Är storleken på knapparna:  Små Lagom Stora 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vad tycker du om displayen:  Lite Lagom Stor 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
    Ja    Nej 

Om enkel fjärrkontroll: Tycker du om bolusknappens placering?    [  ]                      [  ] 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Är storleken på knapparna:  Små Lagom Stora 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vad tycker du om displayen:  Lite Lagom Stor 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
   Vik  Enkel 
Vilken fjärrkontroll föredrar du?   [  ]    [  ] 
 
Ser du fördelar/nackdelar:_____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vad tycker du om att använda en sådan här fjärrkontroll?       Bra           Sådär         Dåligt   
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 

Bs–mätare:  

Ja Nej 

Kan du tänka dig att använda en sådan bs-mätare? [  ] [  ] 
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Varför:___________________________________________________________________________________ 
      

Koncept 1 
     
Vilken kombination tilltalar dig:  fjärr + bs + pump bs + pump 
 
Varför:____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Bra Dålig 

Tycker du om bolusknappens placering?  [  ] [  ] 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
Är storleken på knapparna:  små lagom stora 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
      

   Ja Nej 
Är designen till tilltalande?   [  ]                   [  ] 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vad tycker du om detta koncept? Bra Sådär Dålig 
   [  ] [  ] [  ] 
 
Varför:____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Skulle du kunna tänka dig att byta till detta koncept från din befintliga pump du använder idag? 
 Ja Tveksamt  Nej 
 [  ]      [  ]  [  ] 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Koncept 2 

Är det bra/dåligt att man kan byta storleken på insulinpumpen? Bra Dåligt 
 
Vad är bra/dåligt?____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Kan du tänka dig att ha två storlekar på pumpen som du kan byta mellan?                 Ja             Nej 
                  [  ]       [  ] 
 
Om nej, vilken storlek skulle du då välja?    Stor Liten 
        [  ]                  [  ] 
 

 
          Ja         Nej 

Kan du tänka dig att ha både bs-mätare och pumpen fast klistrad på kroppen?                 [  ]        [  ] 
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Om nej, varför?_____________________________________________________________________________ 
 
Hur ställer du dig till att sköta din pump med enbart fjärrkontroll? Positiv Negativ 
        [  ]      [  ] 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Ja Nej 

Är designen till tilltalande? [  ] [  ] 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vad tycker du om detta koncept? Bra Sådär Dålig 
   [  ]  [  ] [  ] 
 
Varför:____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Skulle du kunna tänka dig att byta till detta koncept från din befintliga pump du använder idag? 
 Ja Tveksam  Nej 
 [  ]     [  ]  [  ] 
 
Varför?____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Övrigt: 
Vilken av koncepten föredrar du?   
 
Koncept 1  Koncept 1          Koncept 2               Koncept 2            Annat 
(fjärr + bs+ pump) (bs + pump)              (allt)               (ej byta pump) 
 [  ]            [  ]               [  ]  [  ]      [  ] 
 
 
Vilket budskap ger den valda produkten dig (beskriv med några 
ord)?______________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Övrigt att tillägga. ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Efter intervjun så ställdes det några kompletterande frågor till de intervjuade via mail. 
 
Fråga 1. Om du inte skulle få ha den blodsockermätaren vi har tagit fram till koncepten. Utan få använda dagens 
blodsockermätare. Vilket av koncepten skulle du då välja: 
 
Alt A. Fjärrkontroll + insulinpumpen med display och knappar 
Alt B. Endast insulinpumpen med display och knappar 
Alt C. Fjärrkontroll + insulinpump utan display och knappar (den som är utbytbar) 
 
Fråga 2. Om du skulle få välja mellan det alternativ du valde i fråga 1 eller ha kvar din befintliga insulinpump 
vad skulle du välja? 
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Bilaga I – Kompletterande frågor 
 
 
Hej! 
 
Tack för din medverkan i vår konceptutvärdering. Nu när vi har sammanställt utvärderingen så har uppkommit 
några kompletterande uppgift som vi skulle behöva ha svar på. 
 
Fråga 1. Om du inte skulle få ha den blodsockermätaren vi har tagit fram till koncepten. Utan få använda dagens 
blodsockermätare. Vilket av koncepten skulle du då välja: 
 
Alt A. Fjärrkontroll + insulinpumpen med display och knappar 
Alt B. Endast insulinpumpen med display och knappar 
Alt C. Fjärrkontroll + insulinpump utan display och knappar (den som är utbytbar) 
 
Fråga 2. Om du skulle få välja mellan det alternativ du valde i fråga 1 eller ha kvar din befintliga insulinpump 
vad skulle du välja? 
 
Med vänliga hälsningar Thilda Ullström och Carolin Dahlén 
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Bilaga I - Sammaställning konceptutvärdering 
 
Alla respondenterna har insulinpump idag utom en som tidigare har haft insulinpump under en längre tid. 
Respondenternas medelålder är 54,8 år där den äldsta deltagaren var 67 år och den yngsta 41 år.  
 
Allmänt: 
Vilken insulinpump använder du idag?  
Respondenterna representerade tre olika företag och dess insulinpumpar. De tre företagen är Medtronic AB, 
Roche Diagnostics och Infucare AB. Tre av respondenterna har en produkt från Medtronic AB,   
 
Varför har du valt den? 
Majoriteten av respondenterna har valt sin nuvarande insulinpump på grund av dess teknik. Andra funktioner 
som har bidragit till valet av insulinpump är att den är liten, har mjuka kanter och är vattentät. 
 
Om Medtronic, har du fjärrkontrollen?           
De tre respondenter som har insulinpump från företaget Medtronic AB har en fjärrkontroll eftersom den 
medföljer med insulinpumpen. 
 
Om ja, använder du den? 
Två av respondenterna som har fjärrkontroll ser ingen anledning till att använda den, de anser att den är onödig. 
Den tredje respondenten använder sin fjärrkontroll vid bruk av klädsel där det saknas fickor. 
 
Vad är bra med fjärrkontrollen? 
Att kläder som saknar fickor kan användas och att med fjärrkontrollen slipper insulinpumps användaren ta fram 
insulinpumpen i smutsiga miljöer. 
 
Vad är dåligt med fjärrkontrollen? 
Då fjärrkontrollen sällan används så glömmer respondenterna av hur den fungerar. Vid problem eller larm så 
måste användaren plocka fram insulinpumpen då det inte går att se på fjärrkontrollen vad det är för typ av larm. 
 
Hur bär du din insulinpump idag? 
Majoriteten av respondenterna bär sin insulinpump i fickorna på kläderna, andra lösningar som används flitigt är 
att bära insulinpumpen kring midjan eller i en liten väska fäst i bältet. Nattetid förvarar de flesta av 
respondenterna sin insulinpump i underkläderna.    
 
Är du nöjd med där du bär insulinpumpen idag?  
Respondenterna är ganska nöjda med det sätt de bär insulinpumpen idag, de flesta har testat andra bärsystem 
men upplever inte att det har underlättat livet med att bära insulinpump. 
 
Är färg och utseende viktigt på insulinpumpen? 
För över hälften av kvinnorna i respondent gruppen var färg och utseende viktigt på grund av trivsel och 
klädmedvetenhet. Totalt sett så tyckte gruppen att utseendet på insulinpumpen inte spelar så stor roll så länge 
den är säker och neutral. 
 
Hur hanterar du din insulinpump i offentliga miljöer? 
Ingen av respondenterna tvekar för att plocka fram sin insulinpump i en butik vid händelse av larm men hur 
respondenterna sedan hanterar problemet som har utlöst larmet skiljer sig. Hälften av gruppen stänger av larmet 
och åtgärdar problemet i avskildhet medan den andra halvan löser problemet på plats om det är möjligt.  
 
Slang och infusionsset: 
Vad använder du för infusionsset?  
Alla av respondenterna som har insulinpump idag använder någon infusionsprodukt från företaget Medtronic 
AB. De två produkterna är Quick-set och Silhouette. Respondenten som idag inte har insulinpump använde ett 
infusionsset som inte används idag. De två äldsta i respondent gruppen använder Silhouette och de tre yngsta har 
Quick-set.   
 
Hur kommer det sig att du använder den? 
Respondenterna använder ofta ett infusionsset som de har blivit rekommenderade av diabetessjuksköterskan att 
testa. Andra anledningar till val av infusionsset är hjälpmedel och andra produktegenskaper som t.ex. att 
respondenten kan bada med setet.  
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Har du testat någon annan? 
Respondenterna har på inrådan av sjuksköterskan testat andra infusionsset med varierande resultat. Majoriteten 
av respondenterna använder fortfarande det infusionsset som de började med.   
 
Vad tycker du om dagens slangar?  
Respondenterna svara att de inte har funderat så mycket på slangen men de upplever att den är bra. En av 
respondenterna har råkat ut för materialfel och därmed insulinläckage. 
 
Fjärrkontrollerna:  
 
Om vikbar fjärrkontroll:  
Tycker du om bolusknappens placering?  
Enligt respondenterna är bolusknappen placerad på ett bra ställe eftersom det passar både höger- och 
vänsterhänta. 
 
Är storleken på knapparna?    
Respondenterna upplever att knapparnas storlek är tilltalande. 
 
Vad tycker du om displayen? 
Displayen är bra enligt respondenterna men de efterlyser stor och tydlig text med upplyst bakgrund. 
 
Om enkel fjärrkontroll:  
Tycker du om bolusknappens placering?   
Enligt respondenterna är bolusknappen placerad på ett bra ställe och är lätt att sköta med pekfingret.   
 
Är storleken på knapparna? 
Respondenterna upplever att knapparnas dimension är behaglig. 
 
Vad tycker du om displayen? 
Displayen är bra enligt respondenterna men de efterlyser stor och tydlig text med upplyst  
bakgrund. 
     
Vilken fjärrkontroll föredrar du?   
Alla kvinnorna föredrar den enkla fjärrkontrollen medan männen vill ha den vikbara fjärrkontrollen. 
 
Ser du fördelar/nackdelar  
Fördelarna med en fjärrkontroll enligt respondenterna är att den är liten, platt, smidig och att hanteringen av 
insulinpumpen i smutsiga miljöer förenklas. Nackdelarna med en fjärrkontroll är att den känns osäker om vad 
som kan hända om de blir av med fjärrkontrollen. 
 
Vad tycker du om att använda en sådan här fjärrkontroll? 
Majoriteten av respondenterna säger att de inte har behov av en fjärrkontroll med samma funktioner som de idag 
har på insulinpumpen men de ser ett behov hos dem som har smutsiga arbeten eller till föräldrar med små barn.  
 
Blodsockermätare: 
Kan du tänka dig att använda en sådan blodsockermätare?  
Alla respondenter var mycket positiva till en icke-invasiv mätare som klistras på kroppen. Dock så känner 
respondenterna en oro för hur den ska fungera i praktiken. 
 
Koncept 1, ”Vanlig” insulinpump med blodsockermätare och Fjärrkontroll. 
Vilken kombination tilltalar dig?  
Många av respondenterna, 66 % väljer kombinationen med fjärrkontroll, blodsockermätare och insulinpump men 
påpekar tydligt att de egentligen inte har något behov av fjärrkontrollen men gärna testar en.   
 
Tycker du om bolusknappens placering?  
Enligt respondenterna är bolusknappen placerad på en bra plats. En av respondenterna undrade om den verkligen 
behövs en extra knapp till bolusdosen när den redan finns i menysystemet.   
 
Är storleken på knapparna:   
Respondenterna upplever att knapparnas storlek är tilltalande. 
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Är designen till tilltalande?  
Respondenterna upplever insulinpumpen tilltalande då den är liten med rundade kanter men påpekar att 
insulinpumpen är ett bruksföremål. Den äldsta respondenten upplevde att det var svårt att få grepp om pumpen 
när den ligger på bordet och efterlyser ett greppvänligt material.  
  
Vad tycker du om koncept 1?  
Respondenterna har delade meningar angående fjärrkontrollen men de accepterar konceptet på grund av 
blodsockermätaren.  
 
Skulle du kunna tänka dig att byta till koncept 1 från din befintliga insulinpump du använder idag? Alla 
respondenterna skulle kunna tänka sig att byta till det nya konceptet och det beror mest på att de får med 
blodsockermätaren. En annan anledning är att insulinpumpen är mindre än deras befintliga insulinpump. 
  
Koncept 2  
Är det bra/dåligt att det går att byta storleken på insulinpumpen?  
Det är en bra och intressant idé tycker respondenterna men hälften av dem är tveksamma då de inte känner något 
behov av att byta. De två respondenter som påpekade att de var modemedvetna tyckte om konceptet.   
 
Kan du tänka dig att ha två storlekar på insulinpumpen som du kan byta mellan? 
Majoriteten av respondenterna skulle kunna tänka sig att prova medan de andra respondenterna är tveksam då de 
upplever möjligheten att byta storlek på insulinpumpen som onödigt. 
  
Om nej, vilken storlek skulle du då välja? 
De respondenter som inte vill använda sig av möjligheten av att byta storlek på insulinpumpen väljer den stora 
bytpumpen. 

 
Kan du tänka dig att ha både blodsockermätare och insulinpumpen fast tejpad på kroppen? Hälften svarar 
att de skulle kunna ha både blodsockermätaren och insulinpumpen tejpad på kroppen så länge det inte blir 
problem med allergier. Den andra halvan gillar inte idén att ha två föremål tejpade till kroppen med 
motiveringen att det nog skulle kännas knepigt. 
 
Hur ställer du dig till att sköta din insulinpump med enbart fjärrkontroll?  
Respondenterna är positiva till att sköta sin insulinpump med fjärrkontroll då de ser möjligheterna till att få en 
mindre insulinpump. Dock upplever de en viss oro för vad som kommer att hända om de blir av med sin 
fjärrkontroll. 

 
Är designen tilltalande?  
Respondenterna upplever designen tilltalande därför att den är liten, mjuk i formen samt att den är diskret. 
 
Vad tycker du om koncept 2?  
Alla respondenterna tycker att konceptet är bra men det är tveksamt till om alla skulle utnyttja dess möjligheter 
med att kunna byta insulinpumpens storlek. 
 
Skulle du kunna tänka dig att byta till koncept 2 från din befintliga insulinpump du använder idag? 
Alla respondenterna är säkra på att de skulle byta till detta koncept och det beror på blodsockermätaren. Andra 
anledningar till den positiva inställningen är att de kan byta storlek på insulinpumpen samt tejpa den på kroppen.  
 
Övrigt: 
Vilket av koncepten föredrar du? 
När respondenterna själva får möjlighet att ”bygga” sitt insulinpumps koncept väljer 83 % att ta den stora 
bytpumpen eller möjligheten att byta storlek på insulinpumpen dvs. koncept 2. Till detta val kommer naturligtvis 
en fjärrkontroll och blodsockermätaren. Det är bara en respondent som väljer fjärrkontroll med den vanliga 
insulinpumpen med display dvs. koncept 1.   
 
Vilket budskap ger den valda produkten dig (beskriv med några ord)? 
De flesta av respondenterna säger orden frihet, trygghet och diskretion. 
 
Övrigt  
Många av respondenterna skulle kunna tänka sig att använda enbart blodsockermätaren och fjärrkontrollen om 
de använde spruta eller insulinpenna. Respondenterna önskar att de skulle kunna koppla ihop fjärrkontrollen med 
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hemdatorn för att kunna se sina blodsockerkurvor. Men även att diabetikerna ska kunna ladda över blodsocker 
data till sin läkare så han kan se värdena. 
 
Refill/engångsmaterial 
Respondenterna är överens om att det skulle vara enklare med engångsampuller med insulin men 66 % av 
respondenterna vill ha refillampuller för att det är mer ekonomiskt försvarbart och billigare för samhället.  
 
Kompletterande frågor: 
Om du inte skulle få ha den blodsockermätaren vi har tagit fram till koncepten, utan få använda dagens 
blodsockermätare. Vilket av koncepten skulle du då välja? 
Fyra av de sex respondenterna väljer koncept 2 med bytpumpen och fjärrkontroll på grund av att insulinpumpen 
blir så mycket mindre. De andra två respondenterna väljer den koncept 1 som påminner om deras nuvarande men 
väljer då att ha fjärrkontroll för att styra den med. De anser att de vill ha display och knappar på insulinpumpen 
som en backup till fjärrkontrollen.    
 
Om du skulle få välja mellan det alternativ du valde i fråga 1 eller ha kvar din befintliga insulinpump, vad 
skulle du välja?  
Respondenterna skulle välja det nya konceptet trots att de inte får blodsockermätaren därför att de framtagna 
konceptens insulinpumpar är mycket mindre än dagens insulinpumpar. Respondenten som idag använde sig av 
en CoZmo insulinpump skulle bara välja det nya konceptet om det går att föra samman en traditionell 
blodsockermätares värden med insulinpumpen i en hemma PC.  
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Bilaga J - Informationsenhet 
 
 
 

 
Figur J.1: Insulinpump med dess möjligheter att kunna kombineras annan teknik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 K:1 

Bilaga K – Principskiss för isärtagning av insulinpumpen i koncept 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur K.1: Principskiss på hur den utbytbara insulinpumpen tas isär. 
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Bilaga L – Skisser på fjärrkontroller och insulinpumpar  
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