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Abstract
This project is a thesis for the Bachelor of Science in innovation and design at
Karlstad University. Behind the misson is Experio Lab who uses empathy tools as
part of their working methods. Empathy tools consist of various tools in order to
simulate different disabilities.
The first part of the project focuses on what simulation tools are and the different
kind of simulation tools intended to provide empathy for the user. Gradually the
project evolved to develop one of the existing empathy tools in Experio Lab´s
portfolio.
During the project Development of simulation tools to get understanding of how it
is to live with low levels of air, the simulation tool for chronical obstructive
pulmonary disease, COPD, has been analyzed in order to develop it further. This
in order to give the user a deeper understanding of how it can be living with
breathing difficulties. There are a lot of different reasons for breathing difficulties,
but when it comes to breathing difficulties caused by diseases, it is most
commonly caused by diseases affecting the bronchi and the lungs. This project
focuses on obstructive breathing problems, which means an increased air flow
resistance in the bronchi. Asthma and COPD are the most common diseases.
Through literature studies, interviews with people who has knowledge of the
subject and people who has been diagnosed with asthma and COPD, the project
resulted in three different parts and together they create a complete concept. The
main part is a simulation tool, simulating breathing difficulties. In order to get a
deeper understanding of how daily life can be and to get information of breathing
difficulties an information sheet and scenarios have been created.
The project results have created a more physiological and realistic basis for the
empathy tool. Taking part of the experience of breathing with resistance, getting
information about the meaning and demonstrating how daily life situations can be
experienced by people with breathing difficulties will increase the knowledge for
the user.
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Sammanfattning
Projektet är ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i
innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Bakom uppdraget ligger
Experio Lab som använder sig av empatistationer som en del i deras arbetsform.
Empatistationerna innehåller simuleringsverktyg för att simulera olika
funktionsnedsättningar. För att ge användaren ytterligare förståelse förekommer
även information och/eller aktiviteter vid stationen.
Första delen i projektet fokuserar på vad simuleringsverktyg är samt vad det finns
för olika simuleringsverktyg ämnade att ge empati hos användaren. Projektet kom
efter hand att handla om att utveckla ett av Experio Labs befintliga
empatistationer.
Under projektet Utveckling av empatistation för att få förståelse av hur det är att
leva av lite luft, har det analyserats hur empatistationen för simulering av kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL-simulatorn, kan utvecklas. Detta för att ge
användaren en djupare förståelse för hur det kan vara att leva med
andningssvårigheter. Det finns många olika orsaker till andningssvårigheter men
när det kommer till andningssvårigheter orsakade av sjukdom är det främst
sjukdomar i luftrör och lungor som är orsaken. Detta projekt fokuserar på
obstruktiva andningssvårigheter vilket innebär ett ökat flödesmotstånd i luftrören
där astma och KOL är de vanligaste.
Genom litteraturstudier, intervjuer med personer insatta i ämnet och personer som
lever med andningssvårigheter kom projektet efter hand att bestå av tre delar som
tillsammans skapar helhetskonceptet. Huvuddelen är ett simuleringsverktyg för
andningssvårigheter. För att ge användaren kunskap och förståelse för hur det kan
vara att leva med andningssvårigheter skapades även ett informationsblad samt
scenarier.
Projektets resultat har medfört en mer fysiologisk och verklighetstrogen grund för
empatistationen. Att ta del av processen vid andning med motstånd, få
information om innebörden och påvisa hur personer med andningssvårigheter kan
uppleva sin vardag ökar kunskapen hos användaren.
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1. Inledning
Projektet Utveckling av empatistation för att få förståelse av hur det är att leva av
lite luft som denna rapport redovisar har genomförts på uppdrag och i samarbete
med Experio Lab i Karlstad. Projektet är ett examensarbete för
högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads
universitet och omfattar 22,5hp. Handledare för projektet har varit
industridesigner MFA Johan Eileryd och examinator Leo de Vin professor vid
Karlstads universitet.

1.1. Bakgrund
Uppdragsgivaren Experio Lab startades i oktober 2013 och är ett nationellt center
för patientnära tjänsteinnovation. Experio Lab är det första i sitt slag i Sverige och
har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete där de med hjälp av tjänstedesign
förbättrar vårdtjänster genom att involvera patienten, dess anhöriga och
personalen i utvecklingsarbetet. De vill generera värde för människor i deras
vardag.
Experio Lab är en del av Landstinget i Värmland och samarbetar med SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, CTF (Centrum för tjänsteforsning) och SVID
(Stiftelsen Svensk Industridesign), samt stöds finansiellt av VINNOVA (Sveriges
innovationsmyndighet).
För att få en bättre förståelse för hur personer som lever med olika
funktionsnedsättningar upplever sin situation använder Experio Lab sig av
empatistationer. Empatistationerna innehåller simuleringsverktyg för att simulera
olika funktionsnedsättningar. För att ge användaren ytterligare förståelse
förekommer även information och/eller aktiviteter vid stationen. Denna metod
används som ett hjälpmedel och är en del i det arbetssätt Experio Lab använder.
Simuleringen gör att personerna som provar verktygen får en djupare förståelse
för hur det är ”att gå i någon annans skor” genom att göra och uppleva.
I nuläget använder Experio Lab dessa verktyg främst till olika konferenser och för
att berätta om sina projekt samt ge en inblick i hur de arbetar. Empatistationerna
har använts vid en workshop men detta är enda gången de hittills använts i en
process. Verktygen har visat sig vara väldigt uppskattade både från personerna
som deltog i workshopen samt andra som kommit i kontakt med dem. Experio
Lab vill utveckla empatistationerna ytterligare för att kunna använda dem inom
fler områden, därav detta uppdrag.
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1.2. Problemformulering
Vid projektets början utarbetades en bred och preliminär problemformulering
baserad på den information som inskaffats från uppdragsgivaren, vilket var:
Hur samlar man och paketerar Experio Labs empatistationer?
Efter att mer information insamlats riktades projektet in på andningssvårigheter.
Problemformuleringen omarbetades och gjordes mer specifik. Den slutgiltiga
problemformuleringen blev:
Hur kan en simuleringsstation för andningssvårigheter utvecklas för att ge en
djupare förståelse hos användaren för hur det kan vara att leva med
andningssvårigheter?

1.3. Syfte
Syftet med projektet är att få förståelse för den drabbade. Personer skall kunna
prova på hur det är att leva med andningssvårigheter. ”Att gå i någon annans
skor” skall väcka tanke för reflektion genom att göra och uppleva. Vidare skall
projektet genomföras på ett självständigt och ingenjörsmässigt sätt.

1.4. Mål
Målet för projektet är att utveckla en empatistation för andningssvårigheter genom
att tillämpa ett ingenjörs- och designmässigt arbetssätt. Empatistationen ska
presenteras för uppdragsgivaren i form av en prototyp. Projektet skall redovisas
genom muntlig presentation och utställning på Karlstads universitet samt i en
skriftlig rapport. Därutöver skall en delredovisning och opponering genomföras.

1.5. Avgränsning
Avgränsningar som framkom under projektets gång var att uppdraget avser inte
att utveckla mätinstrument som mäter luftflödet och elektroniska delar.
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2. Genomförande
Projektets genomförande är baserat på beprövade metoder inom produkt- och
tjänstedesign och i detta kapitel redogörs för vilka dessa är, varför de använts samt
hur de har behandlats. En iterativ process (Lilliesköld & Eriksson 2005, Stickdorn
& Schneider 2014) har använts genom hela projektet där processen succesivt
drivits framåt mot projektets mål. De övergripande delarna i kapitlet visas i figur
2.1 för att få en överskådlig bild av projektet.

2.1
Projektplan

2.2
Förstudie

2.5
Konceptgenerering

2.3
Research
andningssvårigheter

2.6
Konceptutvärdering
& konceptval

2.4
Produktspecificering

2.7
Utveckling av
valt koncept

Figur 2.1: Visuell bild av projektets process.

2.1. Projektplan
En projektplan skapades för att få en struktur och överblick av projektets process.
De ingående delarna bakgrund, mål, organisation, projektmodell, kommentarer till
tidsplan, riskbedömning och dokumenthantering baserades på teorier från
Eriksson och Lilliesköld (2010). Bakgrunden ger en kort beskrivning av
uppdragsgivaren samt bakomliggande information till det problem som skall
undersökas. Under mål redovisas vad som skall göras samt projektets mätbara
mål. En överblick över personer som är knutna till projektet presenteras under
organisation. Det skapades även en projektmodell för att redogöra för projektets
olika faser, dess tidsplanering samt viktiga avstämningspunkter i form av
milstolpar och grindhål som skall passeras under projektet. Sedan konstruerades
en Work breakdown structure (WBS) för att bryta ned projektets olika faser i
mindre delar och en grovplanering av projektets tidsplan skapades utifrån
projektets WBS, milstolpar och grindhål. En riskanalys utvecklades för att
synliggöra händelser som kan påverka projektet negativt och de plattformar som
användes för lagring av projektets insamlade data presenteras under
dokumenthantering.
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2.2. Förstudie
För att få en förståelse inom ämnet genomfördes en förstudie där fokus riktades in
på följande områden:
•

Empatistationer Experio Lab använder idag

•

Intervju med användare

•

Befintliga simuleringsverktyg

Inledningsvis samlades information in kring Experio Labs befintliga
empatistationer för att få kunskap om vad en empatistation är för något, hur de
fungerar och dess syfte. Projektansvarige fick själv testa de olika
simuleringsverktygen som används i respektive station för att få en uppfattning
om vad det är samt hur de fungerar. Intervjufrågor konstruerades enligt Ahrne och
Svensson (2011) samt Andersson (2007) och skickades via mail till de som
utvecklat de inköpta verktygen för att få bakomliggande information om
verktygen.
För att få vetskap om vad användarna tycker om empatistationerna samt deras
upplevelse av att använda simuleringsverktygen intervjuades tre personer som
använt verktygen i en workshop. En semistrukturerad kvalitativ intervjumetodik
användes som baserats på Ahrne och Svensson (2011) och Andersson (2007).
Metoden användes för att erhålla en struktur samtidigt som möjlighet till
följdfrågor fanns.
En analys gjordes för att få kännedom och kunskap om vad som redan fanns på
marknaden vad gäller simuleringsverktyg ämnade att ge empati för användaren.
Det fokuserades även på hur och i vilka sammanhang verktygen används samt
vilka det är som använder verktygen. Informationen som insamlades söktes från
universitetsbibliotekets databaser via Karlstads universitet samt generella
sökningar inom ämnet på Internet. Öppna frågor konstruerade enligt Ahrne och
Svensson (2011) skickades även via mail till personer insatta inom ämnet för att
få kännedom om vad de tyckte om simuleringsverktyg och dess användning.
Metoden som användes för att insamla denna information var snöbollsurval. En
metod där respondenterna som intervjuas anger nya respondenter som i sin tur
kontaktas för en intervju (Dahmström 2009).
Förstudien sammanställdes och analyserades för att kunna smalna av projektet
ytterligare. Efter diskussion med uppdragsgivaren riktades projektet in på att
vidareutveckla en av Experio Labs befintliga empatistationer. Empatistationen
som valdes var KOL-simulatorn, där användaren kan få prova på hur det är att ha
andningssvårigheter. En mer detaljerad problemformulering framställdes samt mål
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och avgränsningar för att klargöra vad som skulle genomföras, vilket sedan
godkändes av uppdragsgivaren.

2.3. Research andningssvårigheter
För att få kunskaper inom ämnet andningssvårigheter riktades denna fas in på
följande områden:
•

Litteraturstudie

•

Intervjuer med personer insatta i ämnet

•

Intervjuer med personer med andningssvårigheter

En litteraturstudie gjordes kring andningssvårigheter för att få en förståelse inom
ämnet. Både litterära och vetenskapliga artiklar användes för insamling av
information. En generell bild av andning och andningssvårigheter inhämtades för
att sedan gå in djupare på bakomliggande faktorer till andningssvårigheter, samt
hur det är att leva med andningssvårigheter. Under tiden litteraturstudien
genomfördes avgränsades ämnet mot två av de vanligaste lungsjukdomarna för att
göra ämnet mer greppbart. Lungsjukdomarna som valdes var astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Informationen som framkom ur litteraturstudien användes som grund till
utformning av frågeformulär. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer som bygger
på Ahrne och Svensson (2011) och Andersson (2007) användes vid samtliga
intervjuer. Enligt Andersson (2007) delas information in i objektiv respektive
subjektiv information. Objektiv information, hur något faktiskt är insamlades
genom intervjuer av två specialister och en forskare inom ämnet. Den subjektiva
informationen, hur ett visst förhållande upplevs inskaffades genom att intervjua
personer med andningssvårigheter. Tre personer med astma och tre personer med
KOL intervjuades för att få kunskap om hur det är att leva med
andningssvårigheter och hur det påverkar deras vardag.
Efter godkännande från respondenterna spelades intervjuerna in för att sedan
transkriberas. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skapar detta struktur och gör
det lättare att kunna bearbeta den insamlade datan för vidare analys.
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2.4. Produktspecificering
Enligt Johannesson et al. (2013) skall förstudien och researchen kring
andningssvårigheter resultera i en första produktspecifikation där de funktionella
kraven skall fastställas och upprätta vad som skall utföras. Detta resulterade i en
funktionsanalys baserat på Landqvist (2001) för att klargöra nästa steg i
processen.
Projektet kom att bestå av tre delar som tillsammans skapar helhetskonceptet för
empatistationen, där ett simuleringsverktyg för andningssvårigheter utgör
huvuddelen. Ett informationsblad kopplat till simulatorn samt olika scenarier
utgör ett tillägg till simuleringsverktyget, för att öka kunskapen och ge
användaren en djupare förståelse av hur det kan vara att leva med
andningssvårigheter.
En kravspecifikation för simuleringsverktyget utformades enligt Johannesson et
al. (2013), där första steget var att formulera lösningens huvudfunktion. Med hjälp
av Olssons kriteriematris beskriven av Johannesson et al. (2013) utformades
kriterierna för produkten. Kriterierna delades sedan in i krav respektive önskemål,
där önskemålen viktades på en skala 1-5 där fem motsvarar högst vikt.
Kravspecifikationen användes sedan som underlag för att skapa simulatorn.
Kravspecifikationen uppvisades för uppdragsgivaren som godkände
specifikationen.

2.5. Konceptgenerering
En idégenerering för simuleringsverktyget genomfördes med studenter där sex
personer deltog. En av deltagarna hade själv lindrig astma men de övriga var inte
djupare insatta i ämnet mer än allmänt. Fem av deltagarna var vana användare av
kreativa metoder medan en inte använt liknande metoder tidigare. Innan
idégenereringen intervjuades två tjänstedesigners från uppdragsgivaren som är
vana att ta hand om idégenereringar för tips och råd1.
Enligt Michanek och Breiler (2007) är det viktigt att utforma ett fokusområde vars
syfte är att visa idégenereringsprocessens riktning. Vidare menar de att
fokusområdet skall presenteras som en fråga vars svar skall strävas efter att
besvaras. Idégenereringens fokusområde utformades enligt följande ”Hur ser det
ultimata simuleringsverktyget för andningssvårigheter ut?”. Fokusområdet
delades sedan ner i tre delfrågeställningar för att lättare kunna bearbetas.

1

Haris Kadic och Olga Sabirova Höjerström tjänstedesigner Experio Lab, intervju den 14 april
2015.
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Figur 2.2 visar en exempelbild på de olika delarna som delfrågeställningarna avser
spegla.

Figur 2.2: En exempelbild på de delar som delfrågeställningen avser spegla.

Den första delfrågeställningen var ”Hur kan man justera luftflödet” vilket syftade
på hur regulatorn kunde utformas. Den andra frågan löd ”Hur gör man så att det
blir tätt runt andningsorganen så att luften endast går genom regulatorn?” och
anspelade på dosan. Den tredje frågan ”Hur förankras dosan och regulatorn på
ansiktet?” syftade på hur huvudfästet skulle utformas.
För ett bra idéarbete menar Michanek och Breiler (2007) att det är viktigt med
energi och humor samt bryta isen mellan deltagarna i gruppen. Deltagarna blev
därför först indelade i två grupper för att genomföra en stafett. Syftet med
stafetten var att få igång lagkänslan mellan deltagarna, samtidigt som de fick
prova på hur det kan vara att ha andningssvårigheter med hjälp av ett sugrör i
munnen. Själva idégenereringen inleddes med en individuell idégenerering i form
av metoden 6-3-5 (Michanek & Breiler 2007) där frågeställningen var den
övergripande för fokusområdet. Efter presentation av alla idéer som uppkom
fokuserades det en efter en på delfrågeställningarna och deltagarna som var
indelade i de två grupperna fick här använda brainstorming i grupp. Varva mellan
individuella och gruppsessioner menar Michanek och Breiler (2007) är bra för att
ta hänsyn till de olika karaktärer som finns i gruppen. Under brainstormingen
användes även trigger cards2 för att inspirera deltagarna till fler samt nya idéer.
Korten som användes, se figur 2.3, konstruerades efter krav i kravspecifikationen
samt platser där luft är en begränsning.

2

Haris Kadic och Olga Sabirova Höjerström tjänstedesigner Experio Lab, intervju den 14 april
2015.
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Figur 2.3: Bilder på de trigger cards som användes under idégenereringen.

2.6. Konceptutvärdering och konceptval
Idéerna som framkom under idégenereringen sorterades och delades in i de tre
grupperna regulator, dosa och huvudfäste. Under sorteringsarbetet gjordes även en
första gallring där idéer som inte var relevanta för projektet togs bort. För att
lättare kunna kombinera de olika idéerna till olika koncept konstruerades en
konceptmatris. För att minska antalet kombinationer och underlätta
utvärderingsarbetet delades den första utvärderingen in i två faser. Den första
fasen fokuserade på de två första grupperna i konceptmatrisen vilket var
regulatorn och dosan. Eliminerings- och relativ beslutsmatris användes för
utvärderingen. Metoden hämtades från Johannesson et al. (2013) där vissa
justeringar genomfördes för att passa detta projekt. De fyra koncepten med högst
poäng visades för uppdragsgivaren. Under presentationen med uppdragsgivaren
diskuterades för och nackdelar med koncepten och ett nytt krav uppkom som inte
varit med tidigare under projektets gång vilket hade stor påverkan på
utformningen av simuleringsverktyget. En ny eliminerings- och
relativbeslutsmatris utfördes på de redan framtagna koncepten. Även denna gång
gick de tre koncepten med högst poäng vidare till nästa steg i processen.
Den andra fasen fokuserade på den sista gruppen i konceptmatrisen, huvudfästet.
För utvärdering av vilket huvudfäste som var lämpligast användes metoden
spindelvävsdiagram (Michanek & Breiler 2007). En enkel metod för att se en idés
styrkor och svagheter.
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Enkla fysiska modeller konstruerades av de koncept som fått bäst resultat i
utvärderingen. Detta för att undersöka om koncepten är realiserbara. Två olika
former på mask togs även fram utifrån antropometriska mått (Zhuang &
Bradtmiller 2005) för att kunna undersöka vilken form på mask som passade flest
ansiktsformer. En första användarstudie genomfördes med 20 personer där
modellerna testades och utvärderades för att införskaffa information för vidare
utveckling av simulatorn. Personerna som deltog fick prova modellernas funktion
samtidigt som passformen mellan mask och ansikte testades. Deltagarna var
mellan åldrarna 24-63 år med olika ansiktsformer och fem av dem hade mustasch
eller mustasch och skägg. Metoden tre prickar (Michanek & Breiler 2007)
användes för att utvärdera modellerna då denna metod är snabb och enkel att
förstå.

2.7. Utveckling av valt koncept
2.7.1. Simuleringsverktyg
Det valda konceptet för simuleringsverktyget modellerades i CAD-programmet
Creo2 parametric för att sedan skrivas ut i en 3D-modell. Detta för att testa hur väl
konceptets funktion fungerade i verkligheten. En justerad variant av 3D-modellen
skrevs också ut för att ha som form till att kunna tillverka enklare modeller av
simulatorn i en vakuumformningsmaskin. De enklare modellerna användes för att
undersöka storleken på regulatorns hålformation, samt ge ett hum om hur länge
masken behöver användas innan det blir ansträngande att andas. Undersökningen
genomfördes vid stillasittande, då det vid detta tillstånd tar längre tid innan
andningen blir ansträngande till skillnad från ett mer aktivt tillstånd. Även tre
olika band för huvudfäste testades med hjälp av de enklare modellerna för att ta
reda på om banden uppfyller de krav som ställs. För utvärdering användes
metoden spindelvävsdiagram (Michanek & Breiler 2007).
Den slutliga konceptmodellen av simulatorn konstruerades även den i Creo2
parametric för att ge en visuell bild och basmått på simulatorn.

2.7.2. Informationsblad
Research delen utmynnade även i ett informationsblad då det under intervjuerna
framkom avsaknaden av information om ämnet och vikten utav bakomliggande
information samt instruktioner till simuleringsverktyget. Detta för att göra
simuleringsverktyget mer realistiskt och ge användaren en djupare förståelse
genom att förklara hur andningssvårigheter uppstår. Metoden valdes för att på ett
enkelt sätt få ut information till användaren om hur simulatorn skall användas
samt ge information om vad andningssvårigheter innebär.
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2.7.3. Scenarier
Förutom informationsbladet konstruerades även scenarier för att komplettera
simuleringsverktyget ytterligare genom att ge användaren en inblick i hur
andningssvårigheter kan påverkar vardagen. Detta då det framkom under
förstudien och research delen att förutom de fysiska aspekterna spelar även de
psykologiska en stor roll hos den drabbade. Det framkom även att upplevelsen av
de drabbades andningsproblematik är väldigt individuell. Scenarier plockades ut
från intervjuerna med personer som lever med andningssvårigheter och
presenterades med hjälp av metoden storyboard. Syftet med metoden är att
förmedla insikter genom att olika upplevelse avbildats (Stickdorn & Schneider
2014). Bilderna utformades i programmet Photoshop.
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3. Resultat
I följande kapitel presenteras resultat som insamlats med hjälp av metoderna i
föregående kapitel samt det slutliga resultatet av projektet.

3.1. Projektplan
Resultatet av projektplanen blev ett dokument som under projektet gång
uppdaterades kontinuerligt på grund av den iterativa processen. I figur 3.1 visas
projektets WBS där de övergripande faserna brutits ned i mindre delar. De två
främsta riskerna i projektet anses vara att projekttiden överskrids och att projektet
tar fel riktning. För att förebygga detta bör kontinuerlig uppföljning av tidsplan
och avgränsningar göras samt fortlöpande kontakt med uppdragsgivaren.
Projektplanen finns i sin helhet i bilaga 1.
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Figur 3.1: WBS.
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3.2. Förstudie
Empatistationer används som ett hjälpmedel till att få insikt i hur det kan vara att
leva med vissa funktionsnedsättningar i vardagen. Vid användning av verktygen
får personen som provar dem en förståelse genom att själv göra och uppleva, att
gå i någon annans skor. Ett av de tidigaste inom designområdet dokumenterade
simuleringsexperimenten ägde rum omkring år 1950. Experimentet gick ut på att
öka förståelsen för krigsveteraner med amputerade lemmar hos industridesigners
genom användning av artificiella lemmar (Dreyfuss 2003). Sedan dess har
intresset av olika simuleringsverktyg ökat och spannet är brett mellan enklare
simuleringsverktyg till mer avancerade. Både forskare och designers har
rapporterat om nyttan av att använda dessa konkreta sätt att uppleva olika
funktionshinder samtidigt som annan forskning ger ett varningens finger (Cardoso
& Clarkson 2012). Enligt Julia Cassim3 kan personer med funktionshinder vara
kritiska till att använda simuleringsverktyg då de används som ett substitut istället
för att ha direktkontakt med funktionshindrade personer själva, vilket Cassim
anser ofta är fallet. Vidare menar hon att personer med funktionshinder även
hävdar att funktionshinder inte enbart handlar om de fysiska eller medicinska
aspekterna utan även de känslomässiga och psykologiska aspekterna spelar en stor
roll. Cassim förespråkar att simuleringsverktyg skall användas i kombination med
information från personer med funktionshinder.

3.2.1. Empatistationer Experio Lab använder idag
Experio Lab har idag sex olika empatistationer. Vissa av simuleringsverktygen
som används vid stationerna har köpts in och andra har de skapat själva. Hur väl
de överensstämmer med de faktiska funktionshindren har Experio Lab inte
undersökt. Enligt Wolfgang Moll4 som utvecklat de inköpta simuleringsverktygen
är dess syfte att ge användaren en bättre förståelse för äldre och personer med
funktionsnedsättningar orsakade av stroke. Verktygen används bland annat av
försäkringsbolag, organisationer och industrier i avsikt att anpassa arbetsplatsen
för äldre arbetstagare samt i hälsoförebyggande syfte.
Empatistationerna har hittills till största del använts för att visa upp Experio Lab
vid olika konferenser och för att beskriva olika projekt samt ge en inblick i hur de
arbetar. Vid ett tillfälle har stationerna använts i en workshop där ett tjugotal
personer medverkade med olika yrkesbakgrund inom vården, men detta är i
nuläget enda gången verktygen använts i en process.

3
4

Julia Cassim Professor vid Kyoto Institute of Technology, e-post den 26 mars 2015.
Wolfgang Moll designer vid Produkt und Projekt, intervju den 27 mars 2015.
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Empatistationerna Experio Lab har idag är:
•

Simuleringsglasögon för ögonsjukdomar

•

KOL-simulator

•

Tremorsimulator

•

Tinnitussimulator

•

Strokesimulerings dräkt

•

Ålderssimulerings dräkt

Simuleringsglasögon för ögonsjukdomar
Med hjälp av glasögon, se figur 3.2, vars glas konstruerats för att simulera en viss
ögonsjukdom kan användaren få uppleva hur det är att leva med synsvårigheter.
De sex olika glasögonen representerar vardera en ögonsjukdom, vilka är gråstarr,
grönstarr, diabetesretinopati, tunnelseende, näthinneavlossning och gula fläcken.
Vid de tillfällen då detta verktyg har använts har personen som bär glasögonen
fått en uppgift. Exempel på uppgifter som använts är att försöka läsa texten i en
tidning, läsa menyn på en matsedel eller följa skyltar till toaletten. Allt detta sker i
en så vardaglig miljö som möjligt och ibland även under tidspress.

Figur 3.2: Simuleringsglasögon för ögonsjukdomar.

KOL-simulator
Vid simulering av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, används ett sugrör som
placeras i munnen att andas igenom, se figur 3.3. Vid något tillfälle har det även
använts ett munskydd där hål har gjorts för sugröret. Här har användaren sedan
fått göra en mer fysisk aktivitet, exempelvis gått upp och ner i en trappa. Genom
att andas via det trånga sugröret skall användaren få prova på hur det är att ha
svårt att andas.
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Figur 3.3: KOL-simulator.

Tremorsimulator
Tremor orsakar rytmiska skakningar i delar av kroppen, vilket gör det svårt att
klara av vardagliga sysslor som exempelvis att äta. För att få en inblick i hur det
är att leva med tremor får användaren sätta på sig ett par handskar som är
kopplade med kablar till en batteridosa, se figur 3.4. När dosan slås på börjar
händer och armar att skaka. En blankett fylls sedan i samtidigt som skakningarna
sker för att uppleva svårigheterna i bland annat att skriva sitt eget namn.

Figur 3.4: Tremorsimulator.

Tinnitussimulator
För att få en uppfattning om hur det är att ha ett konstant ljud i öronen används
hörlurar och en MP3-spelare, se figur 3.5. MP3-spelaren har ett varaktigt pipande
ljud inspelat. Användaren får sedan bära utrustningen under en längre period för
att prova på hur det kan vara att leva med tinnitus.

Figur 3.5: Tinnitussimulator.
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Strokesimuleringsdräkt
Personer som har drabbats av stroke kan exempelvis få försvagad känsel eller
rörlighet i ena sidan av kroppen, svårigheter att kommunicera, dricka eller äta.
Dessa synliga symtom simuleras med hjälp av en vikt runt fotleden, ett knäskydd,
mitella, öronproppar, ögonlapp, godisklubba samt en käpp, se figur 3.6. Vikterna
på fotleden gör det tyngre att röra sig, skyddet som placeras runt knät och mitellan
används för att minska rörligheten. Godisklubban i munnen gör det svårare att
kommunicera och äta. Ögonlappen och öronpropparna gör det svårare att se och
höra. Käppen används som ett hjälpmedel som användaren kan stödja sig på.
Användaren får sedan förflytta sig i rummet med utrustningen på och bland annat
prova på att sätta sig på en stol.

Figur 3.6: Strokesimuleringsdräkt.

Ålderssimuleringsdräkt
Genom ålderssimuleringsdräkten, se figur 3.7, fås en möjlighet att uppleva hur det
kan kännas att vara äldre. Hörselskydden används för att efterlikna nedsatt hörsel,
synen blir grumligare och ändrar färgseendet med hjälp av glasögonen och
rörligheten i nacken minskar med nackkragen. Västen med tyngder i och vikterna
runt handlederna samt fotlederna minskar rörligheten och efterliknar
muskelsvaghet. Skydden på armbågarna och knäna simulerar ledstelhet och
handskarna gör det svårare att greppa saker. Skoöverdragen gör att det blir
ostadigare att gå. Användaren får exempelvis prova att gå i trappor med
ålderssimuleringsdräkten på.
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Figur 3.7: Ålderssimuleringsdräkt.

3.2.2. Intervju med användare
En sammanfattning av det framkomna intervjumaterialet med personer som
använt empatistationerna i en verklig process redovisas nedan. Intervjuerna finns i
sin helhet i bilaga 2.
Deltagarna som intervjuades hade alla en positiv inställning till empatistationerna
och ansåg att stationerna var ett bra sätt för att få en ökad förståelse för de
drabbade. Två av deltagarna poängterade att empatistationerna skall användas i en
verklig miljö. En miljö där de drabbade människorna lever i.
Jag tycker att man skall ut i verkligheten och använda dessa simuleringsverktyg
så att det blir en riktig resa. (Arbetsinstruktör 2)

Upplevelsen av att själv använda simuleringsverktygen och prova på hur det är att
ha vissa funktionshinder beskrevs som obehagligt, lärorikt och nya upptäckter
gjordes under övningens gång. Respondenterna ansåg att simuleringsverktygen
inte behöver vara helt realistiska utan det räcker med att få en liten inblick åt rätt
håll. Dock måste det finnas en tanke bakom varje verktyg för att de skall vara
trovärdigt.
Det finns olika grader och jag hade väl inte den värsta formen av KOL men det
var jobbigt ändå och man får ett hum om hur det kan vara. (Arbetsinstruktör 2)

Genom att ha upplevt hur det kan vara att ha någon av dessa funktionshinder som
simuleringsverktygen avser kände sig en av de intervjuade säkrare i sitt
bemötande.
Nu när jag har provat på det här och stöter på en människa med de här
besvären blir jag säkrare i mitt bemötande eftersom jag har fått uppleva lite
grann själv hur det kan vara. (Arbetsinstruktör 2)
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Exempel som framkom som lämpliga användningsområden för empatistationerna
var vid planering av verksamheter, anpassning av lokaler, vid utveckling av
hjälpmedel samt personer som kommer i kontakt med de drabbade.
Viktigt att det fungerar för de drabbade av diverse sjukdom eller handikapp
som ska använda lokalerna/verktygen. (Sjuksköterska)
Den stora grejen med empatistationerna är att man blir mer medveten,
simuleringsverktygen ökar förståelsen. (Arbetsinstruktör 2)

Det som framkom som mindre bra var att förberedelserna på vissa
simuleringsverktyg tog lång tid. Samtliga respondenter såg inga större risker med
att använda verktygen om de används under organiserade former. Önskemål om
en empatistation för psykiska sjukdomar framkom också under intervjuerna.

3.2.3. Befintliga simuleringsverktyg
Det som framkom av analysen som genomfördes för att få kännedom om vad som
redan finns vad gäller simuleringsverktyg ämnade att ge empati hos användaren,
var till största del liknande verktyg som Experio Lab använder sig av idag. Nedan
presenteras några av dessa verktyg som ansågs av projektansvarige intressanta för
uppdragsgivaren. De simuleringsverktyg som presenteras skiljer sig från Experio
Labs verktyg på ett eller annat sätt.

Simulering av ryggont
Ryggontsimulatorn ERNST illustrerar de vanliga klagomål hos personer med
ryggont som beror på hållning och rörelse. Utrustningen består av en ryggplatta
med nitar som ger ett tryck på ryggens yta. Vid upprätt position förekommer en
liten smärtstimulans av ryggontsimulatorn och vid krökt rygg ökar trycket på
ryggen framförallt vid korsryggsregionen. Vid exempelvis lyft med böjd rygg
förekommer ett obehag på användarens rygg. Ryggontsimulatorn ERNST används
främst förebyggande för att gör personer medvetna om exempelvis hur de skall
lyfta saker, kontrollera arbetsförhållandena så att det förekommer ryggvänlig
arbetsmiljö samt ge en förståelse för människor som lider av ryggsmärtor
(Produkt und Projekt 2015).

sTimul care ethical lab
sTimul care ethical lab är ett laboratorium i Belgien vars fokus ligger på etik hos
vårdgivare och vårdtagare (Stimul 2015a). Det är ett samarbetsprojekt mellan
utbildnings- och vårdsektorn. sTimul använder sig av simulering för att främja
etisk reflektion inom vården. Under de så kallade empatisessionerna får
vårdgivare anta rollen som en äldre vårdtagare. En session innefattar två
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simuleringsdagar med en övernattning, etisk reflektion och diskussion med en
etikexpert (Stimul 2015b). Innan empati sessionen får varje vårdgivare en profil
där de själva får välja vilka olika nivåer av beroendevård eller funktionshinder de
vill anföra under själva simuleringen. Detta för att hjälpa vårdgivarna att anta
rollen som en vårdberoende äldre person. Vårdgivarna får även bestämma vilka
uppgifter som skall tillämpas under sessionen, exempelvis hygienisk vård, allmänt
dagligt stöd, användning av inkontinensskydd, hur måltiderna skall tillhandahållas
etc. Personerna som antar rollen som vårdgivare under empatisessionen är
sjuksköterskestudenter. Allt detta utspelar sig i en samtida vårdhemsmiljö för
äldre personer (Vanlaere et al. 2010).

Cambridge simuleringsverktyg
Enligt Dr Sam Waller5 som varit delaktig i utvecklingen av Cambridge
simuleringsverktyg förespråkar han användningen av simuleringsverktygen för
designutvärdering samt för initial ökad medvetenhet. Simuleringsverktygen har
använts ett flertal gånger inom förpackningsindustrin där återkopplingen som
erhållits enligt Dr Sam Waller varit positiv.
Cambridge simulationshandskar och glasögon
Cambridge simulationshandskar, se figur 3.8, reducerar händernas
funktionsförmåga. Plastremsorna på vardera finger begränsar fingrarnas styrka
och rörelseområde. Användaren får med hjälp av handskarna uppleva hur det är
att ha nedsatt fingerfärdighet och hur det påverkar interaktionen med olika
föremål. Exempelvis gör handskarna det svårare att använda bestick vilket kan
illustrera personer med artrit som har svårigheter att greppa mindre föremål
(Cambridge University 2015a).

Figur 3.8: Cambridge simulationshandskar.
(Används med tillstånd från Dr Sam Waller)

5

Sam Waller Dr University of Cambridge Engineering design Centre, e-post den 27 mars 2015.
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Cambridge simulationsglasögon, se figur 3.9, representerar inte någon specifik
ögonsjukdom utan simulerar förlusten av att se fina detaljer i allmänhet, vilket är
vanligt vid åldrande, majoriteten av ögonsjukdomar, samt om en person bär
glasögon vars inställningar inte helt överensstämmer med synfelet. Genom att
använda flera glasögon samtidigt ökar graden av synfel. Synen för användaren blir
grumligare och det blir svårare att uppnå rätt fokus. Produktegenskaper som
saknar tillräcklig storlek och kontrast är lätta att identifiera med hjälp av
simuleringsglasögonen. Beroende på vad personen som använder
simuleringsglasögonen har för synkapacitet från början varierar synupplevelsen
med simuleringsglasögonen. Med hjälp av startinstruktioner och ett
kalibreringsdiagram säkerställs att 99% av Storbritanniens befolknings
synförmåga innefattas av simuleringsverktyget (Cambridge University 2015b).

Figur 3.9: Cambridge simulationsglasögon.
(Används med tillstånd från Dr Sam Waller)

Cambridge syn och hörselsimulator
Cambridge har konstruerat ett mjukvaruprogram med korta ljudfiler där personer
kan få en inblick i hur det kan vara att ha en hörselnedsättning. Simuleringen
demonstrerar några av de vanligaste besvären vid hörselnedsättning vilka
exempelvis är svårigheter att höra högfrekventa ljud som kvinnoröster och toner.
Svårigheten att skilja på ljud som har liknande frekvens, som svårigheter att
urskilja förgrundsljud från bakgrundsljud. De olika ljudfilerna som går att lyssna
på är ett samtal mellan en man och en kvinna i olika miljöer. Varje ljudfil går att
reglera efter fyra olika grader från normal hörsel till måttlig/svår
hörselnedsättning (Cambridge University 2015c).
Mjukvaruprogrammet för synsimulatorn består av olika bilder på situationer
personer stöter på i vardagen. Genom att markera olika synnedsättningar påverkas
bildens färg eller skärpa i olika grad. Till varje synnedsättning finns det även en
kort information att läsa om vardera sjukdomsbild. Synnedsättningarna som
illustreras är bland annat färgblindhet, gråstarr, förlust av synskärpa, lång- och
kortseende med flera (Cambridge University 2015c).
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Simulering av främmande röster
Dr Patricia Deegan6 har utvecklat ett simuleringsverktyg där personer kan uppleva
hur det är att höra och leva med det hon benämner ”distressing voices” och som
på svenska är ungefär främmande röster.
I call my work a Simulation of Distressing Voices and I built it to help
people develop empathy for the lived experience of hearing distressing
voices. (Dr Patricia Deegan)

Verktyget är baserat på Dr Patricia Deegans egna erfarenheter och upplevelser då
hon i tonåren diagnostiserades med schizofreni och en del av den psykos hon
fortfarande upplever är distressing voices. Deegan framhäver vikten av att
använda simuleringsverktyg för att få förståelse.
I don't care how much book knowledge you have until you have had
experience, it cuts right to your heart and gives people a whole new
way of understanding and relating to and also having empathy and
respect. (Dr Patricia Deegan)

Innan simuleringen genomförs får deltagarna se på en film, där Patricia Deegan
själv pratar om upplevelsen av att höra röster. Efter simuleringen får deltagarna
diskutera och gå igenom vad de upplevt. Själva simuleringsfasen består av fyra
delar. Deltagarna får gå igenom samma saker som sjuka personer måste gå
igenom under en behandling i USA. Den första är psykiatrisk akutmottagning där
deltagarna får svara på olika frågor, exempelvis namnge de fyra senaste
presidenterna i USA, var du är och vilket datum det är idag etc. Detta görs för att
undersöka en persons mentala hälsa. Nästa del skall återge vad patienter får göra
under ett behandlingsprogram på sjukhuset som till exempel läsförståelse, pussla
och origami. Deltagarna får sedan gå ut och köpa en tidning men den skall vara tre
dagar gammal och den sista delen är en läsförståelse med frågor till. Dessa delar
genomförs samtidigt som de hör olika röster med hjälp av en MP3-spelare.
Simuleringen används bland annat i undervisningssyfte för studenter men även av
sjukhus, FBI, militären samt polis och brandmän som får rycka ut när en person
får psykiatrisk kris, använder verktyget.

Se genom någon annans ögon
”The Machine to Be Another” som grundarna benämner simulatorn, vars syfte är
att erbjuda användaren en upplevelse av att se sig själv i kroppen av en annan
person. Genom en huvudmonterad display ser användaren en video vars bild
återspeglar vad utövaren ser. Användaren följer utövarens rörelser samtidigt som
6

Dr Patricia Deegan, intervju den 14 maj 2015.
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denne lyssnar på utövaren genom ett par hörlurar, vilket skall uppfattas som att
någon talar inne i deras sinne. Videon genereras av en kamera som är fastsatt på
utövaren och som registrerar vad denne ser i realtid. Bakom projektet står
BeAnotherLab vars tanke med simulatorn är att adressera relationen mellan
identitet och empati (BeAnotherLab 2015).

3.3. Research andningssvårigheter
Efter förstudien genomförts och sammanställts riktades projektet in på att utveckla
empatistationen för andningssvårigheter. Informationen som insamlades under
researchen redovisas här näst.

3.3.1. Litteraturstudie andning och andningssvårigheter
Det första och det sista en människa gör i livet är att andas. Att tillgodose sig med
syre samt göra sig av med koldioxid är ett grundläggande fysiologiskt behov hos
människan, vilket görs via andning. En människas liv utsätts för fara om personen
inte syresätter sig och cirka fyra minuter utan syre skadar hjärnan så allvarligt att
den aldrig kan fungera som förut igen (Bergbom & Nilsson 2000). Andning är
inte enbart ett fysiskt fenomen utan även nära kopplat till känslor och
välbefinnande, vilket sträcker sig långt tillbaka i tiden. En skrämd person drar fort
ett djupt andetag innan mage-, bröst-, hals- samt skulder muskulatur spänns.
Kraftiga andetag återspeglar en person som är aggressiv och hulkande andetag en
ledsen person som gråter. En person som är ångestfylld andas ofta oregelbundet
och högt upp i bröstkorgen samt ytliga andetag sker när personen är deprimerad.
En människa som är lugn och harmonisk andas med lugna djupa andetag
(Bergbom & Nilsson 2000). Vid vila andas en vuxen människa normalt in
omkring en halv liter luft per andetag och vid ansträngning två och en halv liter
per andetag (Olséni & Wollmer 2011). Andningen sker vanligtvis med automatik
men kan även styras med vilja till en viss gräns. Dominerande är dock den
kemiska regleringen som tvingar en person att andas när denne försöker
hypoventilera och inte andas vid hyperventilering (Bergbom & Nilsson 2000).
Det är många människor som har andningssvårigheter och sjukdomar som
påverkar deras andning (Bergbom & Nilsson 2000). Andningssvårigheter uppstår
när det förekommer obehag att andas och känslan av att inte få luft uppkommer.
Tillståndet kan utvecklas succesivt eller helt plötsligt bli mer ansträngt (Badii &
Leonard 2012). Det finns många olika orsaker till andningssvårigheter, allt från
svårigheter vid ett ansträngande träningspass till kroniska sjukdomar. När det
kommer till andningssvårigheter orsakade av sjukdomar är det främst sjukdomar i
luftrör och lungor som är orsaken. Obstruktiv lungsjukdom är ett samlingsnamn
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för sjukdomar som ger ett ökat flödesmotstånd i luftrören. Astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL, är de vanligaste (Olséni & Wollmer 2011) och hör
till de stora folksjukdomarna (Socialstyrelsen 2014). Enligt Socialstyrelsen (2014)
lever idag ungefär 800 000 svenskar med astma och 400 000-700 000 med KOL.
Astma orsakar fortfarande ett fåtal dödsfall per år till följd av anfall. När det
kommer till KOL ligger dödstalet på omkring 2 700 personer per år i Sverige. Den
största skillnaden mellan sjukdomarna är att astmatiker har oftast en normal
lungfunktion mellan besvärsperioderna medan personer med KOL har en
bestående nedsatt lungfunktion (Olséni & Wollmer 2011). En annan skillnad är att
sjukdomsförloppet vid KOL är svårt att påverka med läkemedel då skadorna som
uppstått är permanenta (Socialstyrelsen 2014).

Vad är astma?
Astma är en kronisk inflammatorisk luftrörssjukdom som medför ökad känslighet
i luftvägarna (Socialstyrelsen 2014). Exponering av utlösande faktorer ger ett
astmaanfall vilket medför en sammandragning av de glatta musklerna runt
luftrören samt att de blir svullna och inflammerade (Hedlin & Larsson 2009). Det
blir trångt i luftvägarna och luftflödet får mindre passage vilket ökar motståndet
och den drabbade får svårigheter att andas. Utandningen blir kort och pressad
samtidigt som ett pipande eller väsande ljud uppstår vid andningen. Under tiden
bildas även ett segt slem i luftrören till följd av att slemhinnan svullnar och hosta
framkallas. Den ökade ansträngning att andas som tillkommer vid det förhöjda
motståndet i luftvägarna medför att mer syre förbrukas i kroppen och mer
koldioxid produceras (Hedlin & Larsson 2009). Vanligt för sjukdomen är att
symptomen kommer i perioder och mellan perioderna känner astmatikerna sig helt
friska. Både graden och upplevelsen på anfallet varierar men ett kraftigt tryck runt
bröstkorgen och andnöd är återkommande beskrivningar. Anfallen varierar från
några minuter upp till flera timmar men i vissa fall kan det även fortlöpa i dagar.
Natten och tidig morgon är de timmar på dygnet där besvär ofta förekommer
(Hedlin & Larsson 2009). Det finns två huvudtyper av astma vilka är allergisk och
icke-allergisk. En överkänslighet för ämnen hör till den allergiska astman
exempelvis pälsdjur, kvalster och pollen (Astma och Allergi Förbundet 2015).
Faktorer som exempelvis kall luft, fysisk ansträngning eller tobaksrök förknippas
med icke-allergisk astma. I dagsläget finns inget svar på varför vissa drabbas och
andra inte men studier visar att astma orsakad av allergi är en ärftlig sjukdom men
även vår livsstil kan påverka. Hjälp i form av medicinering går att få, vilket kan
underlätta symptomen för personer som besväras av astma (Hedlin & Larsson
2009).
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Vad är KOL?
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en kronisk inflammation i luftvägar och
lungor som succesivt ger ökad förträngning av luftrören (Socialstyrelsen 2014).
Sjukdomen orsakas av inandning av skadliga ämnen då oftast under en längre tid,
vilket gör att personer som insjuknat har oftast fått sin sjukdom i senare delen av
livet. Rökning är den största sjukdomsorsaken men det förekommer även personer
som insjuknat på grund av ärftlighet (Olséni & Wollmer 2011). För att hålla de
mindre luftrören öppna krävs en elastisk lunga. KOL påverkar lungorna och gör
de mindre elastiska vilket gör att luftrörens återfjädring förstörs och luftrören
faller därmed ihop vid utandning. Det blir svårare att tömma lungorna på luft. När
mängden instängd luft ökar upplevs det kämpigare att få i sig ny syresatt luft
(Vårdguiden 2014). Genom att använda olika andningstekniker kan den drabbade
tömma ut luften och komma ner på en balanserad andningsnivå. Symptomen
kommer krypande och utvecklas under flera år, omkring 20-30 år (Bergbom &
Nilsson 2000), vilket gör att många inte uppmärksammar att de börjar bli sjuka.
KOL delas in i fyra stadier där stadium fyra är det svåraste (Socialstyrelsen 2014).
Ett vanligt symptom i tidigt skede är andfåddhet redan vid liten fysisk
ansträngning, trötthet och dålig ork. Andra tidiga tecken är pip i bröstet och
upprepade perioder av hosta med segt slem. I senare skeden av sjukdomen kan
den drabbade även få andra medicinska konsekvenser exempelvis undernäring,
muskelsvaghet, benskörhet samt negativ påverkan på psykologiska och sociala
funktioner (Olséni & Wollmer 2011).

3.3.2. Intervju med personer insatta i ämnet
andningssvårigheter
Intervju Ilknour Avci och Anne Rydén
En sammanfattning av intervjuerna med Ilknour Avci legitimerad
distriktssköterska vid Kronoparkens vårdcentral samt Anne Rydén
distriktssköterska vid vårdcentralen city i Eskilstuna presenteras nedan. Båda
respondenterna har sitt fokusområde på astma och KOL. I bilaga 3 och 4 finns
respektive intervju i sin helhet.
De vanligaste orsakerna till andningssvårigheter är andningsorganssvikt där
folksjukdomarna astma och KOL är de största lungsjukdomarna. Spirometri är en
vanlig metod för att fastställa en diagnos för både astma och KOL. PEF-mätare
förekommer också när det gäller astma men det är en osäkrare metod att ställa
diagnos med och användas därför allt mindre. Vid en spirometri undersöks
lungornas kapacitet.
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Man kollar luftkapaciteten, alltså hur mycket luft man får in i lungorna och
hur bra elasticiteten är i lungorna för att kunna andas ut. (Ilknour Avci)

I stort går metoden ut på att patienten får blåsa i ett rör som är kopplat till en dator
som visar olika värden. Blåsningen upprepas flera gånger och skall utföras både
snabbt och långsamt. Luftrörsvidgande medicin används också för att se om det
blir någon skillnad. Med hjälp av olika procentsatser som framkommer ur datan
klassas svårighetsgraden av KOL in i de olika stadierna. När det kommer till
astma finns det inte några stadier utan antingen är det svårbehandlad astma eller
vanlig astma.
Då KOL är en sjukdom som kommer smygande är det inte alla som märker av den
i stadie ett men i stadie två kan det bli svårare att gå längre promenader, bära
matkassar eller göra tyngre hushållsarbete. I stadium tre kan det vara ansträngande
att gå på plan mark, bädda sängen och dammsuga ett rum. I stadie fyra är det
ansträngande att tvätta sig, klä på sig och ta på sig skorna.
Ju svårare symptom man har desto jobbigare är det att arbeta på hög
höjd med armarna. En patient pratade om att det är svårt att rulla håret för
då måste man upp med armarna. (Anne Rydén)
Man orkar inte som tidigare och då blir det att man tar saker efter den
energi man har och därför är det väldigt svårt för patienten att förstå vad
deras ansträngning beror på. (Ilknour Avci)

För personer med astma beror det på hur omfattande besvären är. Om det är en
svår astmaattack kan den drabbade normalt inte göra någonting men är det en
lindrig astma kan det exempelvis vara jobbigt att springa. Sedan finns det nivåer
där i mellan som gör det svårare att utföra saker i vardagen.
KOL påverkar hela kroppen och inte bara andningen. Muskeltrötthet är ett
exempel vilket gör det jobbigare att få med sig kroppen.
I och med att KOL är väldigt energikrävande kanske det inte räcker att gå
tio meter med ett sugrör utan man kanske behöver tyngder för att illustrera
det bättre. Personer med KOL tappar väldigt lätt sina muskler men jag har
ju kvar mina så jag har nog lättare att röra på mig även om jag går omkring
med ett sugrör. (Anne Rydén)

Andra saker som framkom att tänka på i utvecklandet av ett simuleringsverktyg
var möjligheten till att reglera olika svårighetsgrader.
En del har inte så mycket besvär och märker knappt av det medan andra
har stora besvär så där skulle det vara bra med flera dimensioner. (Anne Rydén)
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Intervju Mats Arne
Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Mats Arne som är sjukgymnast
och forskningsledare vid primärvårdens FoU-enhet i Landstinget i Värmland. En
mer utförlig sammanfattning finns i bilaga 5.
Vid obstruktiv lungsjukdom är det utandningen som hindras men detta kan
medföra att även inandningen kan bli besvärlig. Hindret beror på täthet i luftrören
och när det händer är det en process som sker även om det kan hända snabbt som
vid ett kraftigt astmaanfall. Diagrammet, figur 3.10, illustrerar vad som händer
med en persons andning när denne får någon form av täthet i luftrören. De små
kurvorna på den heldragna svarta linjen visar normala andetag. Den större
uppåtgående ett maximalt andetag vid inandning och den större nedåtgående
kurvan maximal utandning. Vid täthet i luftrören hinner inte den drabbade att få ut
så mycket luft, utandningen hindras vilket gör att nästa inandning sker från en
högre nivå, se den blå prickade linjen. Nivån ökar succesivt och sedan kan det
även vara att personen ligger kvar på den högre nivån vilket illustreras av den
röda streckade linjen i figuren. Vid inandning blir det då ett elastiskt motstånd
som gör att även inandningen blir jobbig, men från början är det utandningen som
hindras. Denna process är något som sker för alla, exempelvis vid fysisk
ansträngning, men det går olika fort då personer ligger på olika nivå från början.
Det beror även på situation, hur kraftig täthet som drabbar personen. För att
motverka detta behöver utandningen vara längre än inandningen för att komma
ner på en balansnivå i andningen igen, se den gröna linjen med kryss. Det är inte
onormalt att ligga lite högre vid ansträngning utan tvärtom fysiologiskt normalt,
för då är det lättare att få ut luften. Men då en person med täthet som exempelvis
astma får en kramp i luftrören eller en svullnad som gör att det tar längre tid att få
ut luften blir det mer problem att andas.
Volym
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Figur 3.10: Förenklad illustration av bild från Mats Arne som visar vad som händer
med andningen vid obstruktiv lungsjukdom. (Illustrationen gjord med tillstånd av
Mats Arne)
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Om ett sugrör sätts i munnen, näsan hålls för och andningen sker både in och ut
genom sugröret blir det tätt direkt både på in och utandning, men det pedagogiska
i det här är att det är en process som sker. För att få det mer fysiologiskt och
efterlikna obstruktiviteten skall utandning ske mot ett motstånd och inandning
utan motstånd. Detta gör att all luft inte blåses ut och konsekvensen blir att
lungorna fylls med mer luft, det blir inte balans i andningsmedelläget.
94 procent av de som har KOL i befolkningen befinner sig i stadie ett eller två,
men stadierna talar egentligen inte om hur patienten mår. Även om en person har
en KOL-diagnos är det inte säkert att den har konkreta besvär och stadierna talar
inte om hur besvären upplevs. Även upplevelsen av andningsbesvär orsakade av
astma är olika. En etikett vill gärna sättas på det upplevda andningsbesväret men
försiktighet bör ske att säga såhär är det att ha astma eller så här är det att ha KOL.
Fokusera mer på att en täthet uppstår i luftrören istället för att tråckla in sig för
mycket på olika diagnoser. Inte koppla KOL-simulatorn till de olika stadierna
utan mer så här känns det att ha lättare andningsbesvär och så här känns det att ha
svårare. Fokusera mer på den process som blir, först är det utandningen som blir
försvårad och sedan när andningen kommer upp på den här högre nivån blir det
även inandningen. Om exempelvis ”sugrörsmetoden” används, börja med att
andas in genom näsan och ut genom munnen och fortsätt så, då kommer det
småningom att hända något och det är det som är vitsen. Manualen blir viktig för
att få det så autentiskt som möjligt. En produkt utan manual blir inte realistisk.
Det gäller att få det så verklighetstroget som möjligt så att man får den här djupare
förståelsen.
Det är det som känns viktigt att kunna få med bakgrunden till det här, varför det
uppstår för att kunna få en förståelse för hur det är.
Om produkten har olika motstånd är det produkten som fixar en del av det annars
är det själva processen som fixar upplevelsen. Det svåra med gradering av
motstånd är att direkt översätta vad det står för. Att säger att nu är det ett stort
motstånd för att snabbt bygga upp en högre nivå och sedan knäppa av det till ett
mindre och vara kvar där och andas. Eller att det är mindre motstånd men det tar
längre tid. Hur lång tid produkten skall användas beror alltså på hur mycket
motståndet är och om personen sitter stilla eller rör på sig. Det handlar om olika
delar, dels motståndet i produkten, instruktion för tillvägagångssättet och vad
syftet med det hela är.
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3.3.3. Intervju med personer med andningssvårigheter
Det som framkom från samtliga intervjuer med personer som har diagnostiserade
andningssvårigheter är att det är väldigt individuellt hur upplevelsen av sin
andningsproblematik är. Alla respondenterna uttrycker att det finns ett behov av
information runt andningssvårigheter. Astma är en mer känd sjukdom men
avsaknaden av kunskap om hur omgivningen/miljön och personer runt omkring
kan utlösa eventuella anfall saknas. När det kommer till KOL handlar okunskapen
mer om vad själva sjukdomen innebär.
Väderförhållanden som vind och snabba omslag påverkar personernas sjukdomar
negativt. De intervjuade upplevde sig ha kontroll över sin sjukdom. Alla
intervjuade påpekade tryggheten med lugna människor runt omkring som känner
till att vederbörande har en KOL/astma diagnos, framförallt vid akuta tillfällen när
andningssvårigheterna är påtagliga. Detta ger en lugnare effekt på den drabbade
då personen inte känner sig ensam och stressnivån sjunker.
Jag vill gärna att personer säger till att de ser att jag har problem att andas
…så att jag vet det. Det gör inget om inte folk gör så mycket sen, men
veta att någon bara markerar att det ser tungt ut…om det då skulle bli
avsevärt värre väldigt fort så vet jag vem som har ögonen på mig och vem
jag kan signalera till. (Person 2 astma)

Att vara envis och inte låta sjukdomen styra var även något som framkom hos
samtliga respondenter.
Ibland känner jag mig begränsad men jag vill, viljan är så stark att ibland
är jag nästan dumdristig. Jag vill, jag kan. Astman styr inte mig utan jag
vill styr astman. (Person 1 med astma)
Det jag vill delge till andra är envishet och att du får tänka på dig själv och
känna efter hur mycket en egentligen orkar. (Person 1 men KOL)

Astma
De respondenter med astma som intervjuades påverkades av olika faktorer, två av
dem genom allergi och den tredje vid ansträngning. Detta påverkar deras vardag
på olika sätt där till exempel dofter eller en cykeltur kan vara en utlösande faktor.
Jag förstår att man vill ha dofter…den här doften är jag och sen kan jag förstå
att man inte begriper att man kan göra någon så otroligt sjuk...när du kliver in
i duschen har du duschtvål, schampo, balsam, då är vi uppe i tre dofter redan
där. Sedan sköljer du av dig och torkar dig med handduken som är tvättat med
något parfymerat tvätt- och sköljmedel och sedan smörjer du in dig i kroppslotion,
du har deodorant, hårmousse, hårspray, extra doft på dig och kläderna med doft.
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Ja listan kan göras hur lång som helst, men kör du oparfymerat och sedan
har en doft. Jag blir sjuk men jag tror inte att jag blir lika sjuk som när hela
batteriet är på. (Person 1 med astma)
Jag känner av astman varje gång jag tränar. Jag tränare tre fyra gånger i veckan
när det inte är vår och då känner jag av den nästan varje gång. Ibland kan
jag även känna när jag cyklar upp för backar. (Person 3 med astma)

Vid ett astmaanfall framkom det svårigheter att andas ut luften medan fri
inandning råder vilket gör att lungorna blir fyllda. Efteråt känns en trötthet och
värk i hela kroppen.
…man kämpar ju med hela kroppen, musklerna och så. Efter ett rejält
astmaanfall så har du träningsvärk kan man säga. (Person 1 med astma)

KOL
KOL är den fjärde dödssjukdomen och är på väg upp till tredje plats. Vi
blir ju äldre och äldre nu mera och när man blir äldre så blir lungfunktionen
sämre och sämre. Det innebär att lite längre fram kommer var enda en i stort
sett ha KOL och det är ju en ruskig sak att tänka. (Person 2 med KOL)

KOL anses fortfarande som en skamsjukdom då majoriteten fått det på grund av
sin rökning men den förekommer även hos icke-rökare.
…att ha fel på hjärtat ger ju väldigt hög status, så det är ju många som
engagerar sig i. Men lungorna och det här har jag väl upplevt hela tiden att
då får man skylla sig själv. Alltså jag har varit rökare och det har ju de flesta
av oss varit men man kan få det även om man inte röker men de flesta har
ju varit rökare. Det är precis som att vi får skylla oss själva. (Person 3 med
KOL)

Samtliga personer var vid tidpunkten för intervjuerna aktiva utifrån sin förmåga.
De har anpassat vardagen efter sin egen takt. Att böja sig ner samt arbeta med
armarna över huvudet är påfrestande och detta påverkar de vardagliga sysslorna så
som städning, påklädning och knytning av skor. Endast samtala kan vissa dagar
vara ansträngande, att dessutom promenera samtidigt är uteslutet. Personerna
utrycker att de gärna befinner sig i sin hemmiljö dygnet runt där de kan hålla på
sina rutiner.
Sakta men säkert blir jag mer och mer isolerad vilket jag tycker är lite jobbigt.
För att jag hänger ju inte med mina bekanta och sedan är det många ställen jag
har svårt att gå på. Större tillställningar med mycket folk som till exempel Bio.
Om man skall gå dit ska det inte vara för mycket folk. Det blir ju alltid syrefattigt
som jag säger så det orkar inte jag då. Jag går ju aldrig på någon premiär för då är
det ju ofta fullsatt och då räcker inte luften åt mig. Så upplever jag det.
(Person 3 med KOL)
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Även respondenterna med KOL framhöll svårigheten av att andas ut. Till sin hjälp
har de lärt sig andningsteknik vilket innebär att luften pustas ut. En känsla av att
luften inte räcker till eller är syrefattig förekommer.
Jag brukar säga att jag är lufttörstig, jag vill jämt ha luft. (Person 3 med KOL)

För att lindra det obotliga sjukdomsförloppet betonades vikten av regelbunden
motion och frisk luft, då de intervjuade upplever att ingen medicin hjälper.
Med en gång efter två tre dagar som jag inte tagit de långa promenaderna då
har jag svårare på morgonen så det är bara motion, motion och motion som
gäller för den här sjukdomen. (Person 1 med KOL)

3.4. Produktspecifikation
Funktionsanalysen som utmynnade utifrån samanställningen av förstudien och
research av andningssvårigheter finns i sin helhet i bilaga 6. I tabell 3.1 visas
huvudfunktionen samt delfunktionerna som processen skall fortlöpa med.
Projektet kom att bestå av tre delar som tillsammans skapar helhetskonceptet för
empatistationen. Delarna är ett simuleringsverktyg för andningssvårigheter, ett
informationsblad kopplat till simulatorn samt olika scenarier hämtade från
verkligheten.
Tabell 3.1: Sammanfattning av funktionsanalysen empatistation.
HF=Huvudfunktion och DF=Delfunktion.

Funktion

Klass

Anmärkning

Förstå

Andnöd

HF

Användaren skall få en djupare förståelse för hur
det kan vara att ha andningssvårigheter

Skapa

Simulator

DF

Skapa andningssvårigheter

Inneha

Informationsblad

DF

Skapa kunskap samt visa hur simulatorn fungerar

Inneha

Scenario

DF

Skapa en djupare känsla

I tabell 3.2 visas de krav som tagits hänsyn till vid utformningen av simulatorn.
Kravet att användaren skall kunna prata undertiden simulatorn används framkom
under senare delen av projektet, vilket påverkade utformningen av simulatorn
väsentligt. I bilaga 7 finns kravspecifikationen i sin helhet.
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Tabell 3.2: Kravspecifikation simulator.

Nr.

Cell

Kriterium

K/Ö, vikt

1

1.2

Miljöfarliga ämnen skall ej användas

K

2

1.3

Användaren skall kunna prata

K

3

2.3

Låg vikt på ingående komponenter

K

4

2.3

Uttrycka lätthet

K

8

4.1

Lätt att rengöra

K

10

4.3

Lösningen skall ej kunna användas på ett sätt som medför personskada

K

11

4.3

Lättförståelig

K

12

4.3

Användarvänlig

K

13

4.4

Tålig

K

15

5.3

Inga hälsofarliga ämnen

K

16

1.3

Utformad utifrån antropometriska mått

K

17

4.1

Lufttät mot näsa/mun/ansikte

K

18

1.1

Integrerad regulator

K

19

4.1

Reglera luftflöde

K

3.5. Konceptgenerering
I figur 3.11 till 3.13 presenteras tre utav de idéer som kom fram under det
övergripande fokusområdet, ”Hur ser det ultimata simuleringsverktyget för
andningssvårigheter ut?”.

Figur 3.11: Idé som framkom med
metoden 6-3-5.

Figur 3.12: Idé som
Figur 3.13: Idé som
framkom med metoden framkom med metoden
6-3-5.
6-3-5.

41

Figur 3.14 till 3.16 visas tre idéer som framkom under den första av de tre
delfrågeställningarna. Den första frågeställningen, ”Hur kan man justera
luftflödet”, syftar på hur regulatorn kan utformas.

Figur 3.14: Idé från första
frågeställningen.

Figur 3.15: Idé från första
frågeställningen.

Figur 3.16: Idé från första
frågeställningen.

Idéer som framkom från den andra frågeställningen, ”Hur gör man så att det blir
tätt runt andningsorganen så att luften endast går genom regulatorn?”, som syftar
på hur dosan kan utformas presenteras i figur 3.17 till 3.19.

Figur 3.17: Idé från andra
frågeställningen.

Figur 3.18: Idé från andra
frågeställningen.

Figur 3.19: Idé från andra
frågeställningen.

I figur 3.20 till 3.22 visas idéer som uppkom under den sista frågeställningen,
”Hur förankras dosan och regulatorn på ansiktet?”, vilket syftar på hur
huvudfästet kan utformas.

Figur 3.20: Idé från den
tredje frågeställningen.

Figur 3.21: Idé från den tredje
frågeställningen.

Figur 3.22: Idé från den tredje
frågeställningen.
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3.6. Konceptutvärdering och konceptval
3.6.1. Konceptmatris
Konceptmatrisen i tabell 3.3 presenterar de idéer som gick vidare efter den första
sorteringen. Idéerna visas även visuellt i figur 3.23 till 3.31 för hur regulatorn kan
utformas, i figur 3.32 till 3.36 och 3.37 till 3.40 för dosan respektive
huvudmontering.
Tabell 3.3: Konceptmatris.

A Regulator

B Dosa

C Huvudmontering

1

Spjäll

1

Mask näsa & mun

1

Rem runt huvud

2

Skruvventil

2

Mask mun

2

Glasögonskalmar

3

Plugga igen

3

Mask näsa

3

Snöre bakom örat

4

Bländare

4

Bitmunstycke & näsklämma

4

Klister

5

Lager på lager

5

Bitmunstycke

6

Sruvplatta med hål

7

Skjutplatta

8

Proppar i näsan

9

Skjutplatta med hål

Figur 3.23: Spjäll, A1.

Figur 3.24: Skruvventil, A2.

Figur 3.26: Bländare, A4.

Figur 3.27: Lager på lager,
A5.

Figur 3.25: Plugga igen, A3.

Figur 3.28: Platta med hål,
A6.
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Figur 3.29: Skjutplatta, A7.

Figur 3.32: Mask näsa &
mun, B1.

Figur 3.30: Propp i näsan,
A8.

Figur 3.33: Mask mun, B2.

Figur 3.35: Bitmunstycke &
näsklämma, B4.

Figur 3.37: Rem runt
huvud, C1.

Figur 3.31: Skjutplatta med hål,
A9.

Figur 3.34: Mask näsa, B3.

Figur 3.36: Bitmunstycke, B5.

Figur 3.38: Glasögonskalmar, C2.
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.
Figur 3.39: Snöre bakom
örat, C3.

Figur 3.40: Klister, C4.

3.6.2. Utvärdering dosa och regulator
Utvärderingen med hjälp av eliminerings- och relativbeslutsmatris, som finns i sin
helhet i bilaga 8, resulterade i fyra koncept, se figur 3.41 till 3.44. Koncepten
visades upp för uppdragsgivaren.

Figur 3.41: Spjäll & bitmunstycke,
koncept 5.

Figur 3.43: Skruvplatta med hål &
bitmunstycke, koncept 30.

Figur 3.42: Skruvventil &
bitmunstycke, koncept 10.

Figur 3.44: Skjutplatta med hål &
bitmunstycke, koncept 45.

Det nya kravet som uppkom att kunna prata undertiden simulatorn används
uppfylldes inte av de koncept som valts ut utan en ny utvärdering utfördes. Den
andra eliminerings- och relativbeslutsmatrisen, se tabell 3.4 till 3.6, genererade i
tre koncept. I elimineringsmatrisen presenteras endast de koncept som gick vidare
till nästa steg vilket var relativbeslutsmatris. Koncept 4, 5, 9, 10, 19, 20, 29, 30,
34, 35, 44 och 45 uppfyllde inte kravet att användaren kan prata. Koncept 11-15,
21-25 och 36-40 togs bort för att de endast kan reglera luftflödet en gång till
skillnad från de andra koncepten som går att reglera flera gånger. Den fullständiga
elimineringsmatrisen finns i bilaga 9.
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Tabell 3.4: Elimineringsmatris utvärdering två.

Realiserbar

Passar
företaget

Tillräcklig info

(+) Fullfölj lösning
(!) Eliminera lösning
( ? )Sök mer info
( ! ) Kontroll kravspec.

Inom
kostnadsramen

(+) Ja
(!) Nej
( ? ) Mer info krävs
( ! ) Kontroll kravspec.

Säker

Beslut:

Uppfyller alla
krav

Elimineringskriterier:

Koncept

Elimineringsmatris

1

+

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

16

+

+

+

+

+

+

+

17

+

+

+

+

+

+

+

18

+

+

+

+

+

+

+

26

+

+

+

+

+

+

+

27

+

+

+

+

+

+

+

28

+

+

+

+

+

+

+

31

+

+

+

+

+

+

+

32

+

+

+

+

+

+

+

33

+

+

+

+

+

+

+

41

+

+

+

+

+

+

+

42

+

+

+

+

+

+

+

43

+

+

+

+

+

+

+

Kommentar

Beslut

Tabell 3.5: Relativbeslutsmatris utvärdering två omgång ett.

Relativbeslutsmatris
Omgång 1
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera
& ta av
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
Ref
(1)

0
5
N

2 3 6 7 8

16

17

18

26

27

28

31

32

33

41

42

43

0 - 0 + + + 0 + +

0
+

+

+

0
0

+
+

+

0
0

+
0

+

0
0

+
+

+

+ -

0 + -

0

+

-

0

+

-

0

+

-

0

+

-

+
+
+
5
1
0
5
2
J

0
+
0
1
5
0
1
4
N

0
0
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
5
0
1
4
3
N

+
+
3
0
3
0
5
N

0
+
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
3
0
3
0
5
N

0
0
0
5
1
-1
6
N

+
0
+
4
2
0
4
3
N

+
+
3
0
3
0
5
N

0
+
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
3
0
3
0
5
N

+
+
3
0
3
0
5
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
3
0
3
0
5
N
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Tabell 3.6: Relativbeslutsmatris utvärdering två omgång två.

Relativ beslutsmatris
Omgång 2
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta av
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
Ref
(2)

0
2
N

7

27

42

0
0
0
0
+
0
1
5
0
1
1
J

0
0
0
0
+
0
1
5
0
1
1
J

0
0
0
0
+
0
1
5
0
1
1
J

De tre koncept som gick vidare från utvärderingen av dosa och regulator
presenteras i figur 3.45 till 3.47.

Figur 3.45: Skruvventil
& mask mun, koncept 7.

Figur 3.46: Skruvplatta med
hål & mask mun, koncept 27.

Figur 3.47: Skjutplatta med
hål & mask mun, koncept 42.
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3.6.3. Utvärdering huvudmontering
I spindelvävsdiagrammet, se figur 3.48 presenteras resultatet av utvärderingen på
huvudfästet. Bedömningskriterierna erhölls från kravspecifikationen och
funktionsanalysen.
5

Rem runt huvudet, C1
Glasögonskalmar, C2
Snöre bakom örat, C3
Klister, C4

Lättförståelig

4
3
2

Användarvänlig

Medför lufttäthet

1
0

Bekväm

Snabbfrigöring

Figur 3.48: Utvärdering huvudfäste.

Sätta fast masken med hjälp av klister bedömdes problematiskt att få tätt då
mustasch/skägg kan förekomma hos vissa användare. Det ansågs även att
användaren skulle få svårare att prata om masken klistrades fast och risk för
allergier kan förekomma. Få fast masken hårt nog för att hålla tätt mellan mask
och ansikte med hjälp av snöre bakom örat betraktades svårt, likaså vid
användning av glasögonskalmar. Idén med rem runt huvudet fick bäst resultat i
utvärderingen och gick därmed vidare till nästa steg i processen.

3.6.4. Användarstudie
Tabell 3.7 visar de enkla fysiska modellerna som konstruerades utifrån koncepten
samt resultatet av utvärderingsmetoden tre prickar, som användes för att utvärdera
modellernas funktion. Maskerna som utformades för att analysera dess passform
illustreras i tabell 3.8 tillsammans med resultatet på dess utvärdering. Prickarnas
ledord som hämtats från kravspecifikationen och funktionsanalysen visas innan
respektive tabell.
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Modellens funktion:
Lättförståelig

Användarvänlig

Reglerar luftmotståndet

Tabell 3.7: Utvärdering av konceptens funktion.

Koncept

Prickar

Kommentar

Koncept 7

• Inga givna hål för
luftflödet
• Reglerar luften genom
att skruva vilket kan
kännas naturligare då ett
flöde skall styras

Koncept 27

• Givna hål för luftflödet
• Reglerar luften genom
att skruva vilket kan
kännas naturligare då ett
flöde skall styras

Koncept 42

• Givna hål för luftflödet

Maskens passform:
Passform
Lufttät

Diskret

Tabell 3.8: Utvärdering av maskens passform.

Mask
Mask 1

Prickar

Kommentar
• Täcker större yta av
ansiktet
• Mjuka former

Mask 2

• Täcker mindre yta av
ansiktet
• Konformad

Resultatet av konceptens funktion visar att konceptet med skruvplatta fick flest
prickar och mask nummer två fick bäst resultat när det gäller utformningen.
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Under användarstudien framkom det även önskemål om att kunna andas in genom
masken som ett alternativ till att endast andas in genom näsan och ut genom
masken. En ny fysisk modell utformades för att undersöka önskemålets funktion,
se figur 3.49. En tunn gummifilm som fungerar som en backventil sattes på
insidan av modellens öppning till där luftflödet skall passera, vilket gör att
användaren kan både andas in och ut genom masken.

Figur 3.49: Fysisk modell konstruerad utifrån det uppkomna önskemålet.

3.6.5. Valt koncept
Resultatet av utvärderingarna gjorde att det koncept som valdes att arbeta vidare
med var en kombination av koncept 27, mask nummer två, huvudfäste C1 samt
önskemålet som framkom ur användarstudien, se figur 3.50.

Figur 3.50: Valt koncept resulterade i en kombination av de delar som figuren visar.
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3.7. Utveckling av valt koncept
3.7.1. Simuleringsverktyg
I figur 3.51 och 3.52 visar den första 3D-modellen som modellerades utifrån det
valda konceptet.

Figur 3.51: 3D-modell simulator.

Figur 3.52: 3D-modell simulator.

Den justerade 3D-modellen som användes till att tillverka enklare modeller av
simulatorn i en vakuumformningsmaskin presenteras i figur 3.53. De enklare
modellerna av simulatorn åskådliggörs i figur 3.54 och 3.55.

Figur 3.53: Justerad 3Dmodell.

Figur 3.54: Förenklad modell
som ännu inte är utskuren.

Figur 3.55: Förenklad modell
av simulatorn.

Regulatorns hålformation
Tabell 3.9 visar de olika diameterstorlekarna på hål som undersöktes och hur lång
tid det tog innan andningen kändes ansträngande för respektive hål. Där mindre
hål ger högre motstånd vilket innebär att användaren kommer fortare upp till en
ansträngande nivå. Då testet genomfördes sittande kommer de angivna tiderna att
minska om användaren är mer aktiv vid användandet av simulatorn. Figur 3.56
illustrerar ett av hålen som testades.
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Tabell 3.9: Hålstorlekarna i diameter
som testades med respektive tid.

Hålstorlek (mm)

Tid (min)

2

1

3
4
5
6

2
2,5
3,5
5

Figur 3.56: Ett utav hålen som
testades.

Utprovning av huvudmontering
För utprovning av huvudfästet som gick vidare utifrån utvärderingen av koncepten
användes tre olika band, se figur 3.57 till 3.59. Resultatet av utprovningen
redogörs i figur 3.60, där samma bedömningskrav som från den tidigare
utvärderingen av huvudfästet användes.

Figur 3.57: Huvudfäste med
gummiband och klämma.

Figur 3.58: Huvudfäste med
kardborreband.
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Figur 3.59: Huvudfäste med
snöre som knyts.

Lättförståelig
Gummiband & klämma
Kardborreband
Snöre som knyts

4
3
Användarvänlig

2

Medför lufttäthet

1
0

Bekväm

Snabbfrigöring

Figur 3.60: Utvärdering huvudfäste.

Huvudfästet med kardborreband fick bäst resultat i utvärderingen. Elasticiteten i
gummibandet var inte nog hårt för att hålla emot vid utandning, vilket gjorde att
luft kom ut mellan mask och ansikte. Snöret var svårt att själv knyta nog hårt runt
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huvudet för att få det tätt och krångligt att få av då det var lätt att dra i fel ände på
snöret, vilket medförde att knuten satt hårdare.

Slutligt koncept för simuleringsverktyget
Figur 3.61 till 3.64 visar produktbilder av den slutliga konceptmodellen för
simuleringsverktyget.

Figur 3.61: Produktbild av simulatorn
sett från sidan.

Figur 3.62: Produktbild av simulatorn
sett ovanifrån.

Figur 3.63: Produktbild av simulatorn
sett framifrån.

Figur 3.64: Produktbild av simulatorn
sett från sidan.

Två sammanställningsritningar visar simulatorns ingående komponenter
respektive basmått, se figur 3.65 och 3.66. Tack vare den tunna gummiringen,
komponent 4 i figur 3.65, som fungerar som en backventil och sitter på insidan av
den större öppningen till där luftflödet skall passera, kan användaren andas både
in och ut genom masken. Suget som blir i masken när användaren andas in med
munnen gör att gummifilmen formas som en skål och luft kan obehindrat komma
in. När användaren sedan andas ut genom munnen gör trycket som bildas i
masken att gummifilmen pressas mot luftöppningen och täpper igen öppningen.
Luften kan då endast passera ut genom regulatorns hålformationer som sitter på
sidan av den större öppningen. Med hjälp av vridstycket, komponent 5 i figur
3.65, som är kopplat till motståndsregleraren, komponent 3 i samma figur, kan
användaren justera luftmotståndet vid utandning genom att blockera de olika
hålen i hålformationen.
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Figur 3.65: Sammanställningsritning av simulatorn med komponentbenämning.

Figur 3.66: Sammanställningsritning av simulatorn med dess basmått.

54

3.7.2. Informationsblad
Informationsbladet består av två delar. Den ena delen ger information om vad
andningssvårigheter innebär samt kort fakta om två av de vanligaste orsakerna till
andningssvårigheter orsakade av sjukdom, se figur 3.67. Den andra delen är på en
manual för hur simuleringsverktyget kan användas. Beroende på hur lång tid
användaren skall bruka simuleringsverktyget och hur fysisk aktiv användaren
skall vara ser manualen olika ut. Om användaren exempelvis skall använda
simulatorn en kortare tid och sitta stilla behövs ett högre motstånd på simulatorn
för att fortare komma upp i en ansträngande andning. Figur 3.68 visar ett exempel
på hur manualen kan se ut när användaren skall bruka simuleringsverktyget i en
vardaglig situation som exempelvis gå och handla. Informationsbladet finns i sin
helhet i bilaga 10.

Andningssvårigheter
Andningssvårigheter uppstår när det förekommer obehag att andas och känslan av att inte
få luft uppkommer. Tillståndet kan utvecklas succesivt eller helt plötsligt bli mer
ansträngt. Det finns många olika orsaker till andningssvårigheter, allt från svårigheter vid
ett ansträngande träningspass till kroniska sjukdomar.

Obstruktiv lungsjukdom
Obstruktiv lungsjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger ett ökat
flödesmotstånd i luftrören vars hinder beror på täthet i luftrören. Det är utandningen som
hindras men det kan även medföra att inandningen kan bli besvärlig. Astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL är de vanligaste. Figuren nedan illustrerar vad som händer
med en persons andning när denne får någon form av täthet i luftrören.
Volym
6
5
4
3
2
1
0

Tid

55

De små kurvorna på den heldragna svarta linjen visar normala andetag. Den större
uppåtgående kurvan ett maximalt andetag vid inandning och den större nedåtgående
kurvan maximal utandning. Vid täthet i luftrören hinner inte den drabbade att få ut så
mycket luft, utandningen hindras vilket gör att nästa inandning sker från en högre nivå, se
den blå prickade linjen. Nivån ökar succesivt och sedan kan det även vara att personen
ligger kvar på den högre nivån vilket illustreras av den röda streckade linjen. Vid
inandning blir det då ett elastiskt motstånd som gör att även inandningen blir jobbig.
Denna process är något som sker för alla, exempelvis vid fysisk ansträngning, men det
går olika fort då personer ligger på olika nivå från början. Det beror även på situation, hur
kraftig täthet som drabbar personen. För att motverka detta behöver utandningen vara
längre än inandningen för att komma ner på en balansnivå i andningen igen, se den gröna
linjen med kryss.

Astma
Astma är en sjukdom i luftvägarna som orsakas av en inflammation i luftrörens
slemhinnor. Luftrören är överkänsliga för olika retningar och när de exponeras för dessa
retningar dras luftrören samman och det blir svårare för luften att passera. Återkommande
andnöd, väsande och pipande ljud och hosta med segt slem är förekommande symptom.
Astma kännetecknas av attacker och mellan anfallen kan lungfunktionen vara helt
normal. En del påverkas av besvären mer eller mindre ständigt medan andra vid något
enstaka tillfälle samt vad som utlöser besvären varierar från person till person. Astma
delas ofta in i allergisk och icke-allergisk. Allergisk astma utlöses av en allergisk reaktion
när personen exponeras för de ämnen den är överkänslig mot, exempelvis pollen, pälsdjur
eller kvalster. Icke-allergisk astma kan utlösas av exempelvis kall luft, starka dofter och
rök. Även besvär vid fysisk ansträngning är vanligt förekommande hos astmatiker. Det är
vanligt att få astma i barndomen men personer kan få sjukdomen i alla åldrar.

KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en irreversibel inflammatorisk sjukdom i
luftvägar och lungor som succesivt ger ökad förträngning av luftrören. Sjukdomen
orsakas av inandning av skadliga ämnen under en längre tid. Personer som insjuknar har
oftast fått sin sjukdom senare i livet och i nio fall av tio är rökning den bakomliggande
faktorn. För att hålla de mindre luftrören öppna krävs en elastisk lunga. KOL påverkar
lungorna och gör de mindre elastiska vilket gör det svårare att tömma lungorna på luft.
När mängden instängd luft ökar upplevs det kämpigare att få i sig ny syresatt luft.
Symptomen kommer krypande och utvecklas under flera år vilket gör att många inte
uppmärksammar att de börjar bli sjuka. När lungskadorna blivit mer omfattande minskar
lungkapaciteten som resulterar i andnöd, nedsatt kondition, trötthet och kroppen får
svårare att ta upp syre. Andra tidiga tecken är pip i bröstet och upprepade perioder av
hosta med segt slem. I senare stadier av sjukdomen kan även avmagring, muskelsvaghet
och benskörhet förekomma.
Figur 3.67: Visar den information som finns i informationsbladet.
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Instruktion för andningssimulator

1

2

Placera masken över munnen

Justera bandet, masken skall
sitta stadigt över munnen

3

Ställ motståndet på nivån
med lättast luftmotstånd,
nivå 1

4

Andas in och ut genom
munnen i 30 min

Figur 3.68: Manualen för hur simulatorn ska användas.
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3.7.3. Scenarier
Fyra scenarier plockades ut från intervjuerna med personer med
andningssvårigheter. I figur 3.69 till 3.72 presenteras samtliga med tillhörande
utdrag från intervjuerna som de olika scenarierna är baserade efter.
Just det här att man är så beroende utav sina medmänniskor, jag vet speciellt
på sjukhuset så har det varit jättejobbigt. Jag hade åkt in för ett astmaanfall så
jag hade varit på lungakuten och så stod jag nere i foajén och väntade på sjukresa.
Medan jag står där nere så kommer det en person. Jag såg inte att hon hade en
cigarett, men hon tände den inne i foajén vilket gjorde att jag får en retur på
astmaanfallet. Dom fick komma från lungakuten och hämta mig så vart jag
inlagd igen. Det är sådant här som är så förbaskat onödigt. (Person 1 med astma)

Anna 57 år står nere i foajén till sjukhuset Under tiden Anna väntar står hon och tittar
och väntar på sjukresan. Hon ska äntligen ut på det härliga vädret och alla människor
få åka hem, då hon varit inlagd på som går in och ut.
lungakuten för ett astmaanfall.

Helt plötsligt känner Anna att hon stryps,
att hon inte kan andas. Hela kroppen
kämpar för att få luft. En annan person ser
hur Anna kämpar och tillkallar hjälp.
Det visar sig att personen som just
passerat för att gå ut hade tänt sin cigarett
inne i foajén.

Anna får följa med till lungakuten igen där
det visar sig att hon fått en retur på
astmaanfallet på grund av cigarettröken
och hon måste bli inlagd igen.

Figur 3.69: Scenario som framkom ur intervjun med personer som har
andningssvårigheter.
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Jag hade en kompis som var jättebra nu under kören när jag hade haft extra
mycket problem. Jag gick ut och in som jag brukar göra och sista gången som
jag gick ut så kände jag att jag kommer att svimma. Då lyckades jag ta mig in
igen och hämta medicinen och ta med henne ut och då bara satte hon sig med
mig och bara höll om mig helt enkelt och sa ta det lugnt, andas lugnt, lyssna
på musiken, slappna av du är spänd, slappna av. Det var precis det som behövdes
då kunde jag slappna av tillräckligt mycket för att sedan kunna ta medicinen.
(Person 2 med astma)

Frida 21 år älskar sång
och musik. Höjdpunkten
under veckan är onsdagar
då hon sjunger i kör. För
åtta år sedan fick Frida
diagnosen astma.

Under perioder Frida känner
av sin astma är det svårt att
sjunga men vill ändå vara
med i gemenskapen och går
dit ändå. Hon är då med och
sjunger en stund. När det blir
för svårt att andas går hon ut
och tar sin medicin för att
sedan gå in och försöka
sjunga igen.

Plötsligt känner Frida att hon
håller på att svimma. Sara
som
står
bredvid
uppmärksammar hur Frida
kämpar och tar med henne ut.
Hon lägger armen om Frida
och säger lugnande, ”Andas
lugnt, lyssna på musiken,
slappna av, du är spänd”. Det
var precis vad Frida behövde
för att få kontroll över sin
andning igen.

Figur 3.70: Scenario som framkom ur intervjun med personer som har andningssvårigheter.
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Gräsklippning är något som är väldigt jobbigt också, så nu har jag lite panik
att våren är här snart. Jag har barn och de säger till mig att jag skall ringa och
säga att nu behöver jag ha hjälp, men jag försöker. Jag har en stol utanför
och dricka på bordet och då tar jag lite då och då så den där lilla plätten tar
en väldigt lång stund. Jag vill göra det själv.....Ibland är jag blå om läpparna
men det går snart över när man sätter sig. (Person 1 med KOL)

Nina bor själv i ett radhus med en mindre
trädgård. För 15 år sedan diagnostiserades
hon med KOL. Det tog lång tid innan hon
förstod att det var något som inte stod rätt
till.

I dag är det gräsklippning, något som hon
tycker är mycket jobbigt. Gräsmattan på
20 kvm är inte stor men det kommer att ta
Nina många timmar att klippa den. Efter
endast två tre vändor måste hon vila.

Ibland är hon blå om läpparna men det Trots sin svårighet att andas vill Nina göra
går över efter ett tag när hon sätter sig. det själv. Hon har med åren lärt sig att ta
När Nina får andningssvårigheter är hon allt i sin egen takt.
alldeles slut och hon kan inte göra något
utan då sitter hon och pustar.
Figur 3.71: Scenario som framkom ur intervjun med personer som har andningssvårigheter.
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Du kan ta en sådan här sak som att jag skall knyta en sko. Då får jag först andas
in och sen när jag böjer mig ned till skon då andas jag ut och när jag har andats
ut då får jag sluta och resa mig upp och ta ett nytt andetag och andas ut.
(Person 3 med KOL)

Stina 63 år fick för 13 år sedan reda på att
hon har KOL. Hon har med åren lärt sig
att leva med sin sjukdom och anpassat
vardagen därefter.

Att knyta skorna är ansträngande då hon
måste böja sig ner. Lungorna pressas
samman och hon kan inte andas. Stina tar
först ett djupt andetag för att sedan andas
ut samtidigt som hon knyter.

När luften är slut måste Stina räta på sig Hon böjer sig sedan ner igen för att
för att ta ett nytt andetag.
fortsätta att knyta samtidigt som hon
blåser ut luften.
Figur 3.72: Scenario som framkom ur intervjun med personer som har andningssvårigheter.
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4. Diskussion
Resultatet av detta projekt har bidragit till en mer realistisk grund av empatistation
för obstruktiva andningssvårigheter som baserats på fakta och verkliga
upplevelser. Stationen har blivit mer fysiologiskt verklighetstrogen där
användaren själv får prova på processen som blir vid genomförandet av att andas
mot ett motstånd med hjälp av simuleringsverktyget. Användaren får även ta del
av information om innebörden, varför och hur det uppstår, för att kunna få en
förståelse. Med hjälp av scenarierna får användaren ta del av drabbades
problematik i vardagen, vilket även har till syfte att förmedla den känslomässiga
upplevelsen av hur det är att leva med obstruktiva andningssvårigheter.
Det framkom att samtliga intervjuade var positivt inställda till användningen av
empatistationer. Användaren får en förståelse, empati och respekt för personer
drabbade av det empatistationen avser spegla. Det råder dock delade meningar om
hur realistisk en empatistation kan vara mellan användare som har provat
empatistationerna och personerna som är mer insatta i ämnet. Användare ansåg att
det räcker att få en liten inblick åt rätt håll men det var viktigt att det fanns en
tanke bakom för att de skall vara trovärdiga, då personer som är mer insatta i
ämnet lade stor vikt vid att det skulle vara så verklighetstroget som möjligt. Det är
dock viktigt att ha i åtanke att simuleringsverktyg skiljer sig från det verkliga
funktionshindret. Personer som använder en simulator använder den under en
begränsad tid och kan sedan leva som vanligt medan personen som drabbats lever
med detta hela tiden.
Ur intervjuerna med personer som drabbats av KOL framkom att denna sjukdom
är en mer anonym sjukdom än astma. Detta gör att det finns ett behov av att
medvetandegöra samhället om KOL och vilka konsekvenser det kan innebär att
leva med denna sjukdom. Det framkom även från respondenterna som har astma
att det finns en rädsla när det gäller förfarandet vid ett anfall, vilket kan tolkas
som att det finns en stor okunskap bland allmänheten även här. Genom att ta del
av processen som blir vid genomförandet av att andas med motstånd, få
information om innebörden och påvisa hur personer med andningssvårigheter kan
uppleva sin vardag ökar kunskapen. Bemötandet till personer med
andningssvårigheter blir säkrare om personen själv fått prova på hur det kan vara.
Vid ”sugrörsmetoden” som används i nuläget får användaren andas in och ut
genom ett sugrör. För att efterlikna obstruktiva andningssvårigheter bör
användaren istället andas in genom näsan och ut genom sugröret. Med hjälp av
simuleringsverktyget som tagits fram under detta projekt kan både in- och
utandning ske genom munnen. Detta gör simuleringsverktyget enklare att använda
och att simulatorn sitter fast av sig själv gör den mer användarvänlig då den
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brukas under en längre tid. Maskens utformning täcker endast munnen vilket
innebär att användaren kan bruka en näsklämma för att inte ”fuska”. Detta är ett
val användaren själv får ta ställning till då det kan uppkomma panikkänsla av att
även ha näsan igentäppt.
Tanken var från början att intervjuerna med personer som har andningssvårigheter
skulle resultera i en kort film där de själva får berätta hur det är att leva med sin
sjukdom. Att höra personerna själva berätta berör på ett djupare plan men detta
gick dock inte på grund utav att det handlar om känslig information.
Informationen som framkom skall inte gå att koppla till en viss person utan
anonymitet skall föreligga. Det fanns även svårigheter att få tag på respondenter
att intervjua vilket gjorde att tanken på att göra persona uteblev, då fler intervjuer
behövs för att få persona mer verklighetstrogen. Därav valet att göra scenarier av
respondenters vardagssituationer. Respondenterna som deltog var samtliga
kvinnor vilket även avspeglas i scenarierna.
För simulering av KOL var en annan tanke under projektets början att koppla
graden av andningsmotståndet på simulatorn till de fyra olika stadierna som
klassas hos sjukdomen. Detta frångicks då det framkom att de drabbades
upplevelse är individuell, två personer som ligger i samma stadie upplever
svårigheterna på sin andning olika. Fokus lades istället på lättare och svårare
nivåer. Under projektet framkom även att försiktighet bör råda vid benämning av
vad simuleringsverktyget avser. Det är svårt att ange att simulatorn avspeglar en
specifik sjukdom, snarare ger det en indikation på obstruktiva
andningssvårigheter.
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5. Slutsats
Resultatet av detta projekt ger svar på frågan: Hur kan en simuleringsstation för
andningssvårigheter utvecklas för att ge en djupare förståelse hos användaren för
hur det kan vara att leva med andningssvårigheter? Därmed anses problemet som
specificerades i inledningen besvarat. Utgångspunkten för utvecklandet av
empatistationen KOL-simulatorn var ”sugrörsmetoden” där användaren andas in
och ut genom ett sugrör. Projektets resultat har medfört en mer fysiologisk och
realistisk grund för verktyget, men andning är inte enbart ett fysiskt fenomen. Det
är även starkt förankrat till känslor och välbefinnande, vilket kan vara
problematiskt att efterlikna då det framkom att upplevelsen av obstruktiva
andningssvårigheter är individuell. Scenarierna ger en inblick i svårigheter som de
drabbade personerna handskas med i vardagen. Detta gör det enklare för
användaren av empatistationen att sätta sig in i hur det kan vara att leva med
obstruktiva andningssvårigheter och ger en djupare förståelse. Genom att ta del av
processen som blir vid genomförandet av att andas med motstånd, få information
om innebörden och påvisa hur personer med andningssvårigheter kan uppleva sin
vardag ökar kunskapen och förståelsen hos användaren. Bemötandet till personer
med andningssvårigheter blir säkrare om personen själv fått prova på hur det kan
vara.
Nästa steg är att utvärdera konceptets syfte för att se om det ger den effekt som
resultatet avser. Vidare kan andra metoder så som filmade intervjuer där personer
med andningssvårigheter själva får berättar hur det är ge ökad insikt hos
användaren. Undersökning av lämpligt material och tillverkningsanpassning av
simulatorn skedde inte inom tiden som fanns till förfogande under detta projekt,
vilket bör ses över inför eventuell tillverkning.
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Bilaga 1: Projektplan
Bakgrund
Projektet är ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i
innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Uppdragsgivaren Experio
Lab startades i oktober 2013 och är ett nationellt center för patientnära
tjänsteinnovation. Experio Lab är det första i sitt slag i Sverige och har fått stor
uppmärksamhet för sitt arbete där de med hjälp av tjänstedesign förbättrar
vårdtjänster genom att involvera patienten, dess anhöriga och personalen i
utvecklingsarbetet. De vill generera värde för människor i deras vardag.
Experio Lab är en del av Landstinget i Värmland och samarbetar med SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, CTF (Centrum för tjänsteforsning) och SVID
(Stiftelsen Svensk Industridesign), samt stöds finansiellt av VINNOVA (Sveriges
innovationsmyndighet).
För att få en bättre förståelse för hur personer som lever med olika
funktionsnedsättningar upplever sin situation använder Experio Lab sig av
empatistationer. Empatistationerna innehåller simuleringsverktyg för att simulera
olika funktionsnedsättningar. För att ge användaren ytterligare förståelse
förekommer även information och/eller aktiviteter vid stationen. Denna metod
används som ett hjälpmedel och är en del i det arbetssätt Experio Lab använder.
Simuleringen gör att personerna som provar verktygen får en djupare förståelse
för hur det är ”att gå i någon annans skor” genom att göra och uppleva.
I nuläget använder Experio Lab dessa verktyg främst till olika konferenser och för
att berätta om sina projekt samt ge en inblick i hur de arbetar. Empatistationerna
har använts vid en workshop men detta är enda gången de hittills använts i en
process. Verktygen har visat sig vara väldigt uppskattade både från personerna
som deltog i workshopen samt andra som kommit i kontakt med dem. Experio
Lab vill utveckla empatistationerna ytterligare för att kunna använda dem inom
fler områden, därav detta uppdrag.
Mål
Målet består inledningsvis av att göra en förstudie på de befintliga
empatistationerna som Experio Lab har samt utvärdera de stationer som testats i
verkliga projekt. Baserat på förstudien och analyser kommer en ny empatistation
att utvecklas och/eller en eller flera befintliga empatistationer utvecklas vidare.
Detta innebär att en detaljerad problemformulering inte kan upprättas innan
resultatet av förstudien är framtagen. Resultatet av projektet kan därmed bli en
tjänst, en fysisk produkt eller en kombination av båda.
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Projektmodell
Projektet är indelat i olika faser där de övergripande faserna redovisas i figur 1b
nedan. Processen är iterativ med vissa avstämningspunkter i form av milstolpar
och grindhål som skall passeras under projektets utförande, se tabell 1b. I tabellen
går det även att utläsa datum då varje avstämningspunkt skall vara färdig.

Projektstart

Förstudie

Konceptutvärdering

Produktspecifikation

Utformning av
koncept

Konceptgenerering

Redovisning

Figur 1b: Övergripande faser.
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Tabell 1b: Projektmodell

Projektfas

Milstolpar

Projektstart
Projektstart
Redovisning
Produktspecifikation
Redovisning
Konceptbeskrivning
Redovisning
Redovisning
Redovisning
Redovisning

Projektplan klar

Grindhål

Färdigdatum

Projektplanen godkänd
Rapportens metodikdel klar
Produktspec. godkänd
Delredovisning
Konceptval godkänd
Presentation och utställning
Slutrapport klar
Godkänd för opponering
Opponering

2015-02-13
2015-02-18
2015-03-24
2015-03-27
2015-04-09
2015-04-24
2015-05-25
2015-10-25
2015-08-13
2015-08-20

Kommentarer till tidsplan
Tidsplanen utgår ifrån projektets Work breakdown structure (WBS), se figur 2b,
där de övergripande faserna brutits ned i mindre delar. Tidsplanen som
presenteras i form av ett GANTT-schema visar en grovplanering av de
övergripande faserna i projektet. En mer ingående planering kommer att ske i
början på varje fas.

+,-./01213,1!

<6=-,>318-62D
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?/6/,/,86?!

I-6E/41D
A1BH,9/,86?!

L1=-,>686?!

:/9-B82686?!

+,-./014536!

@811/,31A,21A98/!

C3>>3621"!
4,-9A01D
24/E8F80318-6!

I-6E/41D
J/20,8B686?!

I-6E/41D
A1BH,9/,86?2D
>/1-9!

C0822>-9/55/,!

P/5,/9-B82686?!

78924536!

<61/,B.A/,!

G-90H66369/!
4,-9A01D
24/E8F80318-6!

<9K?/6/,/,86?!

I-6E/41B35!

M35!3B!!
B82A3582/,86?2D
>/1-9!

:344-,1D
865H>686?!

:8203635;2!

C3>>3621"!
86=-,>318-62D
8623>586?!

G/6->=N,369/!
B82A3582/,86?2D
>/1-9!

+,/2/61318-6!

7/21686?!

L121H55686?!

O1/,0-44586?!
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Q44-6/,86?!
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0-6E/41D
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Figur 2b: WBS.

Riskbedömning
Bedömning av projektets mest relevanta risker redovisas med hjälp av
miniriskmetoden i tabell 2b. I tabellen går även att utläsa föreslagna åtgärder. En
uppskattning av att sannolikheten skall inträffa samt dess konsekvenser skattas
från 1 till 4, där 4 är högst sannolikhet respektive störst påverkan på projektet.
Riskvärdet fås fram genom att multiplicera värdet för sannolikheten med
konsekvensen, där högre värde ger större risk (Lilliesköld & Eriksson 2005).
De risker som bör bevakas lite extra är att projektet tar fel riktning, projekttiden
överskrids samt projektansvarig drabbas av sjukdom.
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Tabell 2b: Projektets risker och förslagna åtgärder.

Riskbeskrivning

S

K

R

2

2

4

2

3

6

Förlust av dokumentation

2

3

9

Projektansvarig drabbas av sjukdom

3

2

6

Projekttiden överskrids

4

3

12

Missförstånd mellan handledare och
projektansvarig
Missförstånd mellan uppdragsgivare
och projektansvarig

Förslag åtgärder
Tät återkoppling av projektansvarig
minskar risken
Täta återkopplingar av projektansvarig
minskar risken
Backup samt noggrann
dokumenthantering
Ta hand om hälsan
Kontinuerlig uppföljning av tidsplanen
samt avgränsningar i arbetet

Undermålig informationsinsamlande
2
3
6 Komplettera med ytterligare information
att bygga koncept på
Projektet tar fel riktning
3
4 12 Kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare
Tillfredsställande koncept uteblir
2
4
8 Ändrar målsättning
S=Sannolikhet, K=Konsekvens, R=Riskfaktor (S*K)

Dokumenthantering
Dokumentationen kommer i första hand att sparas på projektledarens personliga
dator för att sedan överföras till plattformen Google drive. Plattformen Itslearning
kommer även att användas för inlämning av olika obligatoriska moment under
kursens gång. Då handskrivna dokumentationer utförs kommer de efteråt att
överföras till elektroniska för fortsatt användning. För att säkerställa att inte data
förloras kommer regelbunden backup att genomföras på separat hårddisk och
USB-minne.
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Bilaga 2: Intervju med användare av empatistationerna
Personerna som deltog under workshopen fick göra en fältstudie i form av att åka
ut och köpa fika. Deltagarna delades in i grupper och fick där en roll som bland
annat patient, detektiv, fotograf etcetera. Gruppen tilldelades ett eller fler
simuleringsverktyg för att använda under fältstudien vilket gjorde att det bara var
några personer som fick testa vissa verktyg under en längre tid. Efter fältstudien
fick alla deltagare möjlighet att testa allt under en kortare stund.
Nedan visas intervjuerna som genomfördes på personer som deltog vid
workshopen.
Vad har du för yrke?
1. Sjuksköterska
2. Arbetsinstruktör
3. Arbetsinstruktör
Vilket/vilka simuleringsverktyg använde du under workshopen?
1. Diverse glasögon för ögonsjukdomar och ett par handskar som simulerade
Parkinsons.
2. Jag fick under gruppresan bära en vit skyddsmask med ett sugrör i och
sedan hade jag ett par glasögon, ja jag kommer inte ihåg om det var
gråstarr eller grönstarr. Jag kunde urskilja konturer men annars var jag i
stort sett blind.
3. Jag provade tyngddräkten som skulle simulera att jag var gammal och fick
känna på hur tungt och jobbigt det var att ta sig fram
Vad är din upplevelse av empatistationerna?
1. Bra sätt att få förståelse.
2. Simuleringsverktygen är en bra grej, man får en ökad förståelse för hur det
kan vara att vara exempelvis blind eller halvblind med hjälp av
simuleringsglasögonen.
3. Positiv.
Varför anser du att det är bra/mindre bra att använda empatistationerna?
1. Det som är bra är att man får en förståelse för de drabbade men nog bara
en liten del av hur det är på riktigt.
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2. Det ökar förståelsen för personer som har de här sjukdomarna och
samtidigt blir det som en liten utbildning.
3. Empatistationerna ger en förståelse för personalen som arbetar med sådana
hära människor och likadant att man kan hitta hjälpmedel utifrån sina egna
upplevelser för en gammal människa.
I vilka situationer eller sammanhang anser du att det är värdefullt att använda
empatistationer?
1. I grupper där man planerar för verksamheten, anpassning av lokaler,
framtagning av hjälpmedel/verktyg.
2. Det är en väldigt nyttig upplevelse att göra en sådan övning som personal.
Våra patienter har inte de besvären men de som arbetar med patienter som
drabbats av dessa funktionshinder ska prova tycker jag.
3. Till exempel när man bygger ett äldreboenden, att man bygger det utifrån
de äldre sjukas behov. Arkitekterna eller de som bygger äldreboenden har
fått känna på de här grejorna, att man utgår ifrån så här känns det att vara
så och hur skall jag då som arkitekt rita ett äldreboende med de behoven
som finns.
Varför i just dessa situationer eller sammanhang?
1. Viktigt att det fungerar för de drabbade av diverse sjukdom eller
handikapp som ska använda lokalerna/verktygen.
2. Den stora grejen med empatistationerna är att man blir mer medveten,
simuleringsverktygen ökar förståelsen.
3. Att arkitekter har det i tanken när de skall rita ett hus. Göra rätt från början
när man bygger ett hus.
Hur upplevde du att använda simuleringsverktygen?
1. Ganska obehagligt.
2. För mig var det en jätteupplevelse, jag förstår att det är jobbigt att ha KOL
och jag förstår att det är jobbigt att se dåligt men inte på det här viset, det
gav mig jättemycket. Det var så hemskt som helst. Det var mycket vi
upptäckte efter vägen när vi gjorde fältstudien. Det fanns inte bänkar efter
vägen som man kunde sätta sig och vila på. Vi skulle gå över ett
övergångställe och det blev grön gubbe men jag han ju inte över, det gick
för fort innan det slog om. Inne i butiken var det becksvart så jag fick fråga
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mig fram. Man känner sig väldigt utlämnad till andra. Alla var väldigt
hjälpsamma och jag hoppas att det är så i verkligheten med.
3. Med hjälp av viktdräkten fick jag prova på hur tungt och jobbigt det var att
ta sig fram.
Anser du att empatistationen ökar förståelsen för personer med denna typ av
funktionsnedsättning som simuleringsverktyget avser spegla?
1. Ja.
2. Ja. Jag tycker att man skall ut i verkligheten och använda dessa
simuleringsverktyg så att det blir en riktig resa.
3. Ja när man gör en resa, det är ju i deras verklighet dessa människor lever i.
Hur viktigt anser du det är att simuleringsverktygen är realistiska?
1. Inte jätteviktigt, bara de ger en liten känsla av ungefär hur det kan vara.
2. Det finns olika grader och jag hade väll inte den värsta formen av KOL
men det var jobbigt ändå och man får ett hum om hur det kan vara.
3. Naturligtvis måste de vara trovärdiga annars blir det ju bara blaj. Annars
blir det bara hokus pokus och ingen kommer att tro på det, ingen kommer
att ta det på allvar. För mig behöver det inte vara helt realistiskt, eller det
kan inte vara helt realistiskt utan att man bara kan få prova på att åt det här
hållet är det i alla fall skapar mycket förståelse bara det. Jag upplevde att
de simuleringsverktyg vi testade att det fanns en tanke bakom. Jag
förutsätter att det var professionella människor som hade tagit fram dessa
verktyg så för mig var det inget problem. Jag förutsatte att det var
människor som hade tänkt till utan att det inte var några leksaker som de
plockade fram till oss.
Anser du att det finns andra värden simuleringsverktygen kan förmedla även om
de inte är helt realistiska?
1. Ja som sagt om de förmedlar en liten känsla av hur det kan vara så är det
bra.
2. Nu när jag har provat på det här och stöter på en människa med de här
besvären blir jag säkrare i mitt bemötande eftersom jag har fått uppleva
lite gran själv hur det kan vara.
3. Bara att man gör något för att skapa förståelse är bra och sedan att det inte
är hundra procent realistiskt det gör inget. För en människa som inte har
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någon aning om hur det är att ha KOL och om det inte blir hundra
procentigt rätt så är inte det det primära utan det primära är att man har
någonting att gå på.
Ser du några risker med att använda empatistationerna?
1. Risk för missuppfattning om hur det är på riktigt men den är minimal
2. Det skulle vara då att det inte är så lämpligt att prova på exempelvis hur
det är att vara blind helt själv utan man borde i alla fall vara två.
3. Ser inga risker med att använda empatistationerna, men tycker att
simuleringsverktygen skall användas under organiserade former, att någon
håller i det så att det är mer upp styrt.
Vad var bra med empatistationerna?
1. Det mesta.
2. Tycker att allt sådant här är positivt.
3. Man får en ökad förståelse genom att prova på hur det är.
Vad var mindre bra med empatistationerna?
1. Tar lång tid för vissa exempelvis där man ikläder sig en hel dräkt med
vikter.
2. Jag kommer inte på något.
3. Man kanske inte lyckas med varje verktyg, men jag kan inte komma på
något som är dåligt just nu. Det är svårt för en frisk människa att testa på
saker som en sjuk människa upplever för jag har ingen aning om
egentligen hur en sjuk människa upplever och är det att man har gjort ett
verktyg som är dåligt för en viss sjukdom så kan ju egentligen inte jag
göra en bedömning på det. Men bara man kommer nära tycker jag att man
har kommit långt.
Vad skulle du göra för att förbättra empatistationerna ytterligare?
1. Vet ej.
2. Jag skulle vilja ha ett verktyg där man kan prova på hur det är att ha
ångest, psykiska sjukdomar.
3. Vet inte.
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Bilaga 3: Intervju Ilknour Avci
Legitimerad distriktssköterska vid Kronoparkens vårdcentral Karlstad
Den vanligaste orsaken till andningssvårigheter är andningsorganssvikt och de
vanligaste sjukdomarna är astma, KOL och allergier som allergisk rhinit och så
alla de här hösnuvorna. De största lungsjukdomarna är astma och KOL och de
som kostar mest i samhället och orsakar mest lidande för patienterna.
De vanligaste symptomen för astma är attacker av andnöd, väsande och pipande
andning när de försöker att andas, natthosta utan att de kan sätta ord på vad det
kan bero på, det blir någon form av torrhosta. Om astmatiker har varit förkylda
kan det ta flera veckor innan det läker ut ordentligt. Det är även en hel del
ansträngningshosta framförallt vid astma. Det är en provokation på själva
luftvägarna, det blir tort och det blir svårt att andas in och ut. När vi sitter hinner
luften värmas upp när vi andas in. Luften blir kroppstempererad och det blir lite
mer fuktigt så att det inte känns lika besvärligt. När man springer ute och
anstränger sig är det svårt att andas genom näsan och då andas man med munnen
istället. Det innebär mer luft och det blir tort och det blir mycket svårare att få till
det här kroppstempererade. Kallt och torr luft har man sett är provokativt.
KOL är slemhosta, mest nattetid eller tidigt på morgonen när man vaknar. Där är
det också långa förkylningar och pipig andning. KOL är svårare än astma att
definiera och förstå att det är en allvarligare sjukdom. Det tar många år innan man
förstår att det är en sjukdom man lider utav. KOL utvecklas under många år, det
kommer lite smygande så man anpassar sitt liv efter den sjukdomen på något vis.
Man orkar inte som tidigare och då blir det att man tar saker efter den energi man
har och därför är det väldigt svårt för patienten att förstå vad deras ansträngning
beror på. Många gånger söker de för andnöd men de inser inte att de haft det
under många år, utan det är när det blir ett akut skede de märker att det har
förändrats. I början känner de inte av så mycket utan de söker hjälp när de har
kommit lite högre upp i graderingen.
De flesta patienter som har astma har man även sett att de har allergier också, men
det är långt ifrån alla som har allergi som utvecklar astma. Det skall vara mycket
ärftlighet när det kommer till astma men sen beror det ju även på vilken miljö man
har varit utsatt för under uppväxten, vilken miljö man arbetar inom och om man
röker själv. Rökiga miljöer är en orsak till att man utvecklar alla de här
lungsjukdomarna, det är den största orsaken efter ärftlighet antar jag. Rökning och
miljön runt om kring sig och om man vet med sig att man är exempelvis allergisk
mot starka parfymdofter och pälsdjur kanske man undviker det för det triggar

9

även igång den här astma symptomen. Men många fortsätter att ha exempelvis
pälsdjur trotts sin allergi och då blir det väldigt svårt att behandla astman. Då
kommer vi in på svårighetsgraderna på astman för då följer de inte
behandlingsrekommendationerna och målen man sätter upp. Har man en
bakomliggande orsak skall man helst göra sig av med den allergen som är
bakomliggande och framkallar allt man lider utav. Det är många gånger som
framförallt föräldrar har svårt att acceptera att barnet är allergiskt mot det älskade
pälsdjuret som de inte kan göra sig av med och då säger de att barnet reagerar ju
inte på det här utan det måste vara något annat fel. Även kostnaden på läkemedlet
spelar in, att de inte löser ut läkemedlet och låter astman vara obehandlad och då
går det vidare så att astman blir mer svårbehandlat. Barnet får eller personen det
behöver ju inte alltid vara barn, utan personen får mer besvär med sin astma och
är mycket mer svårbehandlad och är mycket mer svårinställd med diverse
läkemedel. Detta förekommer väldigt ofta tyvärr. Senast för någon vecka sedan
pratade jag på rådgivningen med en mamma som ringde och sa att barnet som var
fem och ett halvt år hade varit sjukt sedan åtta veckor tillbaka. Barnet hostat
väldigt mycket och sover dåligt på nätterna, ingen feber eller andra
förkylningssymptom men efter att förkylningen gått över hade han inte blivit
riktigt bra. Mamman sa att det spelar ju ingen roll vad vi tar till utan han hade
använt alla typer av slemlösande och hostdämpande medel. Jag frågade om han
hade astma. Jo men han har en släng av astma sa mamman men han använder inte
sina inhalationer utan det var bara astma. Det var just den betoningen det är bara
astma och då sa jag men det är inte bara utan det kan vara en anledning till hans
besvär. Förr i tiden ansågs astma vara skamligt på något sett att man led av någon
sjukdom som orsakade så mycket att den begränsade ens rörlighet och aktivitet.
Alla de här stora apparaterna som var förr som man skämdes för förr och alla såg
på en att du är ju inte normal. Men idag är det så lätt med de här sakerna som man
kan stoppa i fickan och man visar inte ens att man är sjuk. Men många ungdomar
tyvärr känner att jag är väl inte sjuk och då blir det att de bagatelliserar det hela så
att det inte blir som en sjukdom utan jaja jag tar det när jag har besvär. En del
räcker det för att ta när man har besvär men för en del behövs det en
underhållsbehandling vilket de inte förstår. Det är där problemet ligger. De
använder inte sina förebyggande mediciner som de ska för att de tycker inte att de
behöver det. Det finns tillfällen där de söker sig hit för att de har varit förkylda
länge och då kommer de inte ens på att de har en astma i bakgrunden. Vi har
väldigt bra behandling idag för förr i tiden dog det många i astmaanfall men det
gör det inte nu för tiden. Nu har vi väldigt bra mediciner som verkar snabbt och vi
vet vad vi skall ge dem fort när de får anfallet.
Astma är ändå väldigt öppet om man jämför med KOL där det ligger mycket
skuld och skamkänslor bakom. Jag har haft patienter som varit här och har ändå
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haft sin kolsjukdom länge men när man kommer in i de här samtalen ser man på
dem att det är något annat under som gömmer sig. Någon har väl sagt att jag får
väll skylla mig själv det är ju jag som har orsakat detta, men så enkelt är det inte.
En del har ju rökt i 90 år och ändå lever utan KOL. En del är mer benägna att få
KOL. Rökning är en stor orsak till KOL men en viss del beror på hur man har
växt upp. Om man har växt upp i en rökfyll miljö, om man har varit utsatt för
passiv rökning och då är det ju större risk. I alla böcker och i all fakta läser man
att man skall ha varit rökare i minst tio år, rökt minst ett paket om dagen men det
vet man ju inte om ett litet barn har varit utsatt för två eller tre paket om dagen.
Och man ser att det är fler barn som har varit utsatta för det här som är astmatiker.
Det finns ett samband däremellan men vad det är vet man inte.
Metoder som finna för att ställa diagnos är spirometri, som man använder för både
astma och KOL. Astma kan vara svårt att ställa diagnos på enbart genom
spirometri. Är personen i en bra period så syns det ingenting men är man in en
dålig period så kan det hända hur mycket som helst och det är den perioden man
får gå och vänta på i så fall. Det är svårt på mottagningarna med tider, att få till
det just då. Vid KOL är det alltid en spirometri, lungröntgen och en anamnes. En
anamnes är exempelvis hur länge de har haft symptom, om de har ärftlighet, lite
mer bakgrund för att kunna fastställa. Vid astma går man mest på anamnesen för
att man inte kan fastställa någonting med spirometrier alla gånger. Vid spirometri
får man blåsa i ett munstycke som mäter luftflödet in och ut i lungorna. Man
kollar luft kapaciteten, alltså hur mycket luft man får in i lungorna, hur bra
elasticiteten är i lungorna för att kunna andas ut. Personen blåser i munstycket
snabbt och hårt och under minst sex sekunder. När man gör spirometrin för första
gången gör man alltid någon form av reversibilitetstest. Det innebär att man
inhalerar någon form av luftrörsvidgande medicin som får verka en stund och
sedan får de blåsa igen för att se om det blir någon skillnad. Om det inte blir
någon skillnad brukar man sätta in dem på behandling för att se om det blir någon
skillnad över tid. På allergier är det också pricktest som förekommer och man kan
även ta blodprov.
När det kommer till astman finns det inga riktiga nivåer utan det är antingen
svårbehandlad astma eller vanlig astma. KOL däremot finns det fyra graderingar.
Vid första graden är det inte så många som söker sig till vården för sådana besvär
för då är det så smygande och de förstår inte att det kan bero på deras rökning som
kanske har varit i 40 år. De tror att det är den där förkylningen som hänger i och
så råkar de ut för en ny förkylning och så rullar det på. Det är väl grad två de
flesta blir upptäckta för då är det lite mer framgånget i sjukdomsförloppet. De
upplever att det börjar bli lite mera slemproduktion och de upplever att det blir
mer jobbigt att bära kassarna till exempel och gå uppför trappor och så. En del
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kommer i början på grad tre, en del kommer i slutet på grad två så det är svårt att
säga när de blir upptäckta. Det beror på hur känsliga de är själva och hur villiga de
är att ta hjälp. En del förstår att det är något allvarligt med lungorna och så vet de
med sig att det är min rökning som har orsakat detta. De känner skam och skuld så
då söker de sig inte utan väntar tills de blir jättedåliga och hamnar på sjukhus och
får all behandling där istället. Grad fyra ser man aldrig i stort sett på vårdcentralen
utan då är det sjukhus eller hemsjukvården. Många gånger är det långt gånget så
de behöver ha syrgas i hemmet om de nu kan vara hemma för att de kan vara så
försämrade att de måste ligga inne större delen av tiden när de är friska med.
Många av de personer med KOL i de lägre graderna är oftast överviktiga för att de
inte orkar röra på sig utan blir så andfådda. När aktivitetsnivån minskar tappar de
muskler vilket sker väldigt fort när man har KOL.
Här på vårdcentralen är det personer med grad ett och två som är vanligast
förekommande för patienter med KOL. Ibland även grad tre men grad fyra ser vi
knappt aldrig här. Vanliga sysslor som är svåra att utföra i vardagen beror på
vilken gradering man har när det kommer till KOL. Det kan vara att ta en längre
promenad, gå upp för en trappa till att gå på toaletten om det är längre emellan
och det inte finns något att stödja sig på efter vägen.
Om du fyller ut lungorna med luft och försöker att andas in lite mer utan att du
släpper ut luften och sedan försöker du få in lite mer och lite mer. Det går liksom
inte, det tar stopp. Så här kan det kännas för personer med KOL i stadium tre-fyra.
De kan bara andas ut väldigt lite och sedan skall de försöka fylla ut lungorna med
luft igen och det går inte för då har de redan ett väldigt högt andningsläge.
Lungorna är fyllda med luft och de kan inte få in ännu mer, lungorna blir inte
större.
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Bilaga 4: Intervju Anne Rydén
Distriktssköterska vid vårdcentralen city i Eskilstuna.
Jag arbetar främst med astma och KOL och att utreda patienter för om de har
astma eller KOL. Astma och KOL är folksjukdomar och väldigt vanliga
sjukdomar. Det är 8 till 10 procent av befolkningen som har astma och liknande
för KOL. De vanligaste symptomen är att man blir trött och känner att man har
dålig kondition som med KOL till exempel kan det vara slem i luftvägarna,
slemmig hosta, tycker inte att de orkar lika mycket som andra, som att gå i trappor
och backar eller liknande. Det är jobbigare när man behöver anstränga sig brukar
vara de första symptomen. Vid astma kan man antingen få en akut astmaattack där
det blir jättesvårt att andas, men det kan samtidigt vara en långvarig lättare
inflammation som inte ger en symptom förens du anstränger dig och då märker du
av att det är trångt. Det är också vanligt vid astma att man inte märker av något
förens man anstränger sig lite extra.
Patienten kommer på ett läkarbesök för att antingen har de en luftvägsinfektion
eller att de upplevt att de har fått sämre andning vid exempelvis ansträngning. Det
har blivit tyngre att andas eller att det piper. Om man tror att det är astma och om
personen har det jobbigt att andas på plats när de är hos doktorn så brukar man
blåsa i en PEF-mätare för att kolla vilket värde man får. Sedan kan man få andas
in luftrörsvidgande medel och blåsa igen för att se om det blivit bättre, men det
här är en ganska osäker metod som man mer och mer börjar gå ifrån. PEFmätning är inte en så säker metod att ställa diagnos på. Jag får mycket remisser på
att man skall göra en spirometri som är en lungfunktionsundersökning och då kan
man säkrare ställa diagnosen astma för att det är en säkrare metod helt enkelt.
Ibland kan det vara svårt i och med att vi kan ha det svårt att hinna med att göra
spirometri akut när patienten är dålig. De kan få vänta några veckor innan de kan
komma till mig och då kan de ha hunnit och bli bra eller så har doktorn satt in
dem på läkemedel exempelvis kortison som de inhalerar. Då kan det här ha
normaliserats under tiden och då kanske man inte fångar upp de här värdena och
säkert kan säga att det var astma som patienten hade. Astmadiagnos kan vara lite
svår att ställa på det viset, att man inte fångar upp det just när patenten har besvär.
Astma är en kronisk sjukdom men du varierar i lungfunktion. Du kan ha en
normal lungfunktion ena veckan och en sänkt lungfunktion nästa för att du är
dålig i din astma.
Vid spirometri får patienten blåsa i ett rör ett antal gånger som går till datorn där
man får kurvor och man får luftrörsvidgande medicin. Efter att ha väntat i femton
minuter får man blåsa igen och blir då ett speciellt värde minst 12 procent bättre
så kallar man det för att det är en signifikant reversibilitet vilket kan tala för att det
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är astma. Om man skulle ha möjlighet att genomföra en spirometri första dagen
när patienten kommer in med besvär skulle man kunna ställa en astma diagnos för
att du blir inte 12 procent bättre med hjälp av luftrörsvidgande om du inte har
astma. Om man skulle fånga det på en gång skulle man säkert se om personen har
astma eller inte. Vid en akut astmaattack där du är jättedålig då kan du i princip
inte göra någonting. Har du bara lite lindrig astma så kanske det är jobbigt att
springa eller när du ska träna. Sedan finns det allt där emellan beroende på hur
svår astma man har
När det gäller KOL är spirometri egentligen det enda säkra sättet att mäta. Det är
genom vissa värden som man får fram via spirometri som man ställer diagnosen
KOL. KOL är en sjukdom som man inte blir bra efter några veckor om man haft
en infektion så där är det en kvarstående sänkning i lungfunktionen som är
kroniskt. Det är då viktigt att inte ställa diagnos för snabbt efter en spirometri som
visar på värden som kan tala för KOL, utan här är det viktigt att följa upp
patienten efter några månader eller flera gånger sen för att se om den nedsatta
lungfunktionen kvarstår trots behandling. Vid KOL får patienten blåsa på flera
sätt i spirometri röret. Först får patienten blåsa lite långsamt och andas ut all luft
som finns i lungorna så mycket man kan och det är vitalkapacitet man kolla på då,
vilket innebär att man får andas ut så mycket luft man kan i normal takt. Sedan får
de andas ut så snabbt de kan och så mycket de kan. Det blir en forcerad
vitalkapacitet vilket brukar vara svårare när man har trånga luftvägar och framför
allt vid KOL för då är återfjädringen i luftvägarna mycket trögare så det går
saktare att blåsa ut all luft. Sedan kollar man även på något som heter första
sekunden, Hur mycket patienten kan blåsa ut under den första sekunden när man
blåser så där snabbt. För att fastställa om patienten har KOL eller ej tittar man på
kvoten mellan första sekunden när man blåser snabbt, vilket kallas för FEV1 delat
med det bästa resultatet av hela utandningen, antingen när den blåser snabbt eller
långsamt. Av detta får man fram en procentsats och om denna procentsats är
under 70 procent och patienten under 65 år så kan patienten ha KOL. Är man över
65 år ligger denna procent på 65 i och med när man blir äldre blir lungfunktionen
sämre. Om personen ligger under denna gräns tittar man även på den första
sekunden, hur mycket luft de kan blåsa ut när de blåser snabbt. Det är en
procentsats även här man tittar på och jämför med ett förväntat värde, exempelvis
om du är 70 år är 1,80 lång och väger 80 kg och är man skall du ligga på ett visst
förväntat värde. Om det förväntade värdet är över 80 procent har man stadie ett
KOL, vilket är det lindrigaste stadiet av fyra. Ligger du mellan 50-80 procent i
lungfunktion har man stadie två, mellan 30-50 procent har du stadie tre och ligger
du under 30 procent är det stadium fyra. Det blir alltså svårare och svårare KOL ju
högre upp i stadierna man kommer, vilket innebär att det blir tyngre och tyngre att
andas. Stadium ett så är det inte alla som märker av det men börjar man fråga dem
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ordentligt så kanske de ändå känner sig lite latare än en i samma ålder och kanske
har lite svårt att göra vissa saker fast de inte tänkt på det. I stadium två märker
man av att det är svårare att gå längre promenader, bära matkassar och göra lite
tyngre hushållsarbete. Vid stadium tre börjar det kanske att bli jobbigt att gå på
plan mark och du kanske måste sakta ner farten när du går på plan mark. Man kan
även känna av att det är jobbigt att bädda sängen och dammsuga ett rum. Är du i
stadium fyra är det till och med jobbigt att tvätta sig, klä på sig och ta på sig
skorna. Ju svårare symptom man har desto jobbigare är det att arbeta på hög höjd
med armarna. En patient pratade om att det är så svårt att rulla håret för då måste
man upp med armarna.
Många av patienterna som har KOL kommer till oss i stadium två men även
ibland i stadium tre innan vi upptäcker det vilket är tragiskt. Vi vill ju upptäcka
det redan i stadium ett men tyvärr har många kommit längre ner innan det
upptäcks men man jobbar på det här med tidig upptäckt. När patienten är hos
doktorn kan man göra en snabb spirometri med hjälp av en copd-6 mätare för att
se om man behöver gå vidare och göra en vanlig spirometri.
Vid simulering av andningssvårigheter tänkte jag på det att man kan ha lite olika
dimensioner i och med att det kan vara så olika liksom. En del har inte så mycket
besvär och märker knappt av det medans andra har stora besvär så där skulle det
vara bra med flera dimensioner. Om man exempelvis hade ett verktyg där man
kunde ändra eller att man har flera olika verktyg i olika dimensioner. KOL är en
systemsjukdom vilket påverkar musklerna också vilket gör att man får en
muskeltrötthet också. Dels tar det mot att andas men även att det kan kännas
jobbigt att få med sig kroppen. I och med att KOL är väldigt energikrävande
kanske det inte räcker att gå tio meter med ett sugrör utan man kanske behöver
tyngder för att illustrera det bättre. Personer med KOL tappar väldigt lätt sina
muskler men jag har ju kvar mina så jag har nog lättare att röra på mig även om
jag går omkring med ett sugrör.
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Bilaga 5: Intervju Mats Arne
Sjukgymnast och forskningsledare vid primärvårdens FoU-enhet i Landstinget i
Värmland.
Vid obstruktiv lungsjukdom som astma och KOL är, är det utandningen som
hindras men detta kan medföra att även inandningen kan bli besvärlig. Hindret
beror på täthet i luftrören, men frågan är vad som händer när en person inte får in
tillräckligt med luft. Det är en process som sker och det är viktigt att förstå
bakgrunden för förståelsen av hur hanteringen av andningssvårigheter skall ske.
Diagrammet, figur 3b nedan, illustrerar vad som händer med en persons andning
när denne får någon form av täthet i luftrören. De små kurvorna på den svarta
heldragna linjen visar normala andetag. Den större uppåtgående ett maximalt
andetag vid inandning och den större nedåtgående kurvan maximal utandning. Vid
täthet i luftrören hinner inte den drabbade att få ut så mycket luft, utandningen
hindras vilket gör att nästa inandning sker från en högre nivå, se den blå prickade
linjen. Nivån ökar succesivt och sedan kan det även vara att personen ligger kvar
på den högre nivån vilket illustreras av den röda streckade linjen i figuren. Vid
inandning blir det då ett elastiskt motstånd som gör att även inandningen blir
jobbig, men från början är det utandningen som hindras. Denna process är något
som sker för alla, exempelvis vid fysisk ansträngning, men det går olika fort då
personer ligger på olika nivå från början. Det beror även på situation, hur kraftig
täthet som drabbar personen. För att motverka detta behöver utandningen vara
längre än inandningen för att komma ner på en balansnivå i andningen igen, se
den gröna linjen med kryss. Det är inte onormalt att ligga lite högre vid
ansträngning utan tvärtom fysiologiskt normalt, för då är det lättare att få ut
luften. Men då en person med täthet som exempelvis astma får en kramp i
luftrören eller en svullnad som gör att det tar längre tid att få ut luften blir det mer
problem att andas.
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Figur 3b: Förenklad illustration av bild från Mats Arne som visar vad som händer med
andningen vid obstruktiv lungsjukdom. (Illustrationen gjord med tillstånd av Mats Arne)

Om detta skall efterliknas mer fysiologiskt och realistiskt med ”sugrörsmetoden”
kan inandningen ske genom näsan och utandning genom sugröret för att efterlikna
obstruktiviteten. Andas ut mot ett motstånd och in utan motstånd får till följd att
utandningen kommer att ta längre tid. Vilket gör att all luft inte blåses ut och
konsekvensen blir att lungorna fylls mer med luft. Om ett sugrör sätts i munnen,
näsan hålls för och andningen sker både in och ut genom sugröret blir det tätt
direkt både på in och utandning. Det pedagogiska i det här är att det är en process
när detta händer även om det kan hända snabbt som vid ett kraftigt astmaanfall.
Det är då jobbigt att få ut luften men det går fortfarande bra att få in, men ju högre
nivå personen ligger på ju mer kraft behövs på grund av det elastiska motståndet.
Det blir för mycket luft i lungorna och det är inte balans i andningsmedelläget.
Fysiologiskt är astman i lungorna en kramp i luftvägarna som kan uppkomma
snabbt sedan kan det finnas en slemhinneinflammation som finns där mer eller
mindre hela tiden. Denna slemhinneinflammation ger symptom och besvär i vissa
situationer exempelvis vid ansträngning eller kontakt med något känsligt ämne,
vilket även kan ge en kramp som uppkommer snabbt. Svårighetsgraden av astma
baseras på hur mycket astma personen har och inte på själva andningsbesvären.
Andningsbesvär blir det i den situationen det uppstår besvär och upplevelsen av
det är olika. Astman ger inte besvär hela tiden vilket är skillnaden mot KOL.
Personer med KOL har alltid en täthet som inte försvinner, den är kronisk, vilket
gör att personer med KOL kan ligga på ett högre andningsmedelläge hela tiden.
De har en förhöjd residualvolym som det heter vilket gör att personer med KOL
har en mindre mängd luft att andas med totalt sett. Genom att använda olika
andningstekniker kan den drabbade komma ner på en balanserad andningsnivå.
Besvären och dess omfattning varierar, och vid KOL är det även annat än själva
lungfunktionen som påverkas. KOL-patienters lungfunktion delas in fyra olika
stadier. De flesta patienter med KOL befinner sig i stadie ett eller två, vilket är 94
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procent av de som har KOL i befolkningen. Sedan finns det många som ligger i
stadie ett och två som inte sökt sjukvård. Det är väldigt varierande i vilket stadie
en person söker vård. De här stadierna talar egentligen inte om hur patienten mår.
Även om personen har en KOL-diagnos är det inte säkert att de har konkreta
besvär och stadierna talar inte om hur besvären upplevs.
En etikett vill gärna sättas på det upplevda andningsbesväret men försiktighet bör
ske att säga såhär är det att ha astma eller så här är det att ha KOL. Fokus skall
ligga på vad det är som skall visas och beskrivas och inte komplicera det för
mycket. Att inte tråckla in sig för mycket på olika diagnoser utan fokusera mer på
att en täthet uppstår i luftrören och då kan orsaken vara många olika. Inte koppla
KOL-simulatorn till de olika stadierna utan mer så här känns det att ha lättare
andningsbesvär och så här känns det att ha svårare. Fokusera mer på den process
som blir, först är det utandningen som blir försvårad och sedan när andningen
kommer upp på den här högre nivån blir det även inandningen. Om exempelvis
”sugrörsmetoden” används, börja med att andas in genom näsan och ut genom
munnen och fortsätt så, då kommer det småningom att hända något och det är det
som är vitsen. Då förstår personen att om jag gör något åt detta tidigt behöver det
inte bli så här mycket besvär och det centrala ligger inte på inandningen hela
tiden, att få luft. Det kanske redan finns mycket luft och behöver istället få ut den.
Manualen blir viktig för att få det så autentiskt som möjligt. En produkt utan
manual blir inte realistisk. Om man tänker på de personer som har de här besvären
vill man att det blir så verklighetstroget som möjligt så att man får den här djupare
förståelsen. Att det inte blir det ytliga, det är jobbigt att andas oavsett vad som
ligger bakom. Det är det som känns viktigt att kunna få med bakgrunden till det
här, varför det uppstår för att kunna få en förståelse för hur det är. Det som är
intressant är en förståelse för hur kan det här bli bättre, att inte bara komma till det
här är jobbigt utan hur kan det bli bättre, och hur kan jag hantera mina besvär i
vardagen.
Det är själva metodiken bakom som är det viktigaste, att få förståelse om vad som
händer. Om produkten har olika motstånd är det produkten som fixar en del av det
annars är det själva processen som fixar upplevelsen. Det svåra med gradering av
motstånd är att direkt översätta vad det står för. Om man säger att nu är det ett
stort motstånd för att snabbt bygga upp en högre nivå och sedan knäppa av det till
ett mindre och vara kvar där och andas. Eller att det är mindre motstånd men det
tar längre tid. Hur lång tid produkten skall användas beror alltså på hur mycket
motståndet är och om personen sitter stilla eller rör på sig. Det handlar om olika
delar, dels motståndet i produkten, instruktion för tillvägagångssättet och vad
syftet med det hela är.
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Bilaga 6: Funktionsanalys empatistation
Tabell 3b: Funktionsanalys, där HF=Huvudfunktion, DF=Delfunktion, N=Nödvändig,
Ö=Önskvärd och O=onödig.

Funktion

Klass

Förstå

Andnöd

Erbjuda

Upplevelse

N

Skapa
Medge

Kunskap
Erfarenhet

Ö
Ö

Skapa

Förståelse

N

Erbjuda
Skapa
Underlätta
Erbjuda

Andningssvårigheter
Helhet
Förflyttning
Användarvänlighet

N
N
Ö
N

Medge

Rörelsefrihet

N

Inneha
Uttrycka
Medge
Skapa
Medge
Erbjuda
Äga
Äga
Erbjuda
Minimera
Medge
Underlätta
Minimera
Minimera
Medge
Underlätta
Uttrycka
Förhindra
Underlätta
Undvika
Erbjuda
Tåla

Trovärdighet
Trovärdighet
Realistisk
Simulator
Andningsmotstånd
Reglering
Passform
Täthet
Användarvänlighet
Obehag
Bärbarhet
Bärbarhet
Vikt
Storlek
Fastsättning
Rengöring
Diskretion
Kvävning
Snabbfrigöring
Lösa delar
Enhandsanvändning
Fukt
Pipande/väsande
ljud
Tryck
Informationsblad
Kunskap
Orsak
Tydlig
Användarvänlighet
Användning
Scenario
Upplevelse
Känsla
Användaren
Verkligheten

Erbjuda
Erbjuda
Inneha
Erbjuda
Förmedla
Vara
Erbjuda
Tydliggöra
Inneha
Erbjuda
Leverera
Beröra
Spegla

HF

N
N
N
DF
N
Ö
N
N
Ö
Ö
N
Ö
Ö
Ö
N
N
Ö
N
N
N
Ö
N
Ö
Ö
DF
N
N
N
Ö
N
DF
Ö
N
N
N

Anmärkning
Användaren skall få en djupare förståelse för hur det kan
vara att ha andningssvårigheter
Användaren skall få en upplevelse av att använda
empatistationen
Kunskap om andningssvårighet
Användaren skall få en förståelse av att använda
empatistationen
Empatistation skall vara en helhet
Lätt att flytta och transportera
Det skall vara enkelt att använda empatistationen
Användaren skall kunna röra sig fritt utan att vara fastsatt i
något
Empatistationen skall vara seriös
Empatistationen skall vara så realistisk som möjligt
Andningsmotstånd på utandning
Reglera luftflödet
Tätt mot andningsorganen
Simulatorn skall vara enkel att använda
Skall vara bekväm att använda
Enkel att bära för användaren
Lätt att bära
Simulatorn skall användas utan att hålla i den med händerna

Simulatorn skall vara lätt att ta av
Att man inte får in något i halsen
Fukt som blir vid andning
Pipande/väsande ljud som kan framkomma vid astma
Trycke över bröstkorgen
Användaren skal få bakomliggande kunskap
Förmedla vad som ligger bakom andningssvårigheter

Skall visa hur simulatorn fungerar på ett tydligt sätt

För att ge en djupare förståelse
Scenarierna baserade på verkliga händelser
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Bilaga 7: Kravspecifikation
Tabell 4b: Olssons kriteriematris.
Aspekter
Livscykelfas
Alstring

Process

(Utveckling, konstruktion)

Framställning
(Tillverkning, montering, kontroll, lagring)

Avyttring
(Försäljning, distribution)

Brukning
(Installation, användning, underhåll)

Eliminering
(Borttransportering, återvinning, förstöring)

Miljö Människa

Ekonomi

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

Lösningens huvudfunktion: Simulera andningssvårigheter
Tabell 5b: Kravspecifikation simulator.

Nr.

Cell

Kriterium

K/Ö, vikt

1

1.2

Miljöfarliga ämnen skall ej användas

K

2

1.3

Användaren skall kunna prata

K

3

2.3

Låg vikt på ingående komponenter

K

4

2.3

Uttrycka lätthet

K

5

2.4

Låg tillverkningskostnad

Ö, 3

6

3.3

Estetiskt tilltalande

Ö, 5

7

3.3

Lösningen bör vara diskret

Ö, 5

8

4.1

Lätt att rengöra

9

4.1

Engångsanvändning på grund av hygieniska skäl

Ö, 5

10

4.3

K

11

4.3

Lösningen skall ej kunna användas på ett sätt som
medför personskada
Lättförståelig

12

4.3

Användarvänlig

K

13

4.4

Tålig

K

14

5.2

Återvinningsbar

15

5.3

Inga hälsofarliga ämnen

K

16

1.3

Utformad utifrån antropometriska mått

K

17

4.1

Lufttät mot näsa/mun/ansikte

K

18

1.1

Integrerad regulator

K

19

4.1

Reglera luftflöde

K

20

4.2

Enkel att montera och ta av från användaren

K

K

Ö, 4

Ö, 5
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Bilaga 8: Eliminerings- och relativbeslutsmatris ett
Tabell 6b: Elimineringsmatris utvärdering ett.

Elimineringskriterier:

Elimineringsmatris

Säker

Inom kostnadsramen

Passar företaget

Tillräcklig info

1

+

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

9

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

11

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en gång

-

12

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en gång

-

13

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en gång

-

14

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en gång

-

15

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en gång

-

16

+

+

+

+

+

+

+

17

+

+

+

+

+

+

+

18

+

+

+

+

+

+

+

19

+

+

+

+

+

+

+

20

+

+

+

+

+

+

+

21

-

Beslut:
Realiserbar

Koncept

Uppfyller alla krav

(+) Ja
(!) Nej
( ? ) Mer info krävs
( ! ) Kontroll kravspec.
(+) Fullfölj lösning
(!) Eliminera lösning
( ? ) Sök mer info
( ! ) Kontroll kravspec.

Kommentar

Beslut

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

21

-

Fortsättning tabell 6b
Elimineringskriterier:
(+) Ja
(!) Nej
( ? )Mer info krävs
( ! ) Kontroll kravspec.

Beslut:
Tillräcklig info

Passar företaget

Realiserbar

Inom kostnadsramen

Säker

Uppfyller alla krav

Koncept

Elimineringsmatris

(+) Fullfölj lösning
(!) Eliminera lösning
( ? )Sök mer info
( ! ) Kontroll kravspec.

Kommentar

Beslut

22

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

23

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

24

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

25

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

26

+

+

+

+

+

+

+

27

+

+

+

+

+

+

+

28

+

+

+

+

+

+

+

29

+

+

+

+

+

+

+

30

+

+

+

+

+

+

+

31

+

+

+

+

+

+

+

32

+

+

+

+

+

+

+

33

+

+

+

+

+

+

+

34

+

+

+

+

+

+

+

35

+

+

+

+

+

+

+

36

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

37

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

38

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

39

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

40

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

41

+

+

+

+

+

+

+

42

+

+

+

+

+

+

+

43

+

+

+

+

+

+

+

44

+

+

+

+

+

+

+

45

+

+

+

+

+

+

+
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Tabell 7b: Relativbeslutsmatris utvärdering ett omgång ett.

Relativbeslutsmatris
Omgång 1
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta
av från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
Ref
(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

17

18

19

20

0
0

0
0

+

+
+

0
+

0
0

0
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

0
6
N

+
+
+
4
2
0
4
2
J

+
+
3
2
1
2
4
N

+
+
+
5
0
1
4
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
0
1
3
1
0
6
N

+
+
+
4
2
0
4
2
J

+
+
4
1
1
3
3
N

+
+
+
5
0
1
4
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
+
0
2
3
1
1
5
N

+
+
+
5
0
1
4
2
J

+
+
4
0
2
2
4
N

+
+
+
5
0
1
4
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

26
0
+

27
0
0

28
0
+

29
+

30
+
+

31
0
0

32
0
0

33
0
0

34
+

35
+
+

41
0
0

42
0
0

43
0
0

44
+

45
+
+

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

0
0
0
1
5
0
1
5
N

+
+
+
4
2
0
4
2
J

+
+
4
1
1
3
3
N

+
+
+
5
0
1
4
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
0
0
0
6
0
0
6
N

+
+
+
4
2
0
4
2
J

+
+
3
2
1
2
4
N

+
+
+
5
0
1
4
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
0
0
0
6
0
0
6
N

+
+
+
4
2
0
4
2
J

+
+
3
2
1
2
4
N

+
+
+
5
0
1
4
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

Fortsättning tabell 7b
Relativbeslutsmatris
Omgång 1
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta av
från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
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Tabell 8b: Relativbeslutsmatris utvärdering ett omgång två.

Relativbeslutsmatris
Omgång 2
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta
av från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
Ref
(2)

4

5

7

9

10

17

19

20

+
0

+
+

0
0

+
0

+
+

+

+

+
+

+

+

0

+

+

0

+

+

0
5
N

+
+
+
5
1
0
5
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
1
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
5
1
0
5
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
0
0
1
4
1
0
5
N

+
+
+
5
0
1
4
3
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

27
0
0

29
+
0

30
+
+

32
0
0

34
+
+

35
+
+

42
0
0

44
+
+

45
+
+

0

+

+

0

+

+

0

+

+

0
1
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
5
1
0
5
2
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
0
0
0
6
0
0
5
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

0
+
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
+
6
0
0
6
1
J

Fortsättning tabell 8b

Relativbeslutsmatris
Omgång 2
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta av
från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
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Tabell 9b: Relativbeslutsmatris utvärdering ett omgång tre.

Relativbeslutsmatris
Omgång 3
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta
av från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
Ref
(4)

0
4
N

5

9

10

20

29

30

34

35

44

45

+
0

0
0

+
0

+

0
0

+
0

0
0

0
0

0
0

+
0

+

0

+

+

0

+

0

+

0

+

+
+
0
4
2
0
4
1
J

0
0
0
0
6
0
0
4
N

+
+
0
4
2
0
4
1
J

+
+
0
4
1
1
3
2
J

0
0
0
0
6
0
0
4
N

+
+
0
4
2
0
4
1
J

0
0
0
0
6
0
0
4
N

+
0
0
2
4
0
2
3
N

0
0
0
0
6
0
0
4
J

+
0
0
3
3
0
3
2
J

Tabell 10b: Relativbeslutsmatris utvärdering ett omgång fyra.

Relativbeslutsmatris
Omgång 4
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta
av från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
Ref
(5)

0
1
J

10

20

30

44

45

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
6
0
0
1
J

0
0
0
0
5
1
-1
2
N

0
0
0
0
6
0
0
1
J

0
0
0
5
1
-1
2
N

0
0
0
0
6
0
0
1
J
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Bilaga 9: Eliminerings- och relativbeslutsmatris två
Tabell 11b: Elimineringsmatris utvärdering två.

Elimineringskriterier:

Elimineringsmatris

Koncept

Uppfyller alla krav

Säker

Inom kostnadsramen

Realiserbar

Passar företaget

Tillräcklig info

(+) Ja
(!) Nej
( ? ) Mer info krävs
( ! ) Kontroll kravspec.

1

+

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

4

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

5

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

6

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

9

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

10

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en
gång

-

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en
gång

-

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en
gång

-

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en
gång

-

15

-

Inte användarvänlig, svårt att sätta tillbaka pluggen igen efter de
är uttagna vilket gör att luften i princip bara kan regleras en
gång

-

16

+

+

+

+

+

+

+

17

+

+

+

+

+

+

+

18

+

+

+

+

+

+

+

19

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

20

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

11

12

13

14

Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(!) Eliminera lösning
( ? ) Sök mer info
( ! ) Kontroll kravspec.

Kommentar

Beslut
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Fortsättning tabell 11b
Elimineringskriterier:

-

22

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

23

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

24

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

25

-

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

-

26

+

+

+

+

+

+

+

27

+

+

+

+

+

+

+

28

+

+

+

+

+

+

+

29

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

30

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

31

+

+

+

+

+

+

+

32

+

+

+

+

+

+

+

33

+

+

+

+

+

+

+

34

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

35

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

36

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

37

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

38

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

39

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

40

-

Uppfyller inte kravet att reglera luftflödet

-

41

+

+

+

+

+

+

+

42

+

+

+

+

+

+

+

43

+

+

+

+

+

+

+

44

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

45

-

Uppfyller inte kravet att användaren kan prata

-

Tillräcklig info

Går bara att reglera en gång, när lagret väl är borta är det
krångligt att sätta tillbaka det

Passar företaget

-

Realiserbar

21

Säker

Uppfyller alla krav

(+) Ja
(!) Nej
( ? )Mer info krävs
( ! ) Kontroll kravspec.

Koncept

Inom kostnadsramen

Elimineringsmatris

Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(!) Eliminera lösning
( ? )Sök mer info
( ! ) Kontroll kravspec.

Kommentar

Beslut

27

Tabell 12b: Relativbeslutsmatris utvärdering två omgång ett.

Relativbeslutsmatris
Omgång 1
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera & ta
av från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ
Ref
(1)

2

3

6

7

8

16

17

18

0
+

+

0
0

+
+

+

0
+

+

+

+

-

0

+

-

0

+

-

0
5
N

+
+
+
5
1
0
5
2
J

+
+
3
0
3
0
5
N

0
+
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
3
0
3
0
5
N

0
0
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
5
0
1
4
3
N

+
+
3
0
3
0
5
N

26
0
0

27
+
+

28
+

31
0
0

32
+
0

33
+

41
0
0

42
+
+

43
+

0

+

-

0

+

-

0

+

-

0
+
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
3
0
3
0
5
N

0
0
0
5
1
-1
6
N

+
0
+
4
2
0
4
3
N

+
+
3
0
3
0
5
N

0
+
0
1
5
0
1
4
N

+
+
+
6
0
0
6
1
J

+
+
3
0
3
0
5
N

Fortsättning tabell 12b
Relativbeslutsmatris
Omgång 1
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänliga
Enkel att montera & ta av
från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Alternativ

28

Tabell 13b: Relativbeslutsmatris utvärdering två omgång två.

Relativ beslutsmatris
Omgång 2
Alternativ
Kriterium
Lättförståelig
Användarvänlig
Enkel att montera &
ta av från användaren
Diskret
Estetiskt tilltalande
Uttrycka lätthet
Summa +
Summa 0
Summa !
Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Ref
(2)

0
2
N

7

27 42

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
+
0
1
5
0
1
1
J

0
+
0
1
5
0
1
1
J

0
+
0
1
5
0
1
1
J
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Bilaga 10: Informationsblad

Simuleringsverktyg för andningssvårigheter

30

Andningssvårigheter
Andningssvårigheter uppstår när det förekommer obehag att andas och känslan av
att inte få luft uppkommer. Tillståndet kan utvecklas succesivt eller helt plötsligt
bli mer ansträngt. Det finns många olika orsaker till andningssvårigheter, allt från
svårigheter vid ett ansträngande träningspass till kroniska sjukdomar.

Obstruktiv lungsjukdom
Obstruktiv lungsjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger ett ökat
flödesmotstånd i luftrören vars hinder beror på täthet i luftrören. Det är
utandningen som hindras men det kan även medföra att inandningen kan bli
besvärlig. Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL är de vanligaste.
Figuren nedan illustrerar vad som händer med en persons andning när denne får
någon form av täthet i luftrören.
Volym
6
5
4
3
2
1
0
Tid

De små kurvorna på den heldragna svarta linjen visar normala andetag. Den större
uppåtgående kurvan ett maximalt andetag vid inandning och den större
nedåtgående kurvan maximal utandning. Vid täthet i luftrören hinner inte den
drabbade att få ut så mycket luft, utandningen hindras vilket gör att nästa
inandning sker från en högre nivå, se den blå prickade linjen. Nivån ökar succesivt
och sedan kan det även vara att personen ligger kvar på den högre nivån vilket
illustreras av den röda streckade linjen. Vid inandning blir det då ett elastiskt
motstånd som gör att även inandningen blir jobbig. Denna process är något som
sker för alla, exempelvis vid fysisk ansträngning, men det går olika fort då
personer ligger på olika nivå från början. Det beror även på situation, hur kraftig
täthet som drabbar personen. För att motverka detta behöver utandningen vara
längre än inandningen för att komma ner på en balansnivå i andningen igen, se
den gröna linjen med kryss.
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Astma
Astma är en sjukdom i luftvägarna som orsakas av en inflammation i luftrörens
slemhinnor. Luftrören är överkänsliga för olika retningar och när de exponeras för
dessa retningar dras luftrören samman och det blir svårare för luften att passera.
Återkommande andnöd, väsande och pipande ljud och hosta med segt slem är
förekommande symptom. Astma kännetecknas av attacker och mellan anfallen
kan lungfunktionen vara helt normal. En del påverkas av besvären mer eller
mindre ständigt medan andra vid något enstaka tillfälle samt vad som utlöser
besvären varierar från person till person. Astma delas ofta in i allergisk och ickeallergisk. Allergisk astma utlöses av en allergisk reaktion när personen exponeras
för de ämnen den är överkänslig mot, exempelvis pollen, pälsdjur eller kvalster.
Icke-allergisk astma kan utlösas av exempelvis kall luft, starka dofter och rök.
Även besvär vid fysisk ansträngning är vanligt förekommande hos astmatiker. Det
är vanligt att få astma i barndomen men personer kan få sjukdomen i alla åldrar.

KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en irreversibel inflammatorisk
sjukdom i luftvägar och lungor som succesivt ger ökad förträngning av luftrören.
Sjukdomen orsakas av inandning av skadliga ämnen under en längre tid. Personer
som insjuknar har oftast fått sin sjukdom senare i livet och i nio fall av tio är
rökning den bakomliggande faktorn. För att hålla de mindre luftrören öppna krävs
en elastisk lunga. KOL påverkar lungorna och gör de mindre elastiska vilket gör
det svårare att tömma lungorna på luft. När mängden instängd luft ökar upplevs
det kämpigare att få i sig ny syresatt luft. Symptomen kommer krypande och
utvecklas under flera år vilket gör att många inte uppmärksammar att de börjar bli
sjuka. När lungskadorna blivit mer omfattande minskar lungkapaciteten som
resulterar i andnöd, nedsatt kondition, trötthet och kroppen får svårare att ta upp
syre. Andra tidiga tecken är pip i bröstet och upprepade perioder av hosta med
segt slem. I senare stadier av sjukdomen kan även avmagring, muskelsvaghet och
benskörhet förekomma.
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Instruktion för andningssimulator

1

2

Placera masken över
munnen

Justera bandet, masken
skall sitta stadigt över
munnen

3

4

Ställ motståndet på nivån
med lättast luftmotstånd,
nivå 1

Andas in och ut genom
munnen i 30 min
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Examensarbete gjort av Elin Wallberg vid högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och
design, Karlstads universitet 2015.
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