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Sammanfattning
.
Denna rapport avser att presentera tillvägagångssättet vid framtagandet av en ny
metod för beröringslös längdmätning med den avancerade bildsensorn Microsoft
Kinect. Metoden har tagits fram som del i ett projekt att förse Barnonkologen på
Astrid Lindgrens barnsjukhus med en incheckningsmodul för att avhjälpa problem
kring det dagliga flödet av patienter på avdelningen.

Den utvecklade metoden innebär att patienten avfotograferas med Kinectsen-
sorns djupkamera, varpå sensorns integrerade krets för bildruteanalys identifierar
patientens huvud och dess position i förhållande till sensorn. Då sensorns vertikala
placering är känd, kan patientens längd räknas ut.

Metoden har utvärderats genom avmätningar av nio barn i åldrarna 3-16 år,
med elva separata mätningar per barn. Dessa mätvärden har matchats mot en
referensmätning gjord för respektive barn med en konventionell stadiometer. Ett
mätresultats noggrannhet har ansetts godtagbart då det, vid avrundning till hela
centimeter, överensstämt med referensmätningens avrundade värde, vilket var avdel-
ningens noggrannhetskrav för relevant nutritionsstatus. Resultatet av mätningarna
visar att endast 58 % anses vara godtagbara. Nämnvärt är att motsvarande siffra i
gruppen 10-16 år är 85 %, respektive 23 % i gruppen 3-9 år.

Med dessa resultat i åtanke är det artikelförfattarens rekommendation att meto-
den som den presenteras i denna rapport tillsvidare endast skall ses som en markör
för Kinectsensorns potential inom klinisk användning. Önskvärt är att försöka opti-
mera, alternativt omarbeta, metoden för att förbättra noggrannheten och avhjälpa
de metodsvagheter som framkommit, exempelvis användandet av antropometrisk
data. Därutöver bör ytterligare användartester utföras för att frambringa testdata
från ett mer randomiserat urval av testobjekt (patienter).
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Abstract
.
This report aims to present the approach in the development of a new method
for contactless measuring of height, using the advanced image sensor Microsoft
Kinect. The method has been developed as part of a project to provide the Childrens
oncology department at Astrid Lindgren Children’s Hospital with a self check-in
module to remedy problems concerning the daily flow of patients at the department.

The developed method makes use of the depth camera of the Kinect sensor,
which takes a picture of the patient. Next, the sensor’s integrated circuit for frame
analysis identifies the patient’s head and its position relative to the sensor. Since
the sensor’s vertical position is known, it is possible to calculate the patient’s height.

The method has been evaluated by taking the mesurements of nine children
aged 3-16 years, collecting a set of eleven separate measurements per child. The
data set provided have been compared to a reference height value taken for each
child with a conventional stadiometer. The data accuracy has been considered
acceptable when coinciding with the reference measurement, given that both was
rounded off to integer values, which was the department’s accuracy requirement
to provide relevant patient nutritional status. The results show that only 58 % of
the data are considered acceptable. It is worth mentioning that the corresponding
number in the group aged 10-16 is 85 % and 23 % in the group aged 3-9.

With these results in mind, the authors recommendation is that the method
presented in this report only is to be seen as a marker for the Kinect sensors potential
within the clinical field. Preferably the method is to be optimized or reworked, to
improve the accuracy and to fix the method flaws that have been revealed, for
example the usage of anthropometric data. Furthermore, more user tests should be
conducted to collect data from a more randomized set of test objects (patients).
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Disclaimer
As part of the Microsoft Kinect Preview program I’m obliged to post this disclaimer
regarding all parts concerning the development of software that revolves around the
Microsoft Kinect V2 sensor:

This is preliminary software and/or hardware and APIs are preliminary
and subject to change.
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Kapitel 1

Bakgrund

1.1 Introduktion

Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH), ett samarbete mellan Kungli-
ga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns
Landsting (SLL), har under ett års tid gjort observationer på den barnonkologiska
avdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus (BOAL). Syftet med studierna har
varit att identifiera behov i den dagliga driften som skulle kunna avhjälpas med
tekniska innovationer. Underlaget har bearbetats och ett antal projekt har tagits
fram för att realiseras av examensarbetande studenter.

Bland annat så har CTMH kunnat påvisa ett problem i skedet då patienterna
kommer till avdelningen. För att patientens närvaro skall bli registrerad besöks en
receptionslucka där legitimation visas. Läkarbesöket kräver obligatorisk kontroll av
längd, vikt och blodtryck vilket skall göras i anslutning till ankomsten och föras in i
journalsystemet. Berörd läkare underrättas därmed om att patienten finns på plats
och om dennes mätvärden inför besöket.

Arbetet med att ta patientens längd, vikt och blodtryck distribueras av recep-
tionsluckan till någon ur personalstyrkan. Dock kan inmätningen fördröjas av att
tilldelad personal är upptagen, varvid patienten ombeds sitta ner i väntrummet. Li-
kaså hänvisas patienten att vänta mellan tidpunkten för mätningarna och stundande
läkarbesök, då personalen för in mätdata och registrerar besöket i journalsystemet
TakeCare. Först när ansvarig sköterska fört in uppgifterna i TakeCare, upplyses
läkare om patientens ankomst.

Detta arbetssätt ger stora tidsförluster, vilket har uppmärksammats av CTMH.
Att lösa problemet skulle medföra stora fördelar, dels för personalen, vars arbets-
situation är mycket ansträngd på grund av personalbrist, och för patienterna, vars
väntetid skulle kortas.

CTMH har anlitat två examensjobbare från Kungliga Tekniska Högskolan, för
att utifrån sin tekniska bakgrund utforma en modul för självincheckning där pati-
enterna själva skall kunna ta de mätvärden som efterfrågas inför läkarbesöket, föra
in dessa i TakeCare, och på så sätt även underrätta ansvarig läkare om sin ankomst.
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KAPITEL 1. BAKGRUND

Projektbeskrivningen finns att läsa i Bilaga B.
Både CTMH och BOAL har åsikter om modulens placering. Då modulen skall

vara lättillgänglig för ankommande patienter bör den vara placerad i anslutning till
mottagningens ingång. Placeringen skall dock utredas av det projekt som parallellt
med detta utreder saker kopplade till automatens utseende och ergonomi.

Projektets karaktär har dock medfört vissa modifikationer för att passa de aka-
demiska krav som institutionen för Mekatronik på KTH ställer på examensarbeten.
Därför har primärfokus för denna rapport kommit att gå från att beskriva utveck-
landet av incheckningsautomaten som helhet och dess föreliggande studier, till att
snäva in på en mätmetod som, efter föreliggande undersökningar, visar sig nödvän-
dig hos produkten. Denna mätmetod skall undersökas närmre och en jämförande,
alternativt optimerande studie skall genomföras. Den av institutionen godkända
metodbeskrivningen finns att läsa i Bilaga E.

Modifikationen medför att de funktioner som inte är i fokus för den mer djuplo-
dande undersökningen, kommer att implementeras utan någon mer objektiv process
än att subjektivt se till författarens tidigare erfarenheter. Detta har godkänts av
CTMH. Målet med arbetet som helhet är dock fortfarande att realisera en prototyp
som på ett eller annat sätt ska kunna utvärderas på avdelningen. Det som pre-
senteras i denna rapport är dock de delar som är relevanta för artikelförfattarens
akademiska åtagande.

Tidigt i processen har artikelförfattaren tillsammans med CTMH kommit över-
ens om att huvudfokus skall riktas till att automatisera någon av incheckningsap-
paratens funktioner och att undersöka de tekniska aspekterna med förfarandet.

Rapporten som sådan är upplagd så att förstudien syftar att besvara ett antal
grundfrågeställningar, vilka dels leder in i en kravspecifikation, dels specificerar vil-
ken typ av undersökning som sedermera skall göras i huvuddelen, och även utreder
vilka lagar och förordningar som behandlar produktsegmentet. Delar som behand-
lats i förstudien som i efterhand inte ansetts leda in i huvudstudien har plockats
bort då de saknat relevans. Ett praktiskt exempel på detta är benchmarkingun-
dersökningen, vilken i praktiken gjorts för hela incheckningsautomaten, men där
komponenter och funktioner som inte rör huvudtemat har utelämnats.

1.2 Uttryckta önskemål från uppdragsgivaren CTMH

Uppdragsgivaren CTHM har uttryckt en rad önskemål inför projektet. Dessa öns-
kemål ses snarast som ledord som under arbetets gång skall verka för att ett så bra
resultat som möjligt uppnås.

Då projektet, med gällande tidsram, får svårt att uppfylla CTMHs initialt ställ-
da målsättning om en produkt färdig för användning, så har röster höjt för att
produkten, efter avslutat arbete, skall vara konstruerad med tanke på eventuell vi-
dareutveckling av tredje part.

CTMH har ett pågående projekt med Karolinska sjukhuset med mål
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1.2. UTTRYCKTA ÖNSKEMÅL FRÅN UPPDRAGSGIVAREN CTMH

att gemensamt skapa nya perspektiv och idéer för att bemöta VRI
(CTMH 2014).

Därför har CTMH uttryckt ett önskemål om att utvecklingen av produkten skall
genomsyras av en god medvetenhet om problemet med VRI och att produkten så
mycket som möjligt skall bidra till att god hygienisk standard skall kunna upprätt-
hållas på avdelningen.
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Kapitel 2

Förstudie

Slutsatsen från det här kapitel kommer att ge svar på vilken typ av undersökning
som skall göras, huruvida den till exempel är en jämförelse mellan två befintliga sy-
stem, en systemoptimering, eller enligt någon annan infallsvinkel som ter sig naturlig
efterhand. Svar skall också ges om vilka krav som ställs på incheckningsautomaten
som helhet och i synnerhet inom det område som skall utvärderas.

2.1 Metod och urval

Då produkten, som är slutmål för projektet, skall placeras på ett sjukhus i Stock-
holms läns landstings regi, det vill säga i en miljö som lyder under svenska lagar
och bestämmelser, kommer dessa att konsulteras för att utveckla mot de krav som
ställs vid dessa betingelser. Ur ett systemperspektiv kommer därför svenska lagar
med tolkningar av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och andra granskande organ
att konsulteras relativt okritiskt för att få en kravbild ur detta perspektiv.

För att få praktisk input om läget på den avdelning som är aktuell, kommer
en pappersenkätundersökning att göras. Undersökningen kommer att utföras i ett
tidigt skede för att få en bekräftad bild av de önskemål som finns hos personalen på
avdelningen, och som ligger till grund för de funktioner som CTMH presenterat för
incheckningsmodulen. Metoden har valts med anledning av att den är möjliggör mer
tidseffektiv informationsinsamling än exempelvis en intervjustudie (E-delegationen -
Näringsdepartementet 2014). Detta sker också med anledning av att CTMH inte har
något skriftligt underlag som styrker varken behovet av, eller de krav som ställs på
produkten. Undersökningen kommer om behov finns, att följas upp med samtal med
sakkunniga på avdelningen, exempelvis läkare, sjuksköterskor eller administrativ
personal.

Vid informationssökning efter fakta som krävs för att få fram teknisk speci-
fikation, göra riskbedömningar, eller utföra benchmarking- och state of the art-
efterforskningar kommer systematiska sökningar göras på Google och Google Scho-
lar enligt sökord i Bilaga A, för att kompletteras med motsvarande sökningar i KTH
Primo. Anledningen till att Google används är framförallt dess lättillgänglighet.
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KAPITEL 2. FÖRSTUDIE

Urvalet kommer att begränsas till att endast innefatta publicerade vetenskapliga
artiklar som faller inom ramen för begreppet referee-granskade (“peer reviewed“).

Då produkten är ämnat för den svenska marknaden, kommer artiklar som beskri-
ver svenska betingelser att prioriteras framför utländska. Eftersom dessa i många
fall kan vara skrivna på svenska och inte vara språkligt tillgängliga för den breda
internationella forskarkåren, kommer inte urvalet att begränsas av antalet gånger
artiklarna har blivit citerade.

I det fall då fakta presenteras i sekundärkällor kommer primärkälla, om möjligt,
att konsulteras.

För att minska risk för språkförbistring används endast artiklar på svenska,
engelska eller spanska.

2.2 Grundfrågeställningar inför kravspecifikation
Då vissa begrepp inledningsvis tett sig oklara, har ett antal grundfrågeställningar
formulerats för att öka medvetenheten om ämnesområden som påtalats av CTMH,
eller som av andra skäl tett sig nödvändiga att fördjupa sig i.

2.2.1 Vad är VRI?

VRI är den akronym som vanligen används då vårdpersonal pratar om vårdre-
laterade infektioner. Enligt Socialstyrelsens Termbank (2011) är en vårdrelaterad
infektion

en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd
av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig
vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg
ådrar sig till följd av sin yrkesutövning.

Det har länge varit känt att risken att ådra sig infektioner har varit stor i samband
med sjukhusvård, och VRI ses idag som ett stort problemområde vad gäller upp-
rätthållandet av patientsäkerheten. Cirka tio procent av alla som söker sjukvård i
Sverige idag förvärvar någon typ av infektion som är direkt relaterad till det fak-
tum att de just sökt vård. Detta medför förutom lidande för de drabbade även stora
samhälleliga kostnader som enligt uppskattningar uppgick till 3,7 miljarder kronor
2002 (Lundholm 2006).

För att komma till bukt med problemet har på senare år en rad studier gjorts
för att identifiera orsaker till problemet med VRI (KTH Primos sökmotor ger 2014-
10-01 över sexhundra referee-granskade artiklar publicerade efter 2005 relaterade
till sökordet “prevent nosocomial infections“). Flera av studierna pekar på vikten
av att följa de basala hygienrutiner som förskrivits personalen av myndigheterna.
Särskilt påpekas att god handhygien minskar risken för att föra vidare smittor
från patient till patient (Kampf et al. 2009; Allegranzi and Pittet 2009). Det finns
även studier som pekar på tangentbord som en härd för att bakterier, virus och
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2.2. GRUNDFRÅGESTÄLLNINGAR INFÖR KRAVSPECIFIKATION

svamp förs vidare från användare till användare (Hartmann et al. 2004; Waghorn
et al. 2002). Waghorn et al. (2002) visar att upp till 96 % av alla tangentbord som
används i kliniska miljöer hyser organismer som, under specifika betingelser, kan
leda till utbrott av VRI. Särskilt utsatta är personer med nedsatt immunförsvar.
Waghorn et al. pekar vidare på utvecklares och tillverkares ansvar att på ett aktivt
sätt lyfta frågan om att vid produktutveckling av ta fram produkter som möjliggör
och förenklar desinficering och rengöring.

Vidden av problemet VRI visar på vikten av att så långt som möjligt utveckla
med stor medvetenhet om produktens eventuella smittöverförande roll i vårdmiljön.
Detta innebär att det exempelvis blir viktigt att undvika tangentbord och i stället
välja användargränssnitt med touchskärmsfunktion. Likaså bör komponenter som
på något sätt har kontakt med användaren vara anpassad för klinisk användning,
vilket exempelvis kan innebära att de har speciell bakteriehämmande ytbehandling
eller tål avtorkning med bakteriedödande medel.

2.2.2 Vad är praxis vid utveckling av medicintekniska produkter?
Inom all sjukvård som bedrivs i Sverige används en stor variation av medicintekniska
produkter och en rimlig gissning är att dessa på sikt kommer att bli än fler. Men
vad är det som är praxis vid utveckling av medicintekniska produkter?

En medicinteknisk produkt är enligt SOSFS 2008:1 (2008) en:

produkt som används för att
påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett
funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiolo-
gisk process, eller kontrollera befruktning.

Alla de produkter som klassificeras under begreppet skall produceras i enlighet med
Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets författningar (SOSFS 2013:6 2013).

För att förstå det åtagande som har ålagts artikelförfattaren så har det även
gjorts en kort inläsning på förfarande vid framtagning av medicintekniska produk-
ter. Utveckling av medicintekniska produkter regleras genom föreskrifter och för-
fattningar av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. För att ha rätt förutsättningar
för att utveckla en produkt med det slutgiltiga målet att användas i en klinisk mil-
jö, krävs att dessa regler tas i beaktande under hela utvecklingsprocessen för att
minska risken för merarbete i projektets slutskede.

Dessa riktlinjer beskriver ett förfarande på mycket hög nivå som, för att upp-
fylla alla de krav som krävs enligt Sveriges standardiseringsinstituts gällande SIS-
standard, skulle kräva en mycket mer grundlig genomgång. Dock har CTMH ut-
tryckt att denna djupdykning inte är aktuell för pågående projekt av tidsekonomiska
skäl, varför denna undersökning inte kommer att göras.

Läkemedelsverket har tagit fram en handledning för att vägleda utvecklare i
syftet att förenkla och på så sätt främja klinisk innovation. Denna handledning är
en översatt och för svenska marknaden omarbetad version av Guidance note for
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manufacturers of class I medical devices författad av Europeiska Kommissionen
(Läkemedelsverket 2013). Den produkt som skall utvecklas inom ramen för detta
projekt är utvecklad i enlighet med den lathund som är presenterad i handledningen.

Kortfattat kan denna lathund sammanfattas i följande steg:

1. Formulera produktens syfte.

2. Kontrollera att produkten faller inom ramen för begreppet medicinteknisk
produkt (se ovan), samt kontrollera vilken klassificering (I, II alternativt III)
som produkten tillhör.

3. Följ riktlinjerna för aktuell klass, vilka presenteras i LVFS 2003:11 (2004).

4. Kontrollera att produkten uppfyller kraven på produkter av denna klassifice-
ring.

5. Anmäl produkten till läkemedelsverket.

6. Upprätta uppföljningsprotokoll.

Dock faller de två sista punkterna inte inom ramen för detta projekt, utan handhas
av uppdragsgivaren CTMH. I detta fall identifieras att aktuell produkt är av klass
I, enligt LVFS 2003:11 (2004), bilaga 9 som en Aktiv produkt för diagnostik enligt
definition nedan.

Varje aktiv medicinteknisk produkt, antingen den används separat eller i
kombination med andra medicintekniska produkter, för att tillhandahål-
la information för att upptäcka, diagnosticera, övervaka eller behandla
fysiologiska tillstånd, hälsotillstånd, sjukdomar eller medfödda missbild-
ningar.

Samma bilaga leder fram till att produkten bör komma att gälla som en klass-I-
produkt. Att produkten skulle komma att klassificeras som specialanpassad pro-
dukt, vilket CTMH framhållit, verkar inte rimligt eftersom detta enligt LVFS
2003:11 §2b Specialanpassad produkt kräver att produkten är tillverkad för

att endast användas av en viss angiven patient.

LVFS 2003:11 §8 Modulsammansatta produkter och vårdset kan, beroende på hur
produktens utveckling artar sig, komma att appliceras. Denna paragraf är tillämplig
såvida utvecklaren

[...] sätter samman CE-märkta produkter, inom gränserna för tillver-
karens intentioner vad avser produkternas ändamål och användning, för
att släppa ut dem på marknaden som modulsammansatta produkter och
vårdset [...],
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och betyder i praktiken att den utvecklade produkten, under förutsättning att
vederbörlig moduldokumentation medföljer, inte behöver utredas för separat CE-
märkning, något som annars är nödvändigt.

Vidare behandlar LVFS 2003:11 Bilaga 1, Väsentliga krav, §10 Produkter med
mätfunktion de krav som ställs på mätfunktionen. Dessa skall

vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att mätresultaten
blir tillräckligt noggranna och tillförlitliga och inom toleranser som är
rimliga med tanke på produktens avsedda ändamål.

samt måste presentera uppmätt data uttryckt i relevanta enheter enligt SI-systemet
(Svensk författningssamling 1992:1514 1992).

Sammanfattningsvis så har grundtanken här varit att vid inköp av komponen-
ter till incheckningsautomaten sträva efter att utveckla i enlighet med ovan nämn-
da LVFS 2003:11 §8 Modulsammansatta produkter och vårdset. Tanken med detta
skulle vara att gå runt krav vad gäller eventuella märkningar som krävs för kliniska
tester. Efter samtal med CTMH har dock beslutats att behandlade riktlinjer, om de
skulle sinka och försvåra utvecklandet av ett fungerande Proof of concept, endast
skall ses som något att ha i åtanke vid utvecklingen för att underlätta eventuell
framtida lansering. Därför kommer inga av dessa att ses som bindande i kommande
kravspecifikation.

2.2.3 Hur arbetar sjukhus med hygienrutiner kring medicintekniska
produkter?

För att ta reda på behovet av någon typ av förändring i arbetet kring hygienen på
kliniken, och för att få uppslag till innovativa lösningar på eventuella hygientekniska
problem, har det utretts vem som bär ansvaret för hygienarbetet kring den tänkta
slutprodukten.

Centrala riktlinjer, Stockholms Läns Landsting, SLL

Hygienarbetet inom SLL är baserat på riktlinjer kring rutiner rörande framförallt
personlig hygien och städning som tagits fram av Svensk Förening för Vårdhygien
(SFVH) . Vad gäller städning av vårdlokaler definierar SFVH (2012) fyra hygien-
klasser med avseende på vilken vårdrelaterad lokal som berörs. Då produkten är
avsedd att vara i direkt anslutning till mottagningsentrén, kategoriseras produkten
som placerad i en lokal av hygienklass 2 där

vård, behandling och mottagning av patienter förekommer.

I dessa lokaler föreskrivs att varken skräp, lös smuts, damm eller biologiskt material
får förekomma.

Vidare klassificeras tre risknivåer med avseende på risken för smittoöverföring
till mottagliga individer. Då produkten skall nyttjas av patienter och anhöriga;
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personer utan hygienutbildning, bör tas i beaktande att sjukhusets handhygienfö-
reskrifter inte alltid efterföljs. Ransjö and Edstedt (2012) poängterar att kontakt-
smitta är den vanligaste smittovägen inom vården. Kontakten kan ske direkt från
person till person, eller indirekt via exempelvis kläder eller föremål. Detta sker van-
ligen då droppar av exempelvis saliv, urin, avföring eller blod faller ned på ytor i
smittobärarens närhet, och kallas dropp-kontakt-smitta eller indirekt droppsmitta.
På detta sätt sprids till exempel multiresistenta bakterier (MRSA) och magsjukevi-
rus (calici- och rotavirus). Risken för smittspridning anses som stor för interaktion
med personer som lider av hosta, diarré, kräkningar, sårinfektioner, blåsor, hudut-
slag eller något som går under samlingsnamnet smittsamma barnsjukdomar, vilka
alla finns representerade på vårdguidens lista över vanliga sjukdomar hos barn i
skol- och förskoleåldern (Persson 2013). Även smittoämnen som ingår i den normala
bakterieflora som friska personer bär på, innebär risker för patienter med nedsatt
immunförsvar (Ransjö and Edstedt 2012). Utifrån dessa uppgifter kan det anses att
produkten, tillsammans med övriga inventarier, kvalificerar sig för SHVH’s andra
risknivå, då det förefaller

viss risk för smittoöverföring till mottaglig individ (SFVH 2012).

I samma dokument identifieras särskilt utsatta, så kallade tagställen, som vid
odlingar framstår som de största bakteriehärdarna. Till dessa hör bland annat tan-
gentbord, blodtrycksmanschetter och andra patientnära föremål såsom lampknap-
par, manöverdosa till säng och TV-fjärrkontroll, vilket överensstämmer med upp-
gifter presenterade i kapitel 2.2.1. Den rekommenderade lägsta städfrekvensen för
lokaler och föremål som faller inom ramen för denna klassifikation är enligt SLL’s
riktlinjer en gång per dag. Dock skall varje vårdenhet utifrån verksamhet definiera
lokala rutiner.

I riktlinjerna kommenteras att städrutiner som åläggs sjukvårdspersonalen lätt
blir eftersatta på grund av tidsbrist (SFVH 2012).

SLL har genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram en handlingspro-
gram för VRI-begränsande åtgärder. Dokumentet redovisar dock inte några hand-
gripliga åtgärder utan pekar utifrån ett systemperspektiv framför allt på vikten av
fortsatt arbete för att öka kunskapen och medvetenheten hos personal och patien-
ter. Hygientekniskt läggs vikten på ökad följsamhet av basala hygienrutiner såsom
god handhygien och adekvat städning (Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 2012).

Lokala riktlinjer, Karolinska sjukhuset

De regler som avhandlas i kapitel 2.2.3 är enligt styrande dokument även applicerba-
ra lokalt på Karolinska sjukhuset (KS). Detta dokument avser ansvarsfördelningen
vid städning i patientnära lokaler, och används vid central upphandling av städning.
Av dokumentet framgår att föremål och inventarier av det slag som är aktuella med
avseende på produkten som skall utvecklas, inte omfattas av städpersonalens ruti-
ner, utan skall utföras av vårdpersonalen (Söderström et al. 2013).
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Barnonkologen, Astrid Lindgrens barnsjukhus

BOAL omfattas av de riktlinjer som presenteras i föregående stycke 2.2.3. Vid samtal
och diskussioner med avdelningspersonal framkommer att maskiner av liknande
karaktär som är placerade i korridorerna, exempelvis vågar, NIBP-apparatur och
droppräknare, inte omfattas av några skriftliga dagliga städrutiner. Apparaturen
avtorkas och avspritas enligt uppgift i mån av tid, och när man tycker att det inte
gjorts på ett tag. Detta betyder enligt personalen på BOAL att det, beroende på
vilken personal som nyttjar apparaturen, i vissa fall kan gå upp till en vecka mellan
två städtillfällen. Denna typ av apparatur handhas idag dock endast av tränad
sjukvårdspersonal som är medveten om vikten av god hygien, till skillnad från den
produkt som utvecklas som skulle nyttjas av patienter och anhöriga.

Möjliga produktutvecklingstekniska åtgärder

Med avseende på presenterade uppgifter (hur hygienarbetet kring produkter som
placeras i den miljö där produkten är tänkt att stå, och mångfalden hos det klientel
som skall nyttja den), finns ett antal antaganden som kan göras om produkten. Då
tanken är att patienten med hjälp av anhörig själv skall nyttja apparaturen, kan
det antas att den kommer att komma i kontakt med fler människor som i högre
utsträckning inte har kännedom om vikten av god hygien, än när den som idag
endast nyttjas av sjukvårdspersonal med god kunskap om hygienrisker. Eftersom
ett av syftena med produkten är att avlasta personalen i deras arbetssituation, är det
inte rimligt att ålägga dem städuppgifter, avtorkning och avspritning, i proportion
till det ökande antalet användare.

Mot bakgrund av detta kan konstateras att det redan idag finns vissa brister i
hygienrutinerna kring den apparatur som är placerad i mottagningens korridorer,
och att riskerna med dessa överförs och möjligtvis också förvärras på en patien-
tanvänd produkt i samma miljö, eftersom antalet användare ökar. För att redan
vid utvecklingen av produkten förekomma riskerna har möjliga proaktiva åtgärder
identifierats.

• Undvik så kallade tagställen!
Då droppsmitta i mångt och mycket sprids via händer, kan det vara lämp-
ligt att försöka undvika att uppmuntra användaren till fysisk kontakt med
apparaten.

• Minska behovet av avtorkning och avspritning!
Att helt och hållet ta bort behovet av avtorkning kan möjligen vara väl opti-
mistiskt, men om produkten själv, aktivt via exempelvis automatiska spritdu-
schar, och/eller passivt via exempelvis bakteriedödande ytskikt, kan minska
behovet, vore detta önskvärt.
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2.2.4 Vilka behov finns på BOAL och vilka krav ställs på systemet?
Som ett led i att verifiera de produktkrav som CTMH presenterat har en enkät-
undersökning gjorts där de olika personalgrupperna (läkare, sjuksköterskor [SSK] ,
undersköterskor [USK] och barnskötare [BSK]), utifrån sin yrkesroll och sina erfa-
renheter, fått komma med åsikter och input om vilka funktioner modulen bör ha.
Detta görs eftersom CTMH inte har någon dokumenterad undersökning att vila
detta krav på.

Åtta enkätsvar har inkommit, efter att under två veckor varit tillgängliga för
personalen på BOAL. Detta ger en svarsfrekvens om cirka 10%.

Alla de tillfrågade tyckte att mätning av längd och vikt var ett minimikrav för
att apparaten skulle vara till någon nytta över huvud taget (se Figur 2.1), medan
hälften tyckte att blodtryck är ett måste. Puls- och kroppstemperaturavläsning har
även de nämnts som lämpliga funktioner att integrera. På frågan om vilka funk-

Figur 2.1. Vilka basala funktioner krävs av produkten?

tioner som skulle kunna efterfrågas i drömscenariot (se Figur 2.2), dyker det upp
ytterligare önskemål om fler provtagande funktioner så som saturation, urinprov-
tagning, kapillär blodprovtagning och mätning av huvudomfång. Utöver dessa finns
önskemål om att patienten ska kunna kommunicera sitt allmäntillstånd och even-
tuella önskemål inför besöket med läkaren, något som även tagits upp vid samtal
med både personal och patienter på avdelningen.

Tydligt bland alla yrkesgrupper är att det finns en positiv inställning till en au-
tomatiserad incheckning på mottagningen. Samtal med personalen avslöjar ett miss-
nöje med arbetssituationen framförallt hos högt arbetsbelastade SSK, som skulle
avlastas av modulens tänkta funktioner.

De av CTMH framlagda specifikationerna för de krav på mätfunktioner som
ställt på produkten (se Bilaga B) kan därmed bekräftas; avdelningen har behov av
att produkten kan behandla vägning, längdmätning och blodtrycksmätning. Dess-
utom kan ytterligare målfunktioner identifieras som pulsmätning, saturation, urin-
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Figur 2.2. Vilka funktioner efterfrågas av den ideala produkten?

provtagning, kapillär blodprovtagning och mätning av huvudomfång, samt att pro-
dukten ger möjlighet för patienten att uttrycka sitt allmäntillstånd och eventuella
ytterligare önskemål till läkaren inför besöket.

Intern och extern validitet

Av enkäten att döma är det tydligt att personalen har väldigt olika uppfattning om
vilken noggrannhet som är nödvändig på de mätdata som produkten skall leverera.
Dock har de som uppgivit yrkesrollen Läkare konsekvent uppgivit en lägre nödvändig
noggrannhet (heltal, alternativt en decimal) än övriga yrkesgrupper (en till tre
decimaler). Dock är författaren självkritisk över frågeformuleringen då enheterna
([kg] för vikt och [m] för längd) inte angivits, vilket lämnar öppet för individuella
tolkningar av frågan. Något annat som är värt att nämna är det faktum att CTMH,
innan detta projekt startat, informerat personalen på BOAL om sin syn på vilken
produkt som skulle komma att utvecklas (funktioner enligt Bilaga B), vilket kan ha
skapat förväntningar svåra att bortse ifrån när personalen svarar på given enkät.

Då endast åtta enkätsvar har inkommit står det klart att dessa svaranden utgör
en relativt liten del av den personal som figurerat på mottagningen under de två
veckor som enkäten funnits tillgänglig. Detta utgör ett problem för trovärdigheten
i resultatet. Alla personalgrupper (USK, BSK, SSK och Läkare) finns dock repre-
senterade bland de svarande. I och med att svaren angående de basala funktionerna

13



KAPITEL 2. FÖRSTUDIE

har varit relativt entydiga (alla svarande hävdade att vikt och längd var nödvändi-
ga data, hälften att blodtryck var det) lämnas undersökningen därhän noterat att
dessa funktioner ses som viktiga av personalstyrkan för att produkten skall ses som
användbar.

Studiens externa validitet är förvisso relevant om CTMH har planer på att se
detta arbete som en pilotstudie inför införandet av liknande system på andra avdel-
ningar, vilket har nämnts vid samtal. Dock är det faktiska uppdraget att produkten
endast skall vara applicerbar på BOAL, vilket gör att den bristfälliga externa vali-
diteten inte ses som ett problem i detta stadium av den konceptuella utvecklingen.

Uppföljning av enkätsvar: Mätdatas roll vid patientomvårdnad

För att ytterligare undersöka den noggrannhet som krävs av uppmätt data har
den roll som dessa värden fyller analyserats. Mätdatan används bland annat vid
avsyning av patientens nutritionstillstånd via BMI (body mass index), men den
mest kritiska funktionen är då vikt och längd används vid uträkningen av den
dos cytostatika som ordineras patienterna (källa Bilaga D). Doseringen görs av
programvaran CSAM Cytodos, som med hjälp av två olika, empiriskt framtagna
metoder räknar ut patientens kroppsyta (Body Surface Area [BSA]), med vilken
doseringen räknas ut. Dessa två metoder är Mosteller-metoden, vilken uträknas
enligt

BSA[m2] =

√
längd[cm] · vikt[kg]

3600 (2.2.1)

samt DuBois & DuBois-metoden, vilken uträknas enligt

BSA[m2] = vikt[kg]0,425 · längd[cm]0,725 · 0, 007184. (2.2.2)

Ekvationer tagna från Vu (2002).
Vid uträkning av dos till barn och ungdomar används i första hand Mosteller

(Rickne 2014).
Vid inmatning av mätdata i Cytodos är inmatningen begränsad till en decimal

vad gäller både längd [cm] och vikt [kg] (Midhav 2014).
Patientens uträknade BSA skickas tillsammans med individualiserad dosering

elektroniskt till Apotek där beställningen bereds (EVRYOnlinedokumentation 2014).
Dosen skrivs ut av ansvarig läkare och sker enligt en standardregim som definieras
med hänsyn tagen till cancerform, vilken eller vilka cytostatikapreparat som ingår,
dos i enheter av [mg/m2], metod och hastighet med vilken preparatet skall tillföras,
samt tiderna för kurstart (Glimelius et al. 2001). I fall då dosen ligger nära jämna
ampullstorlekar, bedömer läkare huruvida dosen kan avrundas uppåt eller nedåt
för att inte bryta onödigt antal förpackningar (enligt mailkonversation presenterad
i Bilaga D).

Då behandlingen medför stora risker för mycket allvarliga, i vissa fall fatala,
biverkningar finns ett rigoröst säkerhetsprotokoll kring ordination och administre-
ring av cytostatika. Enligt Bilaga D skall dos och ordination i enlighet med riktlinjer
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kontrolleras i tre steg av fyra olika instanser innan preparatet tillförs patienten. An-
svarig läkares ordination kontrolleras och dubbelsigneras av ytterligare en läkare,
innan apotekets farmaceuter kontrollerar dosens rimlighet och bereder preparatet.
Vid administrering kontrolleras doseringen ytterligare en gång, att preparatet som
ges innehåll stämmer med ordinationen, av ansvarig sjuksköterska.

En genomgång av avvikelserapportering cytostatikabehandlingar vid Lunds uni-
versitetssjukhus, gjord för att identifiera systemsvagheter i hanteringen från ordi-
nation till administrering, visar på att systemet fångar upp avvikelser i 12263 av
12275 fall, innan preparatet tillförs patienten (Fyhr and Akselsson 2003). Alla dessa
avvikelser tillhörde artikelns stipulativa definitioner ingen risk eller liten risk för pa-
tientskada. Totalt 135 avvikelser analyserades varav tre enligt definitionen hög risk.
Alla dessa tre stoppades vid kontroll av farmaceut eller ansvarig sjuksköterska. Ing-
en av de avvikelser som nämns som vanliga härrör från felmätningar av patientens
längd eller vikt vilket inte heller tas upp av en riskanalys om “optimerad patientsä-
kerhet vid cytotoxisk behandling“ utförd på Karolinska sjukhuset (Ryd Ausén et al.
2013).

En studie som behandlar den ekonomiska vinningen av att apoteken avrundar
läkares ordination med avseende på ampullstorlek bedömer att avrundning inom 5
% av dos ordinerad efter DuBois och DuBois-mått inte har någon signifikant klinisk
effekt, varken på hur väl cytostatikan biter, eller på potentiell personskadefrekvens
(Dooley et al. 2004). Dock framhålls det att detta är en professionell bedömning
som inte stödjs av praktiska tester. Studien hänvisar till undersökningar gjorda av
Gehan and George (1970) som visar att en formel som DuBois och DuBois godtas
trots att metoden i 16,5% av de undersökta fallen (401 st) visar på variationer så
stora som 15%.

Vad gäller eventuell säkerhetsbuffert från ordinerad dos till att kuren potentiellt
skulle vara skadlig, uttrycker konsulterad expertis att många cytostatika, exempel-
vis Methotrexate, har en relativt väl tilltagen sådan. Dock finns det preparat med
långt högre risk för toxisk effekt, exempelvis Vinkristine, som bör ses som normativa
i detta fall då risknivåerna är kritiska. Doserna biter mycket individuellt från patient
till patient och efter varje ordination utvärderas doseringen utefter lab-värden som
visar hur patientens kropp reagerat. Detta ligger till grund för individuella doser
som, med avseende på reaktion doseras enligt protokoll (källa: Bilaga D).

Det kan konstateras att det inte finns något som tyder på att längdmätning
och vägning med rimlig noggrannhet skulle riskera patientsäkerheten, trots de myc-
ket höga risknivåerna med cytostatikabehandling. Dock poängterar Kullberg et al.
(2013) genom källa att de flesta avvikelser aldrig rapporteras, samt att komplexite-
ten vid cytostatikabehandlingar riskerar att införa felkällor i alla steg av behand-
lingen. Detta pekar på vikten av att alla led, däribland vikt och längd, skall vara
så tillförlitliga som möjligt.

Då ekvation 2.2.1 respektive 2.2.2 analyseras med avseende på hur fel fortplantar
sig i respektive formel (för härledning, se Bilaga G) kan observeras att procentuella
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fel i mätdata för Mosteller fortplantar sig som

eM = 100 ·
(√

(1 + xM

100) · (1 + yM

100)− 1
)

, (2.2.3)

och i duBois och duBois som

edBdB = 100 ·
(

(1 + xdBdB

100 )0.425 · (1 + ydBdB

100 )0.725 − 1
)

, (2.2.4)

där x är det procentuella viktfelet, y det procentuella längdfelet och e således det
procentuella felutfallet för respektive metod. Vid inmatning av indata med felpro-
cent på upp till tio procent ges en korrelation mellan in och utdata som presenteras
grafiskt i Figur 2.3 och 2.4. I respektive graf har en av variablerna (längd- eller
viktinput) hållits fix medan den andra har varierats för scenarion då indatans värde
har ett fel på mellan −10 och 10 %. Det står klart att Mosteller är lika robust mot
fel för både vikt och längd, medan duBois och duBois är mer robust för fel vid
vägningen än vid längdmätningen. Dock har båda metoderna en avtrappande effekt
vid introduktion av felkoefficienter.

Figur 2.3. Fortplantning av fel vid vägning.

Då Ekvation 2.2.3 och 2.2.4 löses för längdfelet y, och viktfelet som i idealfallet
sätts till noll, kan det observeras hur de dosvariationer om 5 %, vilka presenterats
som godtagbara hos Dooley et al. (2004) påverkar det krav som sedermera skall
ställas på y.

Vid insättning av eM = edBdB = 5(%) i

yM = 100 ·
((

eM

100 + 1
)2
− 1

)
(2.2.5)

respektive

ydBdB = 100 ·
(

0,725

√
(edBdB

100 + 1)− 1
)

, (2.2.6)

16
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Figur 2.4. Fortplantning av fel vid längdmätning.

godtas enligt resonemanget en felprocent hos längdmätning om cirka 7 (6,96) %
för duBois och duBois och 10 (10,25) % för Mosteller. Samma resonemang för vikt
leder till motsvarande procentsatser om cirka 12 (12,16) % för duBois och duBois
och 10 (10,25) % för Mosteller.

Dessa uppgifter tyder på att mätvärden för varken längd [cm] eller vikt [kg], i
idealfallet, behöver vara mer noggranna än till sju (7) procent. Dock har avdelningen
uttryckt ett önskemål om noggrannhet om minst ± 5 [mm], och 50 [g] för att kunna
hålla mer detaljerad koll på nutritionstillstånd (Bilaga D), varför denna noggrannhet
kommer gälla som målbild.

För att ställa dessa uppgifter i relation till värsta scenariot vid överdosering
av ovan nämnda preparat Vinkristine, uppger FASS (2013) att dödsfall rappor-
terats hos barn under 13 år vid administrering av doser tio gånger normaldosen 2
mg/m2. Hos vuxna och ungdomar krävs betydligt lägre felkoefficienter för allvarliga
biverkningar, vilket enligt FASS förväntas inträffa vid engångsdoser på 3 mg/m2

eller mer (normaldos 1,4 mg/m2). Ingen av dessa riskeras således vid 5% felmargi-
nal vid BSA-uträkning. Noterbart är att mindre allvarliga överdoseringsföljder inte
redovisas.

Vikten av att statistiskt validera produkten som följer ur detta projekt mås-
te framhållas för CTMH och BOAL, då en sådan undersökning grundlig nog inte
omfattas av denna rapport.

Kortfattat innebär detta att incheckningsautomaten skall kunna ta patientens
längd (vikt och blodtryck), med en noggrannhet om minst 0,5 [cm] (50 [g]), natur-
ligtvis oberoende av ålder, kön och etnicitet. Då avdelningen behandlar barn i alla
åldrar (< 18 år), skall automaten också kunna behandla incheckningsförfarandet
för detta spann. De allra yngsta (< 3 år), omfattas redan av speciella rutiner då
de vägs utan kläder, vilket sker i separat rum och således alltid kräver att personal
är närvarande. Därför bedöms inte incheckningsautomaten behöva omfatta dessa
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barn.

2.3 Kravspecifikation

Kravspecifikationen är ämnad att förtydliga de slutsatser om produktens funktio-
nalitet som dragits efter ovanstående grundfrågeställningar och övrig information.
Två prioritetsnivåer har definierats, skall, med betydelsen att detta är ett krav som
nödvändigtvis måste uppfyllas och det mer lågprioriterade bör, med betydelsen att
det är eftersträvansvärt att kravet uppfylls. Dessa är inte alls alla krav som ställs
på en färdig produkt, utan snarast vad som på systemnivå krävs för att få till stånd
en relevant produkt.

Funktionella krav

• Produkten skall ha möjlighet att mäta patientens längd (vikt och blodtryck).

• Produkten skall ha möjlighet att mäta patienter i ålderspannet 3-18 år.

• Produktens mätdata skall vid avrundning till hela centimeter [cm] överens-
stämma med verkligheten (referensmätning med konventionell stadiometer).

• Produkten skall ha ett touchskärmbaserat användargränssnitt.

Icke funktionella krav och begränsningar

• Produkten bör konstrueras så att risken för spridning av kontaktsmitta är så
liten som möjligt.

• Produkten bör vara intuitiv och lättanvänd.

• Produkten bör vara anpassad för alla könstillhörigheter.

• Produkten bör vara anpassad för alla etniciteter.

• Produkten bör anpassas för enkel tredjepartanvändning.

Kommentar

För att på ett relevant sätt kunna utvärdera huruvida incheckningsautomaten verk-
ligen fungerar med given noggrannhet, krävs att det givna åldersspannet omvandlas
till motsvarande längdspann. För att göra denna omvandling har tillväxtkurvor ur
Wikland et al. (2002) konsulterats, med längden för flickor 3 år som minimum och
längden för pojkar 18 år som maximum. Spannet som skall kunna avmätas har
således utlästs och satts till 900-2000 [mm].
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2.4 Marknadens förutsättningar

För att få en tydligare bild av marknaden gällande produkter som liknar den som
är målet för CTMH (se kapitel 1.1), samt de off-the-shelf-moduler som kan tänkas
vara aktuella att integrera i produkten, har det undersökts vilka system som är
lämpliga att ta efter och dra lärdom ifrån, och vilka moduler som skall inhandlas
för att, under givna tidsförutsättningar, kunna uppfylla båda de akademiska och de
kommersiella intressen som presenteras i 1.1. Komponenterna matchas mot de krav
som ställts av kravspecifikationerna i avsnitt 2.3.

2.4.1 Komponenter

Nedan följer en benchmarkingundersökning för att komma fram till potentiella del-
system att integrera i slutprodukten. Enligt anvisningar från CTMH prioriteras att
inom tidsramen få fram ett fungerande Proof of concept, snarare än att göra en
fullständig marknadsanalys.

Då delsystem andra än de för längdmätning och användargränssnitt
saknar relevans för denna rapport har dessa utelämnats.

Längdmätning

Den metod som för tillfället används för längdmätning på den barnonkologiska
avdelningen, är den analoga stadiometern, en konventionell längdmätare bestående
av en väggmonterad vertikal linjal med en glidande horisontell platta som justeras
för att vila på toppen av patientens huvud. Denna lösning finns även i digital version
med enda skillnad att patientens längd läses av per automatik och presenteras i
digital form på en display, snarare än via siffror på den väggmonterade linjalen.
Efter tips om att den digitala varianten fanns på grannavdelningen utfrågades dess
personal informellt om erfarenheter med denna stadiometer (Ulmer 2014), vilken
de var mycket nöjda med. En klar fördel med att föra en platta mot patientens
huvud är den goda noggrannheten då den horisontella plattan har fysisk kontakt
med patientens hjässa.

Den enhet som i dagsläget används på BOAL är en SECA 216, en väggfast
stadiometer, som avdelningssjuksköterskorna vid samtal uttryckt skepsis till, då
mätvärdena på de olika enheterna varierar. Detta beror med största sannolikhet på
slarv vid montage, där montörens noggrannhet, då stadiometern inte har kontakt
med golvets referensyta, har stor inverkan på mätresultatet. SECA som fabrikat
har dock en mängd andra stadiometrar, både digitala och analoga, som kan komma
att bli aktuella att integrera i produkten. Modellerna 274 och 264 har en integrerad
krets som stödjer trådlös kommunikation. De digitala drivs dock uteslutande med
batterikraft (i motsats till alternativet med nätspänning och adapter) (SECA 2014),
något som inte är att föredra eftersom det kan ge merarbete.

Ett alternativ är att mäta patientens längd med ultraljud, där en ultraljudssen-
sor placerad ovanför patienten mäter avståndet till hjässan och kalkylerar längden
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som sensorns referenshöjd subtraherat avståndsskillnaden mellan huvudet och sen-
sorn. En tillverkare som saluför denna lösning på den svenska marknaden är ADE
genom den portabla modellen MZ10020 (ADE 2014). Även den kinesiska tillverkaren
SONKA, och den koreanska Biospace, som gör system liknande det som är CTM-
Hs långsiktiga mål för detta projekt, använder sig av ultraljud vid längdmätning
(SONKA 2014). Alla dessa varianter har en något lägre upplösning och garanterar
korrekthet per fem (ADE 2014; SONKA 2014) eller tio millimeter (Biospace 2014).

Dessa är inte aktuella eftersom de inte tillhandahåller breakout kits utan bara
färdiga moduler.

Något som vid research visar sig vara ett kliniskt oprövat grepp vore att utföra
längdmätning med den Microsoftutvecklade bildsensorn Kinect, som i kommersiel-
la applikationer i dagsläget framförallt används som spelkontroll till spelkonsolen
Xbox. Sensorn finns även i en version för Windowsmiljö, avsedd för interaktiva PC-
applikationer och deras utvecklingsarbete (Microsoft 2014). Det finns en tillgäng-
lig metod för längdmätning med Kinect, utvecklad av den prisbelönte utvecklaren
Vangos Pterneas, som konstnadsfritt erbjuder källkoden till utvecklare och all typ
av tredjepartsanvändning, via Kinect-verktyget Vitruvious. Metoden drar nytta av
sensorns möjlighet att identifiera ledpunkter hos användaren som via en algoritm,
på ett relativt trivialt sätt räknar ut användarens längd. Motiveringen till denna
metod är den även kan läsa av den verkliga längden hos personer som inte har
en helt rak hållning. Pterneas framhåller på sin hemsida dock att metoden inte i
dagsläget är optimal med avseende på noggrannhet (Pterneas 2014). Microsoft har
vid mail- och telefonkontakt visat stort intresse vid projektet, inbjudit projektet till
Microsoft Developers Program, och erbjudit ett exemplar av Microsoft Kinect V2,
en produkt som ännu inte finns på marknaden.

2.4.2 Användargränssnitt

Tidigt under projektets gång togs beslut om användning av Microsoft Visual Studio
som verktyg vid utvecklandet av det gränssnitt som skall sammanlänka de integre-
rade modulerna, samt för utveckling av gränssnittet mot användaren. Detta skedde
mot bakgrund av verktygets intuitiva utvecklingsmiljö, och det faktum att pro-
gramvaran är kostnadsfri via microsoft.com. Vidare gör valet att det finns fördelar i
att göra en Windows-applikation, och på så sätt ytterligare snäva in projektets vida
tillämpningsområde. Valet av programmeringsspråk föll på C#, då det är lättmanö-
vrerat i Windowsmiljö och då det finns en mycket stor online-community och stora
mängder öppen exempelkod att utgå ifrån vid utveckling. Dessutom finns i Visual
Studio möjligheten att använda fördefinierade kod-makros vid kommunikation med
givna operativsystem, vilket förenklar integrationen av moduler och centralenhet.
Programmets spridning borgar också för att förenkla för tredjepartsutveckling i ett
senare skede, vilket påtalats av CTMH.

I linje med Kapitel 2.2.1 prioriteras att användarens kontakt med produkten
skall ske med touch-skärm snarare än med ett konventionellt tangentbord. Då denna
hårdvara hör till arbetet med produktens yttre, har designansvarig kollega ansvaret
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för redovisning och inköp av denna modul. Prestandan på detta användargränssnitt
skall utvärderas för att på ett säkert sätt kommunicera med de sensorenheter som
enligt denna rapports förstudie skall köpas in.

Då ett antal moduler skall integreras i ett större system ställs vissa krav på pro-
dukternas kompabilitet. Ett gemensamt seriellt protokoll vore att föredra eftersom
detta kapar utvecklingstid. Flera av de moduler som undersökts använder sig av
hårdvarustandarden RS-232 för seriell kommunikation, alternativt USB-gränssnitt.

2.5 Vad skall undersökas och hur?
Efter denna inledande sondering av behov och eventuella ämnen att djupare av-
handla, har ett antal slutsatser dragits avseende den vändning som projektet nu
skall ta; vilken mätmetod som på ett djupare plan skall utvärderas.

Komponentundersökningen visar att det finns en hel del utvecklingspotential i
flera av de modulområden som på ett ytligt plan har undersökts. Det finns dock en
tydlig akademisk hållhake, eftersom arbetet skall visa på teknologens mekatroniska
kunnande.

Då CTMH har uttryckt ett tydligt önskemål att produkten skall vara utvecklad
för ta hänsyn till det VRI-problem som finns i sjukvården, bör detta tillgodoses.
Ett sätt att göra detta är att reducera produktens olika tagställen.

De potentiella undersökingsområden som identifierats är

• Utredning automatiserad desinfektion av produktens tagställen,

• Utvärdera Microsoft Kinect för klinisk längdmätning

Valet har fallit på alternativet att utvärdera Microsoft Kinect för klinisk
längdmätning, då denna vinkling stämmer väl överens med de akademiska kraven
och även godkänts av CTMH, vilka vid personlig kommunikation uttryckt att detta
stämmer väl överens med CTMH’s medicintekniska innovationsprofil.

2.5.1 Inför huvudstudie: Vad medför valet av Microsoft Kinect V2 för
mjukvaru- respektive hårdvarukrav?

Valet av att utvärdera Microsoft Kinect V2, medför att valet av den huvudenhet
som sköter kommunikationen mellan användare och sensorer, begränsas avsevärt.
På Microsofts hemsida finns att läsa de systemkrav som förutsätts för att driva
Kinectsensorn. I termer av operativsystem listas

• Windows 8 (64 bitar),

• Windows 8.1 (64 bitar),

• Windows Embedded Standard 8 (64 bitar) och

• Windows Embedded Standard 8.1 (64 bitar).
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Motsvarande krav på hårdvara ges som

• 64-bitars (x64) processor,

• Processor med dubbla kärnor och frekvensen 3,2 GHz eller mer,

• Dedikerad USB 3.0-buss och

• 2 GB RAM. Microsoft Team (2014a)

Grundtanken har varit att bygga ett system dedikerat till den specifika uppgiften
som incheckningsautomat. Den tänkta hårdvaruuppsättningen finns representerat
som alternativ ett (1) i Figur 2.5. Artikelförfattaren har begränsat sig till att titta på
kort som Arduino, BeagleBoard och Raspberry-Pi, för att undersöka huruvida det är
rimligt att sätta samman ett dedikerat system, eller om det, efter förutsättningarna
vad gäller tid och ekonomi, är lämpligast att välja en PC för ändamålet.

Med operativsystemskraven som listats ovan följer även de krav som ställs för
installation av Windows 8 Embedded. De krav som överträffas av tidigare kravlista
har utelämnats.

• Minst 3GB ledigt utrymme på hårddisk, HDD eller SSD (dock 6 GB rekom-
menderat) och

• BIOS med stöd för Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 4.0
Microsoft Team (2014b)

Med dess specifikationer faller Arduino direkt då dess olika modellers Atmel-
processorer saknar stöd för x64-arkitektur och inte går att klocka upp till mer än
84 MHz (Arduino Due).

Det visar sig att då Beagleboard är bestyckade med ARM-processorer (Sitara)
är dessa inte kompatibla med den AMD-utvecklade x64-arkitekturen som krävs för
Windows 8. Det finns Board Support Package (BSP) där Windows anpassats till
Beagleboard, men då endast till Windows 7 för Beaglebone Black (Codeplex 2014).

Liksom Beagleboard är Raspberry-Pi baserat på ARM-processor och således inte
lämplig för denna applikation.

Det finns anledning att tro att användare i framtiden kommer att hitta sätt att
komma runt de specifikationer som listas ovan, alternativt att Microsoft kommer att
förekomma hemsnickrade versioner med officiella Kinect-bibliotek som stödjer and-
ra operativsystem än Windows. Det finns exempel på sådana användarutvecklade
applikationer till Kinect V1, vilka fungerar på BeagleBoard och Raspberry-Pi. Det-
ta sker med olika kodbibliotek till bland annat ROS, OpenNI och OpenKinect, vilka
alla är byggda på öppen källkod och finns tillgängliga gratis på internet (ROS.org
2014).

För närvarande finns således inte någon möjlighet att med enkla medel driva
Kinect V2 med någon av dessa kort.
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En möjlighet är att titta på det marknadssegment som kallas mini-PC (Bare-
bone), där man bland annat hittar enheterna Intel NUC och Gigabyte Brix. Det
intuitiva namnet förklarar i mångt och mycket vad som kan förväntas, men kort-
fattat kan dessa beskrivas som en laptop där skärm, tangentbord och musplatta
rationaliserats bort, vilket ger en mycket kompakt form och goda möjligheter för
inbyggnad. Dessa kan hårdvarumässigt skräddarsys att passa det behov som finns
för incheckningsautomaten och är således ett mycket bra alternativ. För användning
behövs dock komplettering av lämplig skärm.

 

 

 

 

 

 

 

User interface touch screen 

Barebone PC/ 

Arduino/Beagle 

board/R-Pi 

Weight NIBP 

Laptop  

1. 

2. 

Microsoft Kinect  

Microsoft Kinect  

Figur 2.5. Blockrepresentationer av två hårdvarukonfigurationer, där alternativ ett
(1) representerar den tänkta sammansättningen och alternativ två (2) visar på den
som valts för pågående utvärderingsundersökning.

Ytterligare ett alternativ är att utifrån givna krav integrera en vanlig personda-
tor i den färdiga produkten.

Då det projekt som i parallell med detta tar fram designen för au-
tomaten och användargränssnittet vid tiden för att beställa dator och
skärm, inte kommit tillräckligt i sin process att ta detta beslut, skjuts
beslutet om vilken av dessa lösningar som skall implementeras på fram-
tiden. För den studie som skall utföras är denna fördröjning dock inte
relevant då applikationen kan utvecklas och utvärderas separat med per-
sondator eller laptop (se alternativ två (2) i Figur 2.5.

2.5.2 Vilka delsystem skall integreras i incheckningsautomaten?

Beslut har tagits om att beställa följande moduler för integration i produkten:
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• Stadiometer referens SECA 217

• Microsoft Kinect V2 Developers Preview

• (Plattformsvåg CPW Plus M)

Vidare krävs ytterligare inläsning på lämplig PC eller mini-PC (exempelvis Intel
NUC) och skärm för användargränssnitt i incheckningsautomat.

Noterbart är att det, trots önskemål från personalen på BOAL, initialt inte
kommer att integreras blodtrycksmätning. Detta beror på svårigheter att få till
ett så kallat Non Disclosure Agreement, med den tillverkare som efter benchmar-
kingundersökningen ansågs tillhandahålla den produkt som var mest lämplig. Då
blodtrycksmodulen inte rör huvudtemat för denna rapport har den benchmarkingre-
dovisningen utelämnats i rapporten. Detsamma gäller redogörelser för vågmodulen.

2.6 Diskussion: Förstudie
Förstudien började avsiktligt med en bred undersökning med avstamp i att iden-
tifiera behovet på BOAL, då detta inte bedömdes kunde backas upp av den un-
dersökning som gjordes av CTMH hösten 2013. Dessutom stod det tidigt klart att
endast utvecklandet av den produkt som efterfrågades inte skulle räcka, med avse-
ende på det akademiska djup som KTH efterfrågar för godkänt betyg på kommande
rapport. Därför ägnades en hel del tid till att identifiera en akademiskt godtagbar
frågeställning som var lämplig att applicera på projektet.

Då projektets infallsvinkel kom att bli så bred användes medvetet en hel del
sekundärkällor för att hålla sig inom den tidsplanering som satts upp. Fördelen
med detta är att snabbt kunna tillgodogöra sig sammanfattad fakta och kunna ta
beslut som göra att projektet förs framåt. Detta förhållningssätt medför dock att
artikelförfattaren måste förhålla sig än mer kritisk till det som läses, och således
också gå tillbaka till primärkällor i de fall som det anses relevant. I de flesta fallen i
denna förstudie antogs dock att exempelvis myndighetspublicerade dokument håller
tillräckligt hög tillförlitlighet.

Vid genomläsning av den dokumentation som finns angående produktion av
medicintekniska produkter, snappades mycket upp som har tagits i beaktande inför
fortsatt arbete, men som inte presenteras i denna rapport. Ett stycke som dock är
värt att nämna är det där Fjärstedt (2013) påminner om vikten av

att all personal, liksom patienten och dennes närstående, vet hur man
använder medicintekniska produkter på rätt sätt. All användning medför
nämligen något slag av risk i större eller mindre grad, även då utrust-
ningen används på avsett sätt. [...] En avvikelse från normal funktion
kan inträffa; inget system är helt utan brister.

Detta citat visar på vikten av intuitiva användargränssnitt och god information
till användaren om hur produkten skall användas. Dessutom visar det på vikten av
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att göra relevanta analyser av de risker som tillkommer i och med användning av
produkten. Något som i största möjliga mån skall tas i beaktande.

Det måste också framhållas att avgränsningarna med avseende på att denna
produktutvecklingsprocess inte tar hänsyn till mer djuplodande standarder än de
riktlinjer som finns att tillgå via Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens hemsidor
är problematiskt för eventuell lansering och kliniska tester. Här bör mer detaljerade
standarder, exempelvis SS-EN 60601, ISO 14971 och ISO 13485, studeras.
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Kapitel 3

Utvärdering av Microsoft Kinect för
klinisk längdmätning

3.1 Inledning

3.1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida användandet av en Kinect-
sensor från Microsoft kan reducera antalet tagställen som patienter, anhöriga och
personal kommer i kontakt med under ett besök på BOAL. Detta för att minska
risken för VRI, enligt resonemanget i kapitel 2.2.3. För att kunna ta fram en produkt
som kan implementeras förutsätter detta även att systemets uppmätta värden möter
de krav på noggrannhet som presenteras i kapitel 2.2.4.

Meningen är således att slutfört arbete skall besvara frågeställningarna

• Kan användandet av Microsoft Kinect vid längdmätning i klinisk
miljö reducera antalet tagställen, gentemot konventionell metod med
manuell stadiometer?
och

• Kan Microsoft Kinect användas för klinisk längdmätning av barn i
åldrarna 3 till 18 år?

3.1.2 Förutsättningar

Då arbetet ämnar att ligga i framkant vad gäller användning av ny teknik, används
som nämnt i kapitel 2.5.2 en betaversion av den andra generationens Kinectsensor
från Microsoft. Detta medför att mjukvaruutvecklingen kring sensorapplikationen
inte kommer att stödjas av helt färdigutvecklat API och SDK, vilket kan komma att
medföra merarbete. Att slutprodukten inte är släppt betyder också att Microsoft
håller på en del dokumentation som skulle kunna vara av intresse för utvecklingspro-
cessen. Det finns en stor internetcommunity att rådfråga, men då dessa framförallt
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utvecklar applikationer med utgångspunkt från Kinect V1, kommer förmodligen ar-
bete gå åt till att transkribera befintliga metoder och scripts till det API som stödjs
av Kinect V2.

Under arbetets gång kommer det inte finnas möjlighet att testa och utvärdera
arbetet i den miljö var produkten är tänkt att användas, nämligen i klinisk miljö
på avdelningen. För kontinuerliga tester kommer därför arbetskollegor och andra i
projektets närhet att bedjas agera testpersoner. För att senare också testa systemet
på barn, är tanken att en fokusgrupp skall sättas samman, vilken skall få testa på
produktens funktionalitet. Detta kommer att ske i laboratoriemiljö.

3.1.3 Kort om sensorn

Microsoft Kinect är ett spelkontrollskoncept ursprungligen utvecklat till spelkonso-
len Xbox. Sensorn består av två kameror, en RGB-kamera och en djupseende IR-
kamera, som samverkar via komplexa algoritmer för att ge spelaren möjlighet att
styra spelet med sina kroppsrörelser. Dessutom stödjs talkommandon då mikrofoner
finns integrerade. För att främja tredjepartsutveckling har Microsoft släppt senso-
rer modifierade för användning med operativsystemet Windows. Kamerorna förser
en integrerad analyskrets med pixeldata enligt Tabell 3.1, vilka vidarebefordras till
utvecklarens dator. Dator och sensor kommunicerar med ett fördefinierat API. Skill-
naden mellan denna kommunikation och den som sker mellan sensor och spelkonsol,
är det faktum att användaren här själv skriver det gränssnitt som kommunicerar
med analyskretsen, vilket ger stor möjligheter till utvecklare att dra nytta av sen-
sorns teknik till en rad områden där den annars inte skulle ha använts, exempelvis
som här i sjukvården.

Tabell 3.1. Relevanta specifikationer Microsoft Kinect V2

Synfält 70,6 * 60 ◦

Upplösning RGB-kamera 1920 * 1080 pixlar
Upplösning djupkamera 512 * 424 pixlar
Begränsningar djupseende 0,5 till 4,5 meter
Upplösning djupseende [mm]
Uppdateringshastighet 30 FPS
Antal kroppsleder som detekteras 25
Bildruterepresentationer i SDK HD-RGB, Djup, IR, Body (Ut-

räknade leddata), BodyIndex
(Användaridentifikation)
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Upplösning och teoretisk noggrannhet

Då den metod som är tilltänkt för att mäta användarens längd använder sig av
sensorns så kallade Body-frame som levereras av den integrerade analyskretsen krävs
en djupdykning i dess mjukvara. Tekniken möjliggör simultan identifiering av sex
användare, vars kroppar läses in som 25 leder (Se Figur 3.1), alla representerade av
en punkt i rymden som målas upp av sensorns synfält.

Figur 3.1. De 25 leder (joints) som tillhandahålls av analyskretsens “Body frame“.

Vilken metod som används vid uträknandet av lederna hos Kinect V2, är inte
publicerat, men publikationer från Microsoft Research (Shotton et al. 2013a;b; Kohli
and Shotton 2013) skvallrar om tekniken som skulle kunna användas. Denna bygger
till stor del på den från den första generationens Kinect-sensor. Hos denna sensor
utvärderas ledernas position utifrån inkommande djupsensor-frames som analyseras
en och en, pixel för pixel, i realtid. För varje frame ges sedan högkvalitativa förslag
för varje leds position, oberoende av varandra. Metoden har klara fördelar gente-
mot andra på marknaden då denna inte kräver att användaren står i en fix pose
under uppstart för att sensorenheten skall kunna “känna igen“ användaren genom
att jämföra inkommande frames’ koherens med avseende på varandra, respektive
inlärda frame-strukturer från databas. Dessutom gör metoden systemet mer robust
mot fortplantning av fel orsakade av till exempel fel vid frame-inläsning (Shotton
et al. 2013a). Exakt vilken algoritm som används står inte heller här helt klart vid
genomläsning av publicerat material från Microsoft researchers, då två olika meto-
der för ändamålet presenteras och jämförs. Två olika tillvägagångssätt introduceras
i rapporterna, Body Part Classification (BPC) och Offset Joint Regression (OJR),
vilka båda bygger på “skogar“ av binära sökträd, som pixel för pixel matchats an-
tropometriskt mot hundratusentals inlärda bildrutor med kroppar i olika poser och
av olika kroppsbyggnad. Värt att notera är att spridningen hos personerna som
förekommer på de inlärda bildrutorna inte redovisas med avseende på etnicitet,
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kroppsform, ålder, et cetera, utan i mycket generella ordalag, vilket gör det svårt
att avgöra metodernas robusthet för sådana variationer.

De båda metodernas schematiska algoritm-struktur kan observeras i Tabell 3.2
och 3.3 (Shotton et al. 2013a).

Tabell 3.2. Schematisk algoritm-struktur, BPC. Färgkoderna är till för att lättare
kunna följa hur de inblandade variablerna används.

1. Läs in djupkamera-frame.

2. Tilldela varje pixel en vidhängade vektor bestående av djupdataskillnad
gentemot två omkringliggande pixlar.

3. Tilldela varje pixel en klassifikation m.a.p. sannolik kropps-
delstillhörighet, efter jämförelse av offsetvektor med inlärda bildrute-
strukturer lagrade i binära sökträd.

4. Tilldela varje pixel en rumskoordinat m.a.p. pixelindex, frame-storlek
och djupvärde.

5. Tilldela varje pixel, för varje specifik led, ett värde som avser sanno-
likheten för att pixeln är värd för den specifika leden, efter matchning
m.a.p. kroppsdel och rumskoordinat mot inlärda bildrutestrukturer

6. Jämför varje pixel m.a.p. sannolikhetsvärdet och tilldela den pixel med
högst sannolikhet värdskapet för respektive led.

Tabell 3.3. Schematisk algoritm-struktur, OJR. Färgkoderna är till för att lättare
kunna följa hur de inblandade variablerna används.

1. Läs in djupkamera-frame.

2. Tilldela varje pixel en rumskoordinat m.a.p. pixelindex, frame-storlek
och djupvärde.

3. Tilldela varje pixel en vidhängade vektor bestående av rumskoordi-
natskillnad gentemot två omkringliggande pixlar.

4. Tilldela varje pixel, för varje specifik led, ett värde som avser sannolikhe-
ten för att pixeln är värd för den specifika leden, efter matchning m.a.p.
offsetvektor mot inlärda bildrutestrukturer lagrade i binära sökträd.

5. Jämför varje pixel m.a.p. sannolikhetsvärdet och tilldela den pixel med
högst sannolikhet värdskapet för respektive led.

OJR-metoden presenteras som den mest noggranna, men eftersom det inte står
klart vilken av metoderna som faktiskt implementerats i sensorkretsen, förutsätts
BPC-metodens noggrannhet som implementerad av säkerhetsskäl. (För mer detalje-
rad beskrivning av OJR- och BPC-metoderna hänvisas läsaren till refererade doku-
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ment)(Shotton et al. 2013a;b; Kohli and Shotton 2013). Hos Shotton et al. (2013a)
presenteras noggrannheten hos metoden som det så kallade F-värdet (medelvärdet
mellan precision och täckning (recall)), baserat på estimerade ledförslag gentemot
referensdata. Resultatet visar en relativt hög noggrannhet hos framförallt huvud-
leden men betydligt lägre för de leder placerade på kroppens extremiteter. Dessa
data är framtagna med avseende på ett avstånd av 20 [cm]. (Obdrzalek et al. 2012)
har undersökt led-funktionen hos Kinect V1 med avseende på rumsliga mått. Här
har artikelförfattarna jämfört leddata inhämtad från Kinect V1 med data från det
markör-baserade kroppsspårningssystemet Impulse från PhaseSpace Inc, som anses
ge en mycket god återgivning av verkligheten (inom en sfär med radie om cirka
1 [cm]). Jämförelsen visar på felnivåer om cirka 10 [cm] då försökskropparna är i
rörelse, men likvärdiga resultat mellan metoderna då försökskropparna är statiska,
exempelvis vid stående position, vilket är relevant för denna studie. Dock har jäm-
förelsen gjorts på ett begränsat antal leder (vä/hö höft, vä/hö knä, vä/hö ankel,
vä/hö axel, vä/hö armbåge, vä/hö handled).

Vad gäller algoritmerna under skalet på Kinect V2, finns entydiga uttalanden
från Microsoft om att ledestimeringen med den nya sensorn är mer noggrann och
robust än den tidigare (The Kinect for Windows Team 2014). Vad detta innebär i
praktiken i termer av rumsliga mått är oklart, men genomlästa publikationer gjorda
av Microsoft Research (Shotton et al. 2013a;b; Kohli and Shotton 2013) indikerar att
den nya algoritmen kan vara en vidareutveckling av BPC- och OJR-metoderna ovan.
För ytterligare information om denna vidareutvecklade metod hänvisas läsaren till
refererad artikel av Taylor et al..

Slutsatsen som kan dras vid genomläsning av refererade publikationer är att
såvida Kinect V1 vid stationära poser är så noggrann som Obdrzalek et al. (2012)
hävdar, och The Kinect for Windows Team (2014) utsago om att algoritmerna hos
Kinect V2 “förbättrats avsevärt“ (greatly enhanced) gentemot första generationens
sensor, är vidare undersökning av sensorns ledestimeringsfunktion för tilltänkt appli-
kation (klinisk längdmätning), enligt hypotes i kapitel 2.4.1, motiverad och troligen
genomförbar.

3.1.4 State of the art [SOTA]: Längdmätning med Microsoft Kinect

För att ta reda på vilken mjukvara som idag finns tillgänglig för användarlängd-
mätning med Microsoft Kinect, har systematiska sökningar utförts med en stor
sökmotor på internet enligt Bilaga A. Den enda metod som har påträffats är den
som även dryftats i kapitel 2.4.1. Forumsposter antyder även att mätobjektets längd
skulle kunna räknas ut rent trigonometriskt, något som skall undersökas.

Trigonometrisk metod

Metoden tar avstamp i det faktum att Kinectsensorn via djupkameran får tillgång
till millimeterupplöst djupdata för respektive pixel. Tillvägagångssättet bygger på
att personen identifieras i bildrutan och djupdata för dess högsta respektive lägsta
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pixel läses in. Med avseende på avståndet mellan sensorn och mätobjektet utvär-
deras sedan varje pixels höjd i det reella rummet och personens längd således som
summan av de vertikalt staplade pixlar som skiljer den högsta respektive lägsta
pixeln.

En klar nackdel med denna metod är att upplösningen i resultatet är direkt
beroende av det avstånd på vilket mätobjektet står, eftersom antalet vertikala pixlar
är fixt. Dessutom kräver metoden helkroppsvy vilket försvårar placering av sensorn
för tänkt användningsområde.

Initiala försök att programmera med utgångspunkt från denna metod har visat
sig för avancerat för given tidsram och lämnas härmed därhän.

Vitruviousmetoden

Denna metod utgår ifrån den inbyggda användarigenkänningsalgoritm som tillhan-
dahålls av Microsoft genom dess Software Developers Kit (SDK). Med utgångspunkt
från de ledpunkter som Kinect-sensorns analyskrets tillhandahåller (se Figur 3.1)
har den förre Microsoftanställde Vangos Pterneas tagit fram en algoritm som tar
fram användarens längd utifrån de absoluta avstånden mellan utvalda leder som
anses relevanta. Detta sker med hjälp av den konventionella formeln för absolut
avståndsmätning mellan två punkter i 3D-rymden, i enlighet med ekvation 3.1.1.
Denna algoritm finns tillgänglig som en del av Pterneas programvara Vitruvious,
där koden är öppen för tredjepartsutvecklare som i detta fall.

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2 (3.1.1)

Metoden drar nytta av det faktum att varje led tilldelas en 3D-koordinat i det
reella rummet, vilken baseras på avståndet från sensorn, samt algoritmerna som
presenterats i kapitel 3.1.3. Ledens x- och y-koordinater är presenterade enligt det
koordinatsystem som visas i Figur 3.2 och målar upp rummet med avseende på den
djupinformation som finns i respektive pixel hos inläst bildruta. Ledernas placering
i rummet, deras koordinater, presenteras i enheten meter [m].

Detta sätt att mäta användarens längd kan beskrivas schematiskt enligt Tabell
3.4

Tabell 3.4. Schematisk algoritm-struktur, längdmätningsmetod enligt programvara
Vitruvious.

1. Läs in leddata (body-frame) från sensorns inbyggda analyskrets.

2. Evaluera, enligt ekvation 3.1.1, de absoluta avstånden mellan relevanta, sinse-
mellan närliggande leder. Resonemanget visas grafiskt i Figur 3.3.

3. Räkna samman värden för de uträknade ledavstånden.

4. Addera data för avståndet mellan huvud-leden och hjässan.
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Figur 3.2. Ledernas representation i de djupseende bildrutorna. c-, och a-värden
förklaras och diskuteras i kapitel 3.2.2. I är satt till 0,6 [m] enligt resonemang i
avsnitt 3.1.5.

Det som framgår av Tabell 3.4 och Figur 3.3 är att denna mätmetod endast
mäter längden från användarens fötter till centrum av det som detekterats som
användarens huvud. Detta gör att denna mätmetod, för att få tag på avståndet
mellan huvudellipsens centrum och hjässan (mått c i Figur 3.2), är beroende av att
antingen ta hjälp av antropometriska data, eller att, utifrån tillgängliga bildrutere-
presentationer (se Tabell 3.1) från sensorns SDK, räkna ut en rumskoordinat som
representerar användarens hjässa.

Kommentar

Tydligt vid genomläsning av dokumentationen kring längdmätningsmetoderna, är
att dessa grundar sig på studier gjorda med den första generationens Kinect-sensor
[Kinect V1]. Häri ligger utmaningen att få fram dokumentation som är relevant att
överföra till applikationer på generation två.
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Figur 3.3. Grafisk representation av resonemanget kring absolut avstånd mellan rele-
vanta, sinsemellan närliggande leder. De olika avstånden som uträknas enligt ekvation
3.1.1 representeras alla av olika färger.

3.1.5 Avgränsningar

En av slutsatserna gjorda efter state-of-the-art-undersökningen är att det finns me-
toder tillgängliga för längdmätning med Microsoft Kinect, men att dessa sannolikt
inte uppnår tillräcklig noggrannhet för klinisk användning (se kapitel 2.4.1). Detta
eftersom hela personens längd inte tas i beaktande vid mätning med Vitruvious-
metoden, samt att den trigonometriska metoden ännu inte finns som färdigt kon-
cept.

Att utveckla en helt ny metod vore inte helt realistiskt med givna förutsättning-
ar, utan det som ter sig bäst är att utgå ifrån den metod som finns tillgänglig i
Vitruvious-paketet.

Metoden kommer inte att innehålla individanalys, det vill säga att kunna skilja
på om det är det avsedda mätobjektet eller dess anhöriga som faktiskt blir mätt.
För att minska risken för att mäta fel person, anpassas mjukvaran till att bara
ta hänsyn till den person som står på ett visst avstånd och inom en viss korridor
framför sensorn. Dessa mått visualiseras i Figur 3.2 av mått I och i Figur 3.5 av
mått D.
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Beroende på det projekt som parallellt med detta utvecklar incheckningsauto-
matens design och användargränssnitt, kommer eventuellt inskränkningar att göras
vid de användartester som planeras. Dessa förändringar, och vad de har för inverkan
på undersökningen i stort, kommer att presenteras i respektive kapitel.

3.2 Metodbeskrivning

3.2.1 Utveckling av programvara

Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter med programvaruutveckling kommer
mjukvaruutvecklingen att ske agilt, enligt Figur 3.4, med synen att detta delsystem
(sensorkommunikation) är en fristående produktgren. Då de olika intressenternas
bakgrund och arbetsmetod kan komma att påverka detta projekt, finns en mycket
god poäng med detta flexibla arbetssätt och dess uttalade öppenhet gentemot även
sena förändringar i kravspecifikationerna. De korta, iterativa cykler som bygger
upp projektet, borgar för kontinuerliga tester och ger på så sätt hela tiden en god
kunskap om systemets tillkortakommanden så att slutgiltigt produktsläpp också
inte föregås av en lika omfattande testperiod, då risken är stor för att vitala brister
detekteras för sent i processen.

3.2.2 Utvärdering av programvara

Under arbetets gång kommer skrivna kodrader och funktioner i enlighet med 3.2.1
kontinuerligt att utvärderas enligt Figur 3.4. Initialt identifieras ett antal större fa-
ser som anses bärande för projektets framgång. Dessa faser med sammanhängande
testfall kommer i de tidiga skedena att utvärderas och utföras med uppsatsförfat-
taren som försöksperson för att sedan utvärderas under mer generella betingelser
med fokusgrupp där urvalet representerar de åldrar för vilka produkten är avsedd
(se kapitel 2.3).

De frågor som skall initialt besvaras vid respektive fas är huruvida

1. Vitruvious-metoden fungerar för längdmätning på den lokala dataenheten?

• Om inte, hur skall detta överkommas?

2. Metoden är stabil över en serie mätvärden på individ?

• Om inte, hur skall detta överkommas?

3. Det går att framgångsrikt överföra depth-frames till ledpunkts-frames och
inkludera i Vitruvious-metoden, för att ta reda på avståndet från Vitruvious-
metodens huvudled till mätobjektets hjässa (c-variabel presenterad i Figur
3.2)?

• Om inte, hur skall detta överkommas?
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Figur 3.4. Metodmodell, programvaruutveckling

4. Metoden är stabil applicerad på användare av olika ålder och längd?

• Om inte, hur skall detta överkommas?

5. Det går att framgångsrikt insätta utarbetad funktion i användarinterface?

• Om inte, hur skall detta överkommas?

Utvecklingsprocessen tar vid, med avstamp i frågeställningarna i 3.2.2 och av-
verkas i given ordning. Dessutom har en felträdsanalys gjorts av hela det förväntade
systemet (längdmätning, våg och användargränssnitt) (se Bilaga F), från vilken det
har framkommit ett antal potentiella felkällor, exempelvis vad gäller mätobjektets
placering eller risken att fel person mäts. Av denna anledning har utvecklingen inte
bara kommit att försöka göra mätningen så noggrann och stabil som möjlig utan
också något sånär robust gentemot liknande störningar.
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3.2.3 Testdisposition vid fokusgrupps-utvärdering av framarbetad
funktion

Vid ett planerat tillfälle, motsvarande fas 4 i framtagningsprocessen, skall program-
varan utvärderas av en fokusgrupp bestående av barn med föräldrar, som kommer
att bjudas in. Tanken är att gruppen skall bestå av barn i åldrarna 3 till 18 år.

Då projektet vid det planerade tillfället för utvärderingen inte har nått fram till
den punkt då produkten skall vara färdigmonterad, är det ett antal inskränkningar
som planeras gentemot idealförfarande vid användartester. Miljön där attrappen
placeras under testerna kommer inte att vara den riktiga, utan kan ses som labo-
ratoriemiljö där antalet okontrollerbara input-variabler kommer att minimeras för
att få så entydiga resultat som möjligt.

Test 1: Utvärdering av mätmetodens noggrannhet och tillförlitlighet

Under detta test får barnen med hjälp av sina föräldrar placera sig på givet av-
stånd ifrån sensorn (mått D i Figur 3.5), varpå barnets längd mäts elva gånger.
Barnet blir ombedd att under mätning sträcka på sig “som en pinne“ med hälarna
i golvet och blicken fokuserad in i Kinectsensorns kameralins. Mellan varje mätning
ombeds barnet att skaka loss och röra på sig. Efter (i direkt anslutning till) de elva
avmätningarna, mäts även barnet med referensverktyget, en SECA 217, portabel
längdmätare för kliniskt bruk, inköpt hos AJ Medical, Lidingö. Resultaten bok-
förs i ett Excel-ark, och skall senare presenteras med avseende på avvikelser mellan
de elva mätningar som gjorts på respektive barn, samt på avvikelser mellan dessa
mätningar och mätningen med referensverktyget. Detta test skall utföras helt efter
anvisningar från testförrättaren (artikelförfattaren). Skulle testpersonerna göra fel
under testets gång, skall dessa uppmanas att korrigera felet.

Test 2: Utvärdering av mätmetodens potential med avseende på
VRI-problematiken

En annan frågeställning som skall besvaras är huruvida användandet av Microsoft
Kinect reducerar antalet tagställen på den färdiga produkten, vilket är påståendet
i kapitel 2.2.3. För att utvärdera detta ombeds fokusgruppens vuxna att själva, på
det sätt de själv tycker är lättast, ta reda på sitt barns längd med hjälp av referens-
verktyget. Vid mätningen observeras hur många nya tagställen som introduceras
vid mätningen. Ett nyintroducerat tagställe beslutas innebära varje gång en hand,
tillhörande antingen anhörig eller barn, greppar om ett nytt enskilt område på sta-
diometern. Utöver detta observeras också huruvida både de inblandade personerna,
barn och anhörig, eller enbart den ena, som greppar om någon del av stadiometern.

Varken barnet eller den anhöriga skall vid testtillfället vara medveten om vad
som observeras, för att skeendet på så sätt skall vara så naturlig och resultatmässigt
utslagsgivande som möjligt.

För att utvärdera testet kommer det antas att mätningen med Kinectsensorn
inte introducerat några tagytor alls. Denna förenkling är mycket grovhuggen, något
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som oundvikligen kommer gå ut över validiteten, men som i brist på den färdi-
ga incheckningsautomaten med användargränssnitt får anses ge ett riktmärke om
skillnaden mellan metoderna.

Anvisningar till testpersonerna om hur de ska agera skall vid detta test endast
ske en gång, innan testet inletts. Detta för att kunna simulera och observera hur
dessa agerar vid mätning med den färdiga incheckningsautomaten, där tanken är
att anvisningarna kommer upp på skärmgränssnittet inför mätningen.

Testrigg

Då det färdiga utseendet på incheckningsmodulen inte kommer att vara klart vid
utvärderingen av utvecklad metod, har en testrigg byggts. Utformningen är gjord
på ett sådant sätt att den tänkta formen och funktionen hos den färdiga produkten,
i största möjliga mån, skall efterliknas. Riggen är byggd i aluminiumprofiler (45*45
[mm]), och måtten, vars placering presenteras i Figur 3.5 är satta enligt överens-
kommelse med designansvarig till A = 1350 [mm], B = 900 [mm], C = 950 [mm], D
= 1400 [mm], med övriga mått satta efter specifikationer från hårdvara (se Tabell
3.1) samt BOAL (se kapitel 2.3), till E = 2000 [mm], F = 900 [mm], G = 80 [mm]
och H = 60 [◦]. Den faktiska testriggen finns dokumenterad i Figur 3.6.

3.3 Resultat
Med avstamp i frågeställningarna i kapitel 3.2.2, har utvecklingsprocessen rönt föl-
jande resultat.

3.3.1 Vitruviousmetoden

Vitruviousmetoden har utvärderats fram till och med arbetsfas motsvarande punkt
två i kapitel 3.2.2. Dock lades här en relativt stor del av den sammanlagda utveck-
lingstiden för hela projektet (se Bilaga H.1), dels på grund av ovana med program-
meringsgränsnittet, och dels för att identifiera praktiska tillkortakommanden hos
Kinect-sensorns ledestimeringsalgoritm, vilket vidare behandlas i nästa stycke.

Vid mätningar av artikelförfattarens längd med testriggskonfiguration enligt Fi-
gur 3.7, och med resultat enligt Tabell 3.5, var det först inte helt klart vad som
orsakat de relativt stora fluktuationer som förekom hos resultaten. Stor möda lades
vid att identifiera varifrån denna osäkerhet hade sitt ursprung. Den anledning som
tedde sig mest intuitiv var att den egenproducerade koden hade brister i sin metodik
och syntax. Efter genomläsning av kod och mycket itererande optimeringsarbete,
korrigerades ett antal små blunders, bland annat loop-fel och felaktiga “double-
till-int“-omvandlingar, men inget som kunde identifieras som roten till de svajiga
resultaten. Ytterligare en teori var att djupseende kameran hade en så stor felmar-
ginal bildrutorna sinsemellan, att Kinecten i sådana fall på grund av hårdvaru-skäl
skulle kunna förkastas som lämplig för ändamålet. Dock visade testmätningar då
endast en ledpunkt observerades att fluktuationerna inte var av samma storlek. Vid
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Figur 3.5. Testrigg och dess mått. Exakta värden på respektive variabel presenteras
i kapitel 3.2.3.

vidare konsultation av Obdrzalek et al. (2012), dras slutsatsen att det sannolikt är
den sammanlagda felkoefficient som introduceras då hänsyn tas till det antal leder
som presenteras i Figur 3.3 (9 st), som innebär alltför stor osäkerhet och spridning
hos mätdata. Att som i denna metod addera avstånden för ledpunkternas absoluta
position, medför således att summan för varje enskilt ledpunktfel läggs till slutre-
sultatet. Vitruviousmetoden kan alltså inte ses som ett tillförlitligt sätt att kliniskt
utföra längdmätning enligt de noggrannhetskrav som presenteras i kapitel 2.2.4.
Dock har många praktiska erfarenheter om Kinect-sensorns ledpunktsrepresenta-
tion kunnat införskaffas.

Ytterligare en anledning till att metoden inte är lämplig till applikationen är det
faktum att den kräver helkroppsvy över mätobjektet, något som avsevärt försvårar
placeringen av Kinectsensorn.

Med anledning av denna slutsats och utifrån den kunskap om sensormodulen
som inhämtats, har en ny metod utarbetats, som liksom Vitruviousmetoden stödjer
sig mot de ledpunkter som Kinectsensorns SDK arbetar fram. De nya metoden
använder sig dock endast av huvudledpunkten, och tar i stället hänsyn till den
höjd på vilken sensorn befinner sig. En utförligare förklaring av den egenutvecklade
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Figur 3.6. Faktisk testrigg gjord av aluminiumprofiler.

Tabell 3.5. Resultat vid mätningar med artikelförfattaren som försöksperson, en-
ligt Vitruviousmetoden (presenterad i kapitel 3.1.4). Mätvärden [MV] avser de för
respektive iteration [N]. Alla mätvärden är presenterade i centimeter [cm].

N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

MV 180,8 179,9 180,5 181,4 183,1 181,9 181,9 182,6 181,7 181,0 181,1

Ref. 183,0

metoden följer i avsnitt 3.3.2.

3.3.2 PHOJ-metoden

Med utgångspunkten att användandet av flera ledpunkter leder till alltför stor sam-
manlagd osäkerhet vid mätning, har en ny metod tagits fram för att försöka möta
de noggrannhetskrav som ställs av klinisk avdelningspersonal i kapitel 2.2.4 (helcen-
timetersavrundning). Av bekvämlighetsskäl kallas metoden sedermera för Patient
Height by One Joint-metoden (PHOJ).

Tankearbetet kring utformningen av denna metod tog fart under efterforsk-
ningsarbetet med Vitruviousmetoden då en närmare titt på Figur 3.2, skvallrade
om möjligheten att dra nytta av den representation av det tredimensionella rum-
met i vilken Kinectsensorn målar upp varje ledpunkt. Då koordinatsystemets x-axel
i sitt sätt att dela bildrutan också markerar sensorns vertikala nollnivå i sitt eget
koordinatsystem, kan huvudledens y-koordinat, om adderat till den höjd på vilken
sensorn är placerad, ge ett gott mått på mätobjektets längd enligt
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Figur 3.7. Testrigg använd initialt vid test av Vitruvious-metoden. Mått enligt A =
1350 [mm], D = 2400 [mm], H = 60 [◦].

Personlängd = A + a, (3.3.1)

där versala A är sensorns höjd över marken (se Figur 3.5) och gemena a huvud-
ledpunktens y-koordinat (se Figur 3.2 och 3.10). För personer längre än höjden på
vilken sensorn är placerad, ges enligt Figur 3.2 variabeln a som ett positivt värde,
medan värdet för personer kortare än sensorhöjden blir negativt.

Denna infallsvinkel stöder sig även mot noggrannhetsstudie gjord av Obdrzalek
et al. vars resultat diskuteras i kaptitel 3.1.3, där huvudledspunkten presenteras
som den mest tillförlitliga.

Mätningar av artikelförfattarens längd under arbetsfas motsvarande punkt tre
i kapitel 3.2.2, med resultat enligt Tabell 3.6, står det klart att PHOJ-metoden
uppvisar resultat som är tillräckligt stabila över en serie mätvärden, för att gå
vidare till tester på fokusgrupp med urval som på ett bättre sätt överensstämmer
med patientgrupperna på BOAL.

Då huvudleden estimeras okorrelerat från en bildruteinläsning till en annan,
beräknar metoden personlängden utifrån en aritmetisk medelvärdesbildning över
ett hundratal estimerade positioner, för att undvika enstaka felestimeringar. Då
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Tabell 3.6. Resultat vid mätningar med artikelförfattaren som försöksperson, enligt
PHOJ-metoden (presenterad i kapitel 3.3.2). Mätvärden [MV] avser de för respektive
iteration [N]. Alla mätvärden är presenterade i centimeter [cm].

N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

MV 182,8 183,1 182,9 183,0 182,8 183,1 183,0 183,2 183,2 183,2 183,0

Ref. 183,0

sensorn arbetar med 30 FPS ger detta en ledtid om cirka tre sekunder för denna
längdmätningsprocess. Schematiskt kan förloppet beskrivas som i Tabell 3.7.

Tabell 3.7. Schematisk struktur, PHOJ-metoden.

1. Läs in huvudledens y-position (mått a i Figur 3.2).

2. Upprepa steg 1 för hundra (100) bildrutor.

3. Medelvärdesbilda över de hundra (100) mätvärden som lästs in.

4. Addera huvudledens genomsnittliga y-position till det fixa värdet på
sensorns vertikala placering.

5. Matcha mätobjektets ålder mot motsvarande antropometriskt värde på
mått c (se Figur 3.8). Addera till summa från steg 4.

6. Visa resultat och spara i databas.

Fastställande av offset mellan huvudledpunkt och
undersökningsobjektets hjässa

Utvärdering av möjligheterna att ta reda på positionen för undersökningsobjek-
tets hjässa (avstånd c i Figur 3.8) genom att från depth-frames överföra data för
att skapa en extra hjäss-ledpunkt, motsvarande de presenterade i Figur 3.1, visade
att detta var mycket svårt rent tekniskt. Ytterligare ett problem med detta till-
vägagångssätt är att mätobjektekts frisyr kan ha stor inverkan på resultatet. Med
bakgrund av detta lades därför fokus för uppgiften om till att ta reda på måttet
från huvudledpunkten till hjässan enligt metod som utarbetats inom antropometrin,
det vill säga genom att titta på systematiken i de mänskliga kroppsmåtten. Denna
systematik, som bland annat används vid utveckling mot ergonomi, antogs kunna
ge ett riktmärke för olika åldrars mått från huvudledspunkten och till hjässan.

Endast en antropometrisk undersökning av barn som inkluderar huvudmått kun-
de hittas. Snyder et al. (1977), som snarast är en teknisk rapport, har gjort sin studie
på 4127 amerikanska barn av olika ålder, etnisk ursprung och samhällsklass. Resul-
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c 

a 

Figur 3.8. Visualisering av det vertikala avståndet mellan huvudledspunkten och
mätobjektets hjässa, benämnt c.

taten presenteras kategoriserade efter ålder och kön, samt med en sammanställning
där enbart ålder tas i beaktande.

Vad gäller trovärdigheten hos studien är denna svår att avgöra, eftersom inga
ytterligare finns att tillgå och göra jämförelser med. I linje med tidigare resonemang
om viljan hos CTMH att få fram ett Proof of concept för gällande metod, har studien
dock i detta skede, av artikelförfattaren, ansetts värd att undersöka för ändamålet.

Det mått som ansågs mest intressant var det som löper vertikalt från tragus (se
Figur 3.9) till hjässan. Vid tester på artikelförfattaren, där de värden som presente-
rats för pojkar av åldern 18 år antogs överensstämma med en vuxen man, visade sig
dock inte stämma överens med c-måttet som presenterat i Figur 3.8, utan införde ett
fel hos mätningarna. Över en serie mätningar på artikelförfattaren uppträdde dock
felet som systematiskt, varför det antogs att tragus och huvudledspunkten vertikalt
var förskjutna gentemot varandra. Därför gjordes empiriska tester på artikelförfat-
taren för att utröna hur stor denna förskjutning var, och huruvida denna skulle
kunna avhjälpas med att införa en förändringsfaktor för att omvandla de mått som
presenteras av Snyder et al., till att passa den placering av huvudleden som till-
handahålls av analyskretsen i Kinectsensorn. Den faktor som för artikelförfattaren
avhjälpte det systematiska felet kom sedermera att bli 0,75.

För att bekräfta att denna faktor även är applicerbar på åldrar lägre än 18
(vilken, som nämnt, antogs som vuxen vid tester på artikelförfattaren), gjordes vid
ett tillfälle ostrukturerade tester även på tre deltagare ur fokusgruppen (Flicka, 5
år; Pojke, 13 år; Flicka, 16 år), med goda resultat. Metoden godtogs av artikel-
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Figur 3.9. Ytterörats olika delar. Observera delen benämnd Tragus. Illustration från
Greys Anatomy, via Wikipedia.org.

författaren för att undersöka vidare integrerat i den fullständiga Proof-of-concept-
programvaran.

I programkod integreras måttet genom en vanlig if-sats beroende av barnets ål-
der. Det c-mått som sedermera används adderas sedan helt sonika till den uträknade
personlängden som räknats fram med hjälp av metod i avsnitt 3.3.2.

3.3.3 Fokusgruppsutvärdering
För att få den framtagna modellen validerad över en större mängd mätdata har en
fokusgrupp om nio barn av olika åldrar låtits mätas enligt förfarande i avsnitt 3.2.3.
Resulterande datamängd för test ett presenteras i Tabell 3.8, med sammanfattning
presenterad i 3.10, samt motsvarande för test två i Tabell 3.9.

Den observante registrerar att sammanfattningen i Tabell 3.10, inte bara presen-
terar noggrannheten för avrundning till närmaste hel centimeter, utan även inne-
fattar huruvida mätningarna är inom ± 0,5 och ± 1 centimeter. Detta är främst för
att på ett statistiskt sätt kunna visa ansvariga på BOAL och CTMH vilken sprid-
ning som resultaten har. Motsvarande representation finns grafiskt representerad i
Bilaga C.
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Figur 3.10. Konfiguration vid längdmätning med endast huvudledspunkt.

45



KAPITEL 3. UTVÄRDERING AV MICROSOFT KINECT FÖR KLINISK
LÄNGDMÄTNING

T
ab

el
l

3.
8.

M
ät
vä
rd
en

fö
r
re
sp
ek
tiv

e
te
st
pe

rs
on

(T
P
)
oc
h
ite

ra
tio

n
N
,
sa
m
t
de

ss
re
fe
re
ns
m
ät
vä
rd
e.

A
lla

m
ät
vä
rd
en

är
pr
es
en
te
ra
de

ic
en
tim

et
er

[c
m
].

N
\T

P
F
lic
ka

,3
F
lic
ka

,5
P
oj
ke
,5

F
lic
ka

,8
P
oj
ke
,1
0

F
lic
ka

,1
2

P
oj
ke
,1
3

P
oj
ke
,1
6

F
lic
ka

,1
6

1.
98

,1
11

3,
1

11
9,
0

12
8,
8

14
3,
8

15
5,
8

16
6,
0

17
6,
1

17
2,
0

2.
97

,1
11

3,
3

11
4,
5

13
0,
1

14
3,
6

15
5,
4

16
6,
1

17
6,
3

17
1,
9

3.
97

,1
11

4,
4

11
4,
6

12
9,
8

14
3,
8

15
5,
8

16
5,
6

17
5,
8

17
1,
6

4.
99

,0
11

3,
6

11
6,
8

12
9,
4

14
3,
8

15
5,
0

16
6,
4

17
6,
5

17
1,
7

5.
96

,4
11

4,
1

11
8,
7

12
7,
8

14
4,
1

15
5,
2

16
5,
9

17
6,
8

17
1,
5

6.
98

,1
11

4,
2

11
3,
4

12
8,
6

14
3,
7

15
4,
8

16
6,
1

17
6,
8

16
8,
4

7.
97

,6
11

3,
5

11
3,
5

12
7,
9

14
3,
7

15
5,
3

16
5,
7

17
7,
3

17
1,
5

8.
95

,6
10

8,
9

11
5,
8

12
7,
4

14
3,
6

15
5,
5

16
6,
0

17
6,
7

17
1,
6

9.
98

,9
11

2,
0

11
9,
1

12
8,
0

14
3,
6

15
5,
6

16
5,
8

17
6,
7

17
1,
7

10
.

96
,8

11
4,
1

11
3,
5

12
7,
7

14
3,
7

15
5,
4

16
5,
7

17
7,
1

17
1,
8

11
.

97
,1

11
4,
0

11
3,
5

12
7,
6

14
4,
2

15
5,
8

16
5,
7

17
6,
6

17
1,
7

R
ef
.

99
,2

11
4,

4
11

6,
6

13
1,

1
14

4,
2

15
5,

2
16

5,
5

17
6,

9
17

1,
5

46



3.3. RESULTAT

T
ab

el
l

3.
9.

O
bs
er
va
tio

n
[O

]
av

an
ta
le
t
in
tr
od

uc
er
ad

e
ta
gs
tä
lle

n
[T
S]

sa
m
t
an

ta
le
t

pe
rs
on

er
[A

P
]s
om

ha
nd

gr
ip
lig

en
va
rit

in
bl
an

da
de

im
ät
ni
ng

av
re
sp
ek
tiv

e
te
st
pe

rs
on

[T
P
].

O
\T

P
F
lic
ka

,3
F
lic
ka

,5
P
oj
ke
,5

F
lic
ka

,8
P
oj
ke
,1
0

F
lic
ka

,1
2

P
oj
ke
,1
3

P
oj
ke
,1
6

F
lic
ka

,1
6

T
S

18
12

12
1

3
6

8
4

5

A
P

2
2

2
1

1
1

2
1

2

47



KAPITEL 3. UTVÄRDERING AV MICROSOFT KINECT FÖR KLINISK
LÄNGDMÄTNING

Tabell 3.10. Statistisk evaluering av mätdata.

Analysområde\Åldersspann Alla <10 år ≥10 år

Andel mätvärden inom avrundningstolerans 58% 23% 85%

Andel mätvärden inom ± 0,5 cm 51% 18% 76%

Andel mätvärden inom ± 1 cm 66% 27% 96%

Maximal överskattning [cm] 5,5 5,5 3,1

Maximal överskattning [%] 4,8 4,8 1,8

Maximal underskattning [cm] -2,5 -2,5 -0,9

Maximal underskattning [%] -2,1 -2,1 -0,5

Medianavvikelse [cm] 0,3 1,9 -0,1

Medianavvikelse [%] 0,3 1,7 -0,1

Medelavvikelse [cm] 0,7 1,6 0,0

Medelavvikelse [%] 0,6 1,4 0,0

Övriga observationer

Vid observationer av förloppet vid utförande av både test 1 och 2 är det tydligt att
barn är och för sig väldigt olika, beroende på faktorer som social bakgrund, ålder och
relation till den person som instruerar. Att som i test 1 ha en extern instruerande
faktor (artikelförfattaren) rönte hos vissa barn bättre lydnad än vid test 2 då den
anhöriga instruerade, medan den anhöriga hos andra barn hade lättare att få fram
sina instruktioner. Tydligt är också att ju äldre barnet är, desto lättare har det att
både stå still och att ta instruktioner.

Den inverkan som dessa individuella skillnader har haft på testresultatet, visade
sig bland annat vid en mätning, då den anhöriga under pågående mätning korri-
gerade sitt barns hållning och själv hamnade inom den avgränsade korridor inom
vilken mätobjektet måste vara placerat. Mätningspunkten övergick då till dennes
huvud och det slutgiltiga längdvärdet blev förvanskat. Detta värde har inte förkas-
tats då detta uppfattades som en rimlig störning, utan är presenterat tillsammans
med övriga mätresultat (mätning 2, Flicka, 8 år).

3.3.4 Validitet

Vad gäller mätmetoden och testriggen är dessa helt oberoende av omgivning, då
riggen är fix och programmet är avsett att bara ta hänsyn till mätobjekt som be-
finner sig på en speciell plats i förhållande till Kinectsensorn. Dock så gör det sig
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gällande som diskuteras i avsnitt 3.3.3, nämligen hur barnen för sig i olika miljöer.
Mätningarna utfördes i hemmiljö, snarare än strikt kontrollerad laboratoriemiljö.
Testmiljön var dock sådan att försökspersonerna alla hade en liknande relation till
miljön. Barnen mättes alltid var för sig i ett separat rum som valdes för att ha så
få störande moment som möjligt (syskon, leksaker et cetera).

Fokusgruppen var homogen i termer av samhällsklass och etnicitet, och bör så-
ledes heterogeniseras vid vidare försök. Då försöket inte kunde äga rum på BOAL,
var urvalet sådant att alla i gruppen, barn som vuxna, har en relation till artikel-
författaren, vilket kan ha inverkan på resultatet. Försöket planerades i mån av tid
för fokusgruppen och framförallt dess anhöriga. De nio barnen tillhörde tre sys-
konskaror och ledsagades av således av tre föräldrar. Förälder 1 mätte i test två,
två barn (Flicka, 12 och Pojke, 16), förälder 2 tre barn (Flicka, 5, Pojke 13 och
Flicka, 16) och förälder 3 fyra barn (Flicka, 3, Pojke, 5, Flicka, 8 och Pojke, 10).
Detta ses som ett problem framförallt i Test 2, där antalet tagställen observeras.
Tydligt vid observation var att de anhöriga från barn till barn, bytte tillvägagångs-
sätt, utifrån erfarenheter med tidigare barn. Det innebar exempelvis att förälder 3
efter första och andra mätningen “hade fått in handlaget“ och klarade av att ta bar-
nets längd utan att lägga båda händerna på stadiometern. Dessutom var de verbala
uppmaningarna annorlunda, vilket dock kan ha andra orsaker (olika relation till
barnen et cetera). Då detta försök (Test 2) endast gjordes en gång per barn, krävs
fler försök för att ett underlag stort nog att kunna dra några relevanta slutsatser
ifrån. Dessutom gjordes testet endast på den konventionella längdmätningsmetoden
och skulle behöva jämföras med tillvägagångssättet vid användning av den färdiga
inchecknings-modulen som är under utveckling.

Sammanfattningsvis kan Test 1 anses ha god intern validitet, medan resultatet
för Test 2 utifrån detta perspektiv bör göras om i större skala då incheckningsau-
tomaten som helhet är tillverkad.

Det kan pekas på ett antal brister som bör ha tagits i beaktande (gruppens ho-
mogenitet, gruppens relation till testledaren, osv.) om resultaten skulle varit gene-
raliserbara. Därför klassas den externa validiteten hos båda testerna som bristfällig
och ytterligare försök på BOAL, alternativt med större fokusgrupp, vore lämpligt.

3.4 Slutsats och diskussion

Vad gäller de tester som utförts, kan de som utvärdering av detta “proof of con-
cept“ anses lyckade. Ett tydligt utvärderingsunderlag har tagits fram i form av
drygt hundra mätvärden från tio olika individer av olika åldrar. Det som kan ses
problematiskt med undersökningen är testgruppens homogenitet med avseende på
socioekonomisk bakgrund, och det faktum att testgruppen sedan tidigare hade en
relation med testförrättaren.

Vad gäller de krav som ställts av BOAL, att mätvärden skall avrundas till hela
centimeter, vilket är vad som krävs för relevant nutritionstillståndsanalys, visar Test
1 att endast 58 % är inom denna tolerans. I gruppen 10-16 år är dock 85 % inom
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toleransen, respektive 23 % i gruppen 3-9 år. Om toleranserna vidgas till ± 1 [cm]
är motsvarande siffror 96 % för gruppen 10-16 år och 27 % för gruppen 3-9 år. Med
anledning av dessa resultat anses metoden som utvärderats (PHOJ) inte ge tillräck-
ligt noggranna och entydiga mätvärden för att, i dagsläget, kunna implementeras i
kliniska implementationer. Det kan dock konstateras att metoden som presenteras
för alla mätningar ligger inom 7 % marginal från referensmätningen, vilket räknades
som godkänd säkerhetsmarginal enligt (Dooley et al. 2004) och resonemang i kapitel
2.2.4. Resonemanget förutsätter dock att incheckningsautomatens vågmodul inför
ett försumbart fel till uträkningen av BSA för cytostatikadosering.

Att helt förkasta idén att mäta längd med Microsoft Kinect V2 anses trots
dessa resultat som förhastat. Sensorn anses ha god potential för, att efter ytterligare
utvärderingar av andra, förfinade metoder, kunna lämpa sig i kliniska sammanhang.

En klar brist i utvecklings- och undersökningsförfarandet ligger i att målet för
vad som anses vara ett lyckat respektive misslyckat testresultat inte diskuterats
med sakkunniga på förhand, utan snarast bygger på artikelförfattarens egen upp-
fattning om vad som anses vara ett godtagbart resultat. En intressant måttstock
skulle vara att utföra tester för hur stort fel som införs då föräldrar själva mäter
sina barn med en analog stadiometer, gentemot motsvarande avmätningar gjorda
av avdelningspersonal. Detta eftersom föräldraledda mätningar i dagsläget är al-
ternativet för att avlasta personalen. Om detta alternativ visar på liknande eller
större fel än för Kinectavmätningen, kan det hända att resultaten i denna rapport
kommer i annan dager. Risken med resonemanget är att tala i termer av det “minst
dåliga“ alternativet, snarare än “det bästa“, vilket inte är optimalt.

För integration i incheckningsautomaten (den fysiska prototyp som utvecklats
parallellt med detta projekt) som helhet, saknar programvaran för avmätningarna
ett digitalt grafiskt användargränssnitt. Detta bör utvecklas för att få till stånd
användartester som så nära som möjligt överensstämmer med slutproduktens an-
vändning, och således komplettera de tester som presenteras i denna rapport. Dessa
ytterligare tester bör då också utformas för att förse oss med testdata från ett ran-
domiserat urval av testobjekt (patienter), vilket är önskvärt och nödvändigt för att
kunna dra mer generella slutsatser.

Artikelförfattarens rekommendation att vidare försöka optimera, alternativt om-
arbeta, metoden för att komma till bukt med denna osäkerhet. Om BOAL vill ut-
värdera den nuvarande metoden som del i incheckningsautomaten som helhet, finns
det en vits med att utforma användargränssnittet med två trådar, som beroende
på patientens ålder hänvisar antingen till den analoga stadiometern (<10 år), eller
fortsätter till längdmätning med Kinectsensorn (≥ 10 år). Detta för att sortera ut
de åldrar för vilka metoden är som minst noggrann. Det skall dock framhållas att
det inte är uteslutet att det snarare än mätobjektets ålder är dess längd som är
avgörande för mätningens noggrannhet. Detta för att högre ålder hos mätobjekten
i fokusgruppen också innebär längre barn.

Det finns en risk i att som här anta att en antropometrisk undersökning gjord
i USA för så länge sedan som 37 år sedan är generaliserbar till att ombegripa även
dagens svenska barn och ungdomar. För en mer noggrann mätning bör steget då
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avståndet från huvudledpunkten till barnets hjässa tas fram, underbyggas på ett
mer dynamiskt och ändamålsenligt sätt.

Vad gäller resultatet angående huruvida metoder att mäta längd med Kinect
V2 bidrar till att reducera antalet tagytor, vilket var hypotesen som presenteras
i förstudien, visar resonemanget i kapitel 3.3.4, att Test 2 inte har tillräcklig in-
tern validitet för att dra tillräckliga slutsatser ifrån, utan måste kompletteras med
ytterligare tester på den färdiga incheckningsautomaten.

3.4.1 Generella lärdomar att ta med sig till andra projekt

Med hela arbetsprocessen i retrospekt finns det flera saker i arbetsgången som kan
anses ha fungerat bra, respektive saker som har fungerat mindre bra. Därav finns
således också flera lärdomar att dra. Här följer de tre mest markanta.

Att som i detta fall inte ha grundförutsättningarna helt klara inför arbetet har
inte verkat positivt på arbetet. Mycket tid och vånda ägnades åt att, utifrån CTMHs
problemformulering (se Bilaga B) försöka formulera en frågeställning som hade djup
nog att passa de akademiska kraven. Bättre hade varit att tidigt få till ett möte
mellan CTMH- och KTH-handledarna för att få alla parter att dra åt samma håll.
Ett sådant möte hölls, men med facit i hand för sent i processen.

Att vara del av ett större projekt med flera olika intressenter för med sig en
del saker att tänka på, och några frågeställningar som bör ställas och som borde ha
ställts inför detta projekt; Vad händer med min enskilda planering utifall att gemen-
samma deadlines inte hålls av de andra? Har jag någon backup-plan? Hur kan jag
minska beroendet till de andras arbete? Det som hände i det här specifika fallet var
att tillverkningen av den fysiska modul som skulle utgöra incheckningsautomaten
blev fördröjd, vilket medförde att även användargränssnittet, där längdmätningen
skulle integreras, försköts. Test 2 (se kapitel 3.2.3), som från början var tänkt skulle
utföras genom observation av ett skarpt användartest med längdmätningsprocessen
inkluderad i incheckningsautomaten som helhet, fick i stället som bekant bantas
till att mätningsförfarandet med referensverktyget observerades, medan mätning-
en med Kinectsensorn antogs helt ta bort risken för introduktion av nya tagytor.
Som diskuteras ovan medförde detta resonemang att undersökningens validitet blir
betydligt sämre.

Under projektets gång kan det ibland vara svårt att höja blicken och vara lyhörd
för det faktum att du ibland kommer in i mentala återvändsgränder och tankemöns-
ter som är svåra att bryta, i synnerhet om du arbetar ensam. Var noga med att
tidigt föra en öppen dialog med andra i din närhet, handledare och kollegor, för att
så tidigt som möjligt identifiera när det kanske är dags att tänka om och tänka rätt.

3.5 Framtida arbete

Ett antal framtida arbetsområden som ses intressanta har identifierats och presen-
teras nedan.
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• I händelse av att sensorn skulle gå sönder eller vara felkalibrerad, och skicka
felaktiga värden, finns idag ingen säkerhetsmekanism som tar hand om sådana
funktionsavvikelser. Detta bör implementeras, i första hand i mjukvaran.
Skulle sensorn helt sluta att fungera, finns, om rekommendationen i kapitel
3.4 följs, ingen anledning att tro att detta kommer leda till en flaskhals i
patientflödet. Patienten hänvisas då oavsett ålder till den analoga stadiome-
tern. I händelse av att det här sker bör mjukvaran skrivas till att dirigera om
patienten efter det att sensorhaveriet inträffat.
Intentionen under mjukvaruutvecklingen har varit att i största möjliga mån
förekomma risker som skulle kunna uppkomma som en följd av felanvänd-
ning. Dock uppkom det vid fokusgruppstesterna ett tillfälle då mätresultatet
förvanskades av att en anhörig kom in i den korridor där mätobjektet identi-
fieras. Även om detta endast skedde i drygt en procent av fallen, bör det tittas
närmre på om det finns någon bättre metod för att göra denna identifikation.

• Då användargränssnittet, i vilket metoden skall vara integrerat, vid tillfället
för projektdeadline inte är färdigt, krävs att detta tas fram. Dessutom återstår
då även tester för att säkerställa önskad funktion. Detta gränssnitt förutsätts
för att kunna göra fullskaliga användartester på BOAL och utvärdera nyttan
av incheckningsautomaten som helhet.
När hela den sammansatta incheckningsautomaten är klar bör särskilt testet
angående tagställen (Test 2, se kapitel 3.2.3) utökas med en rimligare referens
än att anta att den Kinecten-baserade metoden inte introducerar några nya
tagytor.

• En möjlighet som har öppnats i och med användandet av Kinectsensorn är
att använda denna som verktyg för att göra alla funktioner på inchecknings-
automaten beröringslösa (touch free). Det finns stöd för denna typ av imple-
mentation i SDK för Kinect V1, varför det finns anledning att tro att denna
också kommer att lanseras för Kinect V2.

• Det finns en vits med att utvärdera huruvida Kinectsensorn går att använda
till andra vårdrelaterade applikationer att integrera i produkten. Benchmar-
kingundersökningen uppdagade att exempelvis pulsmätningsmetod finns till-
gänglig. Dessutom har andra avdelningar muntligen visat intresse för produk-
ten och uttryckt önskemål om exempelvis sittlängdsanalys och fingerspets-till-
fingerspets-mätning, implementationer som, om man ser till vilka ledpunkts-
data som finns att tillgå (se Figur 3.1) inte bör vara så avancerat att ta fram.

• Det har under projektets gång väckts frågor om att utvärdera behovet för lik-
nande produkter utanför sjukhusvärlden. Ett användningsområde där längd-
mätningen skulle kunna vara av intresse är vid passbeställning hos polis.
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Bilaga A

Sökord vid systematisk
informationssökning

Sökningar har gått till så att de sökord som står som egen punkt har skett separat.
De sökord som är markerade med plustecken (+) har lagts till den ursprungliga sök-
ningen. Exempelvis har “Stadiometer“ varit en sökning, och “Stadiometer module“
samt “Stadiometer serial interface“ två andra separata sökningar.

Sökresultaten har i sin tur lett vidare till de källor som presenteras i litteratur-
förteckningen. En typisk sökvägsgång från sökord till källa har gått till som följer:

• Sökord Google Scolar: Hospital Computer Hygiene.

↪→ Specifik artikelrubrik av intresse
↪→ Fritextsökning på rubrik i KTH Primo (Peer review only)

↪→ Genomläsning av abstract för artikel och relevanta artikel-“tips“
från KTH Primos sökfunktion.

A.1 Sökord förstudie
• Bestämmelser medicintekniska produkter

• VRI

• Vårdrelaterade infektioner

• Nosocomial diseases

• Hygienrutiner +Stockholms läns landsting, +Karolinska sjukhuset

• Städrutiner +Stockholms läns landsting, +Karolinska sjukhuset

• Hospital Computer Hygiene

• Blood pressure monitor, +module, +serial interface
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• Stadiometer, +module, +serial interface

• Platform scales, +module, +serial interface

• Clinical computers

A.2 Sökord studie
• Microsoft Kinect, +specifications, +Clinical, +SDK guide, +height measure-

ment, +joint accuracy, +accuracy,

• Visual studio tutorial

samt ett otal ostrukturerade sökningar på diverse felkoder från Visual Studio.
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Ursprunglig projektbeskrivning CTMH
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BILAGA B. URSPRUNGLIG PROJEKTBESKRIVNING CTMH

Ämne: Produktutveckling Nivå:Master

Period: Januari- Maj 2014
Kontakt: barnonkologen@clinicalinnovation.se
Christopher Scheutz, Tel 073-152 83 48
www.ctmh.se
Deadline: 12 December, men ansökningarna utvärderas löpande.

Mål
Testat och av slutanvändarna validerat koncept, med tillhörande fungerande prototyp, som medför att patienten 
kan registrera längd, vikt, blodtryck och svara på frågor via den interaktiva “självcheck in” prototypen.

Önskad leverabel
Att ta fram ett användarmässigt enkelt och tydligt inskrivningssystem, där patienten med hjälp av anhöriga, upp-
manas att ”skriva in sig själv”, mäta vikt och längd samt kunna mäta blodtryck före läkarbesök. Allt i en prototyp 
som fungerar och kan användas av kliniken vid exjobbets slut.

Önskad kompetens

Exjobbet är lämpligt för en eller två studenter. Du kan söka själv eller i par inom:
* Industridesigner  *  Medtech ingenjör      * Teknisk design  * Programmering

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet består i att ta fram en fungerande protoyp med unikt digitalt interface som kommunicerar data 
till sjukhusets journalsystem. Ett interface format utifrån användartester och patienters behov,  där patienter kan 
föra in längd, vikt, blodtryck i ett lättförståligt system i kombination av ett tilldragande och aestetiskt tillta-
lande yttre som medför att sjukvårdspersonal avlastas. Er utmaning ligger i att; Ta fram ett interaktivt och an-
vändarvänligt interface som kan kommunicera data in i sjukhusets journalsystem, kombinera den hårdvara som 
krävs för en fungerande prototyp samt ett tilltalande externt yttre som är lättförståeligt, passar in i sjukhusmiljön 
och inger förtroende.

Arbetet utförs i samarbete med barnonkologiska avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Kliniken 
möjliggör inledande observationer och intervjuer på avdelningen. De kommer även att bistå med en kontakt-
person och förmedla övriga kontakter på sjukhuset. Handledare för examensarbetet är en fellow från Clinical In-
novation Fellowship. Projektet kan, om så önskas, att delas av flera studenter i ett multidisciplinärt utvecklings-
arbete. 

Bakgrund
Vid ankomst tilll patientmottagningen möts patienten av sjukvårdspersonal där patienten mäts och vägs vid 
entrén, där även ett obligatoriskt blodtrycksmätning utförs. Informationen är viktig för den fortsatta behandlin-
gen och registreras i patientens journaler. Barncanceravdelningens öppna mottagning får in upp till 30 patienter 
per dag för behandling, vilket medför mycket spring för personal och stora tidsförluster. Vid ankomst ställs 
många frågor till anhöriga och patient och då gärna av flera olika personal. Patienten får frågor kring sitt dagliga 
välmående och hur den senaste tiden mellan behandlingar har varit.  

Vill du vara med och skapa ett unikt “självcheck in” system för patienter och anhöriga inom ramen för ditt 
examens-jobb? Vill du få en unik inblick inom området organisation, medicin och hälsa? I detta exjobb kommer 
du att jobba direkt mot klinikens ledningsgrupp med input från patienter och sjukvårdspersonal för att skapa en 
fungerande fysisk och digital prototyp där interaktion och användarvänlighet optimeras.

Exjobb:Produktutveckling
för Barncanceravdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
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Bilaga C

Grafiskt representerade mätvärden
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BILAGA C. GRAFISKT REPRESENTERADE MÄTVÄRDEN

Figur C.1. Grafisk sammanställning av alla testpersoners mätvärden. Referensvärdet
är markerat med en större röd cirkel samt utskrivet. Alla värden är presenterade i
centimeter [cm].
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Figur C.2. Uppförstorning av Figur C.1 för respektive testpersons mätvärden. Re-
ferensvärdet är markerat med en större röd cirkel samt utskrivet. Toleransen för av-
rundning till närmaste heltal representeras av vertikal utlöpare från referensvärdet.
Alla värden är presenterade i centimeter [cm].
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Bilaga D

Mailkorrespondens med BOALs
sektionschef Arja Harila-Saari, 1 April
2014 - 7 April 2014

Hej! Det är Erik Lundqvist från KTH och CTMH som skriver. Jag håller på med en
noggrannhetsevaluering för att kunna avgöra vilka toleranser som är nödvändiga för
de mätdata för längd och vikt som kommer att mätas av incheckningsmaskinen som
vi utvecklar. Tyvärr var de uppgifter vi fick från enkätstudien så pass divergerande
så att vi inte kunde använda dem, så jag frågar helt enkelt dig i egenskap av expert.
Jag hoppas att du har tid att svara på några frågor ytterligare. Skillnaden i utveck-
lingstid är mycket beroende av den lägsta accepterade nivån på noggrannhet, så om
exempelvis hela centimeter för längd är teoretiskt godtagbart, är detta billigareätt
åstadkomma än tiondels millimeter.

Hej, ju noggrannare desto bättre men för kliniskt bruk räcker det inom en cm:s
noggrannhet dvs 0,5 cm över eller under det riktiga. Behöver inte vara 1 mm nog-
grannhet för kliniskt bruk. Men det är bara min åsikt. I mycket noggrann forskning
får ssk mäte barnet.

Du har tidigare sagt att det är mycket viktigt med att längdmätningen är kor-
rekt, inte bara vid förskrivningen av cytostatika, utan även för att kontrollera pu-
bertetsstart och dylikt. Vilka mer faktorer är det vid diagnostiken som längden och
vikten spelar in på?

Vi räcknar kroppsyta från längd och vikt och doserar cytostatika enligt
den (ibland enligt vikten om pat är liten < 10 (12) kg eller under 1 år).
Vi räknar body mass index (BMI) som reflekterar nutritionstillstånd. Vi
kollar hur tillväxt och vikt har utvecklats under tiden. Pubertetstatus: vi
kan använda längd att se timing av tillväxtspurt men annars berättar
det inte så mycket av pubertet.

Jag har varit i kontakt med tillverkaren av Cytodos angående hur programvaran
räknar och avrundar. De har nämnt att cytostatika, bland annat beroende på det
höga priset, avrundas till hela ampuller för att minska på svinnet. Beredningscen-
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BILAGA D. MAILKORRESPONDENS MED BOALS SEKTIONSCHEF ARJA
HARILA-SAARI, 1 APRIL 2014 - 7 APRIL 2014

tralen på Karolinska svarar att de alltid blandar exakt den mängd som beställts
av ansvarig läkare, så jag bollar frågan till dig. Sker någon typ av avrundning vid
cytostatikaordinationen?Anledningen till att detta är viktigt är att felmätningar i
sådana fall kan få flerdubblade konsekvenser, vilket ska behandlas i min akademiska
rapport. De enda riktlinjer som jag hittar i ämnet är från USA.

Ja, vi kan runda dosen enligt ampullstorlek eller så att den blir bättre
mätbar, till exempel att det inte blir hundradelar av mg.

Inför stundande riskanalys är det också viktigt att veta vid vilka mängder och
felmarginaler de olika substanserna potentiellt, vid värsta möjliga scenario, riskerar
livet på patienten. Jag har förstått att detta är mycket svårt att säga då man alltid
ligger på gränsen till vad kroppen klarar av, för att få önskad effekt på sjukdoms-
förloppet. Om man ser till ett specifikt preparat, exempelvis Metotrexat, hur stor
är felmarginalen inom vilken patienten antingen riskerar livet på grund av för hög
dos, eller att sjukdomen inte bekämpas på rätt sätt? Är det så att 5-10% högre dos
har fatala konsekvenser, eller måste det till mångdubbel dos för att något ska gå
fel?

Många cytostatika har ändå ganska stort säkehetsmarginal, till exem-
pel methotrexate kan ges upp till 33 g/kvadratmeter och 8 g/m2 var an-
vänt även på NOPHO ALL2008 protokoll. Interindividual och intraindi-
vidual variation i utsöndering är jättestor och i USA doseras methotrex-
ate enligt consentration under förra kuren. Vi har ett lymfomprotokol
som har regler hur man höjer doserna enligt lab. värderan efter kuren.
Men det finns cytostatika som orsakar mera toxicitet i högre doser t.ex.
vinkristine skulle orsaka mera neurotoxicitet,

Enligt ett dokument med som jag fått från Hematologen B15, sker rimlighets-
kontroller av dosen som ges i fem steg, dels av ansvarig läkare, dels av läkare som
dubbelsignerar dosen, av farmaceut på apotek, samt dubbelkontrolleras av två sjuk-
sköterskor vid administrering. Har ni på barnonkologen samma system för att mins-
ka riskerna för felmedicinering?

vi har en läkare som planerar en annan som signererar och apoteket
som kollar gentemot protokollet, ssk kollar påsen att den stämmer enligt
ordinationen men gör inte noggrannare doskontroll genetemot prtokol-
let. Högdosbehandlingar i Huudinge är närmare till dödliga doser och
säkerhetsmarginalen är liten.

Jag hoppas att du har tid att svara på dessa frågor och om möjligt även vilja
ställa upp som källa till den rapport som följer, alternativt hänvisa till dokument
med riktlinjer som jag skulle kunna använda som källor.

Är det någon fråga som känns otydlig eller som är för komplex att ge mail-svar
på får du jättegärna höra av dig! Det var tydligt

Tänkte lägga till att på något protokoll sägs det att man ska räkna
nytt kroppsytä minst var 3 månad och barnen växer ju i genomsnitt 6
cm/år, på små barn behövs det förstås mycket oftare Du kan väl räkna
hur mycket längd påverkar i relation till vikt om vikt kan variera mellan
morgon och kväll, om man har varit på toalett, eller vilka kläder man
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har på?det blir lätt flera hundra gram skillnad Kroppsyta räknas vikt x
längd delad med 3600 och squarerot av det?.
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Bilaga E

Exjobbsdisposition

Hur skall man på bästa sätt implementera ett hygiensäkert mekatroniskt system som
minimerar risken för VRI, vårdrelaterade infektioner? Hur kan det mekatroniska
perspektivet öppna för en mer hygiensäker produkt?

• Steg 1. Brett perspektiv, systemundersökning Undersökning om dagsläget,
hygien och VRI-arbete på avdelningen. Case study. Görs lämpligen genom till
exempel via intervjuer eller enkäter. Identifiera vilken produktgrupp som min
modul skulle tillhöra.

Hygien: Hur är hygienarbetet upplagt idag? Vilka krav finns? Lokala krav?
Bestämmelser EU och staten? Uppfylls kraven? Vilken personalgrupp har an-
svaret för hygienarbetet?

Produkt: Vilka krav måste uppfyllas i termer av tekniska specifikationer? Vil-
ken upplösning på mätresultat på från vågen, stadiometern och blodtrycks-
manschetten? Behövs alla? Behövs fler? Materialval m.a.p. hygienperspekti-
vet. Förväntat resultat: Det finns ett hygienproblem vid användning av sjuk-
husmaskiner! De här är kraven för produkten i kontexten och så här påverkar
det min mekatroniska produkt! Identifikation av eventuella lösningsvägar för
problemet.

• Steg 2. Vad är mest prioriterat? Beroende på vad jag kommer fram till i
Steg 1. Snäva in projektet på en prioriterad funktion. Är det touchscreenen,
längdmätningen, viktmätningen eller blodtryckmätningen (eller något annat,
nytt?) som har mest potential att bli undersökt på ett djupare plan? Skall jag
optimera en befintlig produkt eller jämföra fler olika lösningar inom just det
här delsystemet? Om exempelvis huvudkravet från Steg 1 är att inte har fysisk
kontakt med modulen. Vad finns det för olika lösningar på det? Hur står de
sig mot varandra? Förväntat resultat: Det här delsystemet skall undersökas
närmre! Så här skall undersökningen gå till!

• Steg 3. Faktisk undersökning Beroende på vad som blev utfallet i steg 2:

73



BILAGA E. EXJOBBSDISPOSITION

Undersök delsystemet/en. Förväntat resultat: Den här lösningen på hygien-
problemet för givet delsystem är bäst!

• Steg 4. Implementera i produkt Hur använda delsystemet i helsystemet? In-
kludera i prototyp.

• Steg 5. Utvärdering/analys Har produkten förbättrat möjligheterna att be-
kämpa VRI? Vilka vidare undersökningar krävs för ett optimalt delsytem?
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Bilaga F

Felträdsanalys på system förutsatt
fungerande mjukvara
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BILAGA F. FELTRÄDSANALYS PÅ SYSTEM FÖRUTSATT FUNGERANDE
MJUKVARA
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Bilaga G

Härledning av felkoefficient, BSA

Mosteller

BSAM =
√

längd · vikt
3600

Inför felkoefficienter eM , el och ev

BSAM ·
(

1 + eM
100

)
=

√√√√ längd ·
(

1+ el
100

)
· vikt ·

(
1+ ev

100

)
3600

Löser ut uttryck för BSA i vänster- respektive högerled.

BSAM ·
(

1 + eM
100

)
=
√

längd · vikt
3600 ·

√(
1 + el
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)
·
(

1 + ev
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)
Dividerar bort uttryck för BSA.
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Gör om till uttryck för hela procent.
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)
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BILAGA G. HÄRLEDNING AV FELKOEFFICIENT, BSA
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Bilaga H

Ungefärlig tidsåtgång för respektive
projektdel

Av de drygt 800 timmar som spenderats under projektets gång så beräknas tiden
ha spenderats enligt Figur H.1. Spalt två representerar den kronologiska ordningen
i vilken de olika delarna utfördes. Då rapportskrivandet skedde kontinuerligt under
hela projektets gång representerar detta block den sammanlagda tidsåtgången för
allt skrivande.
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BILAGA H. UNGEFÄRLIG TIDSÅTGÅNG FÖR RESPEKTIVE PROJEKTDEL
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