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1. Abstract  
 

Diabetes is a serious, long-term condition that occurs when the body cannot produce any or 

enough insulin or cannot effectively use the insulin it produces. The main categories of 

diabetes are type 1 and type 2. There are many complications associated with diabetes but 

with appropriate daily insulin treatment, regular blood glucose monitoring, education and 

support, more lethal diseases can be prevented. This project examines how to optimize the 

reading and registration of blood sugar levels for diabetics with the use of a TCS3200 colour 

sensor together with an Arduino Uno board, and how to implement a new and improved 

glucose measuring artefact in the Danish healthcare sector. The following methodology used 

in this design research is Alan R. Hevners Three Cycle model and FEDS framework. In 

addition, a survey with 35 participants has been issued to suggest a design model for diabetics 

to read blood sugar levels. A big part of the participants indicated that the use of their current 

invasive measuring methods hurt and left them with sore or even numb fingertips. The design 

product suggested in this project is a painless non-invasive device that can be implemented to 

the Danish healthcare sector. 

 

2. Indledning  

 

Ifølge WHO er der omkring 60 millioner mennesker med diabetes i Europa og på 

verdensplan dør der hvert år 3,4 millioner individer grundet forhøjet blodsukker1. 

I Danmark er der over 285.000 registrerede med diabetes2, herunder har 90% diabetes type 2. 

Dette skyldes blandt andet at der er flere overvægtige danskere end tidligere, flere bevæger 

sig mindre og befolkningen bliver ældre3. 

Diabetes (diabetes mellitus) er en kronisk sygdom. De to almindelige former for diabetes er 

diabetes type 1 og diabetes type 2. Diabetes type 1 er en autoimmun sygdom som forårsager 

at kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler og derfor ikke kan optage glukose. 

Derfor har type 1 diabetikere brug for en daglig insulin indsprøjtning til at overleve og 

opretholde blodsukkerniveauet. Diabetes type 2 forårsager at kroppen ikke er modtagelig for 

insulin, da insulinhormonet er ineffektivt. Det forårsager at sukkerstofferne forbliver i 

blodbanen og giver forhøjet blodsukker.  
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Patienter med diabetes kan udvikle alvorlige følgesygdomme og derfor er det vigtigt at 

blodsukkerniveauet kontrolleres regelmæssigt4,5,6,7,8.  

  

Igennem flere år har forskellige virksomheder forsøgt at skabe og implementere funktionelle 

teknologier inden for sundhedssektoren. En af de første var et japansk firma, som siden 

1980’erne arbejdede på udviklingen af et smart health care toilet. Deres færdige produkt var i 

stand til at måle diverse parametre herunder urin, temperatur, diæt og kropsfedt9. 

Dengang var interessen for at overvåge sit eget helbred ikke særlig udbredt hos befolkningen. 

Salget af smart health care toilets var derfor minimalt, og de fik ligeledes ikke meget 

opmærksomhed i medierne. 

En stor del af befolkningen er i dag blevet langt mere opmærksomme på deres eget helbred. 

Det er blandt andet blevet populært at gå med smartwatches, som kan måle diverse 

funktioner, herunder puls, hjerterytme, kalorier, skridt og søvnrytme. Dette havde været 

utænkeligt for nogle få år siden, men i dag er det blevet til en vigtig del af hverdagen for 

mange mennesker. 

  

I forbindelse med den stigende interesse for eget helbred er smart health care toilets i dag 

begyndt at få mere opmærksomhed. Det kom blandt andet til udtryk da Stanford University i 

april 2020 udførte en grundig undersøgelse over hvordan man kan udvikle et smart health 

care toilet, og om det kan implementeres i de private hjem.  

Stanford University prøvede modsat det japansk firma at konstruere mindre apparater, som 

kunne sættes på et hvilket som helst eksisterende toilet, for derved at opgradere det til et 

smart health care toilet10.  

 

I de seneste år har telemedicin været et fokuspunkt i det danske samfund og bidraget til at 

aflaste et presset sundhedsvæsen. Telemedicinske behandlingsmetoder som videosamtaler 

eller self-monitoring, kan bidrage til en øget behandlingskvalitet hos kronisk syge patienter, 

samt muligvis at aflaste noget af det sundhedsfaglige personale. 

Implementeringen af telemedicin indebærer en lang og kompliceret proces, som ofte ender 

med uventede komplikationer. En succesfuld implementering af telemedicin afhænger af 

mange forskellige faktorer herunder teknologiske problemer, infrastruktur, lovgivning, 

change management og finansielle forretningsmodeller. Implementeringen vil ligeledes altid 

indebære flere forskellige organisationer, som ofte har modstridende interesser og mål. Det 
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kunne henholdsvis være modstridende organisationskulturer og praksis såvel som uforenelige 

forretningsmodeller og styrende processer, hvilket kan gøre implementeringen kompliceret11.  

 

De forskellige tiltag, der er foretaget indtil videre inden for diabetesbehandling, har medført 

at patienter med diabetes lever længere end tidligere. Behovet for at give diabetikere den 

rigtige behandling samt screening for nye diabetikere tidligt i deres sygdomsforløbet er 

vigtigere end nogensinde12. 

I forhold til de nuværende apparater, der benyttes til registrering af blodsukkerniveauet, 

angiver flere diabetikere at det er smertefuldt og ønsker derfor et forbedret apparat uden at de 

skal stikke sig. Der findes kun en lille gruppe af alternative apparater, som adskiller sig fra 

den klassiske og smertefulde måde at måle blodsukker på. En af disse apparater er en flash 

glukosemåler, dog er der visse regler/love som forbyder mange diabetikere i at få lov til at 

benytte apparatet.   

 

3. Problemformulering  

 

Hvordan kan man optimere måling og registrering af blodsukkerniveau for diabetikere i 

Danmark ved at benytte farvesensor TCS3200. Hvorledes kan det implementeres i den danske 

sundhedssektor. 

 

4. Afgrænsning 

 

Projektet startede ud med en ide om at konstruere et smart health care toilet til at begrænse 

antallet af lægebesøg. Vi indså hurtigt at det var ambitiøst og urealistisk at nå inden for den 

tidshorisont projektet havde, og var derfor nødsaget til at begrænse emnet. Efter nøje 

overvejelser valgte vi at tage udgangspunkt i diabetes, herunder både type 1 og type 2 i 

Danmark. I den sammenhæng valgte gruppen ligeledes at benytte sig af Arduino 

programmerings redskaber i kombination med en TCS3200 farvesensor, som er i stand til at 

måle blodsukkerniveauet i urin. Disse to komponenter danner fundamentet for gruppens 

designartefakt. Gruppens ide er at konstruere et produkt, som skal være i stand til at blive 

monteret på et hvilket som helst toilet. Diabetiker skal herefter kunne måle deres blodsukker 

via dette apparat når de er hjemme.      
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Til indsamlingen af primær empiri har vi afgrænset os til udelukkende at lave en 

spørgeskemaundersøgelse, som skal hjælpe med at finde et behov til vores produkt. 

Besvarelsen skal ligeledes benyttes til at finde relevante aspekter i forbindelse med 

udviklingen af gruppens design. 

Vi valgte at bearbejde svarene fra spørgeskemaet med en kvalitativ tilgangsmetode. Gruppen 

fravalgte blandt andet at lave et semistruktureret interview og fokusgruppeinterview.  

 

Gruppen har valgt at benytte sig af Hevners tre-cyklus model og FEDS (A Framework for 

Evaluation in Design Science Research). Vi har valgt Hevners tre-cyklus model fordi, vi 

udover selve designprocessen også vil afdække markedet for designet og indsamle viden fra 

relevante kilder. Hevners tre-cyklus model præciserer dog ikke hvordan man i virkeligheden 

skal evaluere sit designartefakt.     

Derfor har gruppen valgt at bruge FEDS til at supplere designcyklussens evalueringsfase i 

Hevners tre-cyklus model.   

 

5. Semesterbinding  

 

Dette projekt tager udgangspunkt i semesterbindingen Design og Konstruktion, som danner 

fundamentet for udviklingen af et funktionelt produkt. Yderligere har gruppen valgt at 

anvende dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund eftersom projektet ligeledes har 

fokus på menneskets velvære og deres brug af teknologi.   

 

5.1 Design og konstruktion 

Projektet har grundlæggende taget udgangspunkt i semesterbinding Design og Konstruktion, 

da hovedfokusset i denne opgave er at skabe et konkret designforslag. Her reflekteres der 

over den viden som er opnået i designprocessen og ved trial and error opnås målet med at 

færdiggøre produktet. I forlængelse af dette har en iterative designproces været essentiel 

under projektets forløb. Den iterative designproces gruppen har valgt at bruge er Hevners tre-

cyklus model. Den benyttes som en vejledende model for konstruktionen af gruppens 

designprodukt. Derudover har gruppen valgt at bruge FEDS, for at tilpasse de specifikke 

evalueringsepisoder inden for Hevners tre-model.        
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Fra workshop herunder Fra noob to master og Arduino programmerings ninja bruges viden 

vedrørende Processing og programmering til at få resultater fra produktet.  

5.2 Subjektivitet, teknologi og samfund    

Semesterbindingen Subjektivitet, teknologi og samfund har relevans for gruppens idé om at 

designe et produkt, eftersom det omhandler forholdet mellem mennesker og teknologi. 

Designet skal gøre oplevelsen af at måle blodsukkerniveauet mere bekvemmelig for 

diabetikerne, i modsætning til nogle af de nuværende metoder. 

Gruppen har udsendt spørgeskemaer til fem respondenter med diabetes. Disse data er blevet 

behandlet via en kvalitativ metode. Metoden bruges til at indsamle empiri, måle problemets 

omfang, og derefter tilpasse produktet.   

 

6. Metode 

 

6.1 Hevner's tre-cyklus model 

Allan R. Hevner har udviklet en model, der tager udgangspunkt i tre cyklusser, som har 

indflydelse på et godt design (model 1). Denne model er valgt på baggrund af at de tre 

processer, som afdækker det der er essentiel i designet, og giver god mulighed for at skabe et 

design ud fra de vigtigste parametre. 

 
Model 1 viser anvendelsen af Hevners tre-cyklus model og de elementer, som danner input til designet. 
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Den første cyklus er relevanscyklussen. Den omhandler processen der forbinder enviroment, 

mennesker, organisationer og teknologier med det endelig design. Her identificeres de 

muligheder og problemer, der er ved produktet. Når disse aspekter er fundet, kan 

designarbejdet påbegyndes. Designet testes i praksis når det er færdigbygget, og herefter 

evalueres der på baggrund af de udfordringer, som er opstået herunder. Resultaterne vil 

afgøre, om der er behov for yderligere iterationer af relevanscyklussen i processen. Et nyt 

design kan ofte medføre nye problemer såsom begrænsning af funktionaliteten, men det kan 

ligeledes inspirere til nye muligheder. 

Den anden cyklus er forskningscyklussen, som omhandler det der forbinder knowledge base 

med designet. Knowledge base består af mange relevante teorier og metoder, som skaber 

grundlag for empirien til selve designet. Der kan også inddrages viden fra lignende design, 

hvor resultaterne undersøges og der tages det, der er værd at videreføre til ens eget design. 

Forslagene fra empirien bidrager til knowledge base, hvor evalueringen ofte vil vise 

uforudsete resultater og ny viden. Ifølge Hevner vægtes den nye viden fra evaluering af 

designet lige så højt som teorier, da ikke alle designs kan følge en deskriptiv teori. 

Den sidste cyklus er designcyklussen, som er hjertet af Hevners tre-cyklus model. Formålet i 

denne proces omhandler at bygge eller skabe et design som herefter testes. For at skabe et 

design kræver det viden om environment, hvor designet skal være, samt teoretisk viden og 

metoder. Når designet er færdiggjort, skal det afprøves gennem en test, for at se hvad der 

virker, og hvad der skal forbedres. Før designet kan evalueres, skal alle aspekter tages i 

betragtning. Her påbegyndes den iterative proces, ved at gennemgå de to andre cyklusser, og 

lave en sammenligning af den tilegnede viden og den nye viden. Designet rekonstrueres ud 

fra den nye viden og bliver forbedret. Den iterative proces i designcyklussen kan fortsætte 

over tid, da enhver forandring i cyklusserne kan påvirke designet13. 

For at skabe det gode design, kræver det at alle tre cyklusser tages i betragtning, da de hver 

har en dimension til designet, som afdækker alle aspekter.  

 

  

6.1.1 Projekt-anvendelsen af Hevner's tre-cyklus model 

I skabelsen af vores designprodukt, har gruppen undersøgt environment, designet og den 

viden, der er indenfor det faglige område. I det følgende afsnit forklares hvordan Hevners tre-

cyklus model bidrager i vores designproces. 
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Model 2 viser gruppens anvendelser af Hevners tre-cyklus model.  

 

I relevanscyklussen har gruppen fokuseret på at skabe et produkt, til målgruppen der kan 

anvendes i et environment (model 2). Designet er tiltænkt til en målgruppe bestående af 

diabetikere, som ønsker en mere bekvemmelig måde, at måle deres blodsukkerniveau. En 

anden vigtig del af environment er teknologien, hvor måleapparatet fylder en stor del af 

hverdagen for diabetikere.  

Knowledge base i designet opbygges af empiri, teorier og erfaringer fra lignende designs. 

Viden som opnås fra spørgeskemaet bruges til at opnå en bedre forståelse for hvilke behov, 

der er hos diabetikere, og herefter skal produktet tilpasses efter den nye viden, der er opnået. 

Det er uundgåeligt i designkonstruktionen, ikke at tage højde for environment, og den viden, 

som danner grundlaget for designet. Derfor er det et krav, at vi i designcyklussen skaber 

designet på baggrund af inputtet fra environment og knowledge base. For at udforme vores 

design, har vi valgt at anvende en farvesensor, der med hjælp af programmering og lys kan 

måle blodsukker i urinen hos diabetikere. 

For at Hevners tre-cyklus model virker, kræver det at alle tre søjler bidrager til designet, og 

derfor er det rigtig vigtigt at undersøge før man designer. 

 

6.2 FEDS: A Framework for Evaluation in Design Science Research  

Indenfor DSR (Design Science Research) er evaluering af designartefakter samt design 

teorier en central og yderst vigtig komponent. Det belyser eventuelle problemer angående 

designet og giver generel feedback for yderligere udvikling.  

Relevanscyklus Forskningscyklus 
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Der findes mange forskellige former for evaluering indenfor DSR, men meget lidt vejledende 

litteratur angående hvad man bør evaluere, hvilke evalueringsmetoder man skal gøre brug af i 

specifikke sammenhæng og hvorfor man bør bruge dem. Her kan man benytte sig af 

frameworket FEDS (A Framework for Evaluation in Design Science Research). Ved brug af 

FEDS kan man finde frem til hvilke specifikke design evalueringsmetoder, der passer bedst 

til ens personlige projekt, og derved sikre man at få den bedste og mest passende feedback for 

en god evalueringsproces14.  

 

6.2.1 FEDS - De to dimensioner  
 

FEDS består overordnet af to forskellige dimensioner (model 3). På x-aksen ses den 

formative og summative dimension, og på y-aksen ses den artificial og naturalistic 

dimension.  

Den første dimension, som er de formative og summative evalueringer, omhandler det 

funktionelle formål med evalueringsprocessen. Hvorfor evaluerer vi? Disse to begreber 

adskiller sig fra hinanden i forbindelse med deres funktionelle formål. Det funktionelle 

formål med formative evalueringer er at danne empirisk baserede fortolkninger af ens 

designprodukt. Dette danner herefter fundamentet for en succesfuld forbedring af produktets 

egenskaber og funktioner. 

Formative evalueringer er ofte set som værende cirkulære og meget iterations fokuseret, og 

betragtes derfor ofte som en god måde løbende at inkorporere forbedringer til produktet på. 

For at få mest ud af den formative evaluering, er det bedst at udføre den så tidligt i 

designprocessen som muligt, for at identificere problemer, og områder som skal forbedres. 

Dette vil ligeledes reducere diverse risici, da man finder problemerne tidligt. Derudover er 

det en designevaluering, som er fordelagtig at udføre flere gange. 

 

Summativ evaluering har ligesom formativ evaluering det funktionelle formål at danne 

empirisk baserede fortolkninger af et designprodukt. Summativ evaluering bruger disse 

fortolkninger, til at lægge fundamentet, for at skabe en fælles forståelse for et designprodukt i 

forskellige kontekster. Summativ evaluering benyttes ofte, til at evaluere et færdigt produkt, 

eller til at vurdere en situation, før udviklingen begynder. Det bruges ofte ligeledes, til at 

vurdere en situations udfald ud fra de forventninger, man originalt havde. 
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Model 3 viser de formative og summative evalueringer på x-aksen og på y-aksen ses de artificial og naturalistic 

evalueringer. Derudover ses de fire forskellige evalueringsstrategier indenfor FEDS.  

 

Den anden dimension i FEDS er artificial og naturalistic evalueringer, som generelt 

omhandler, hvordan man evaluerer (model 3). 

Den artificial evalueringsmetode kan både være empirisk, men ligeledes ikke empirisk. Den 

har mange fællestræk med videnskabelige paradigmer som positivisme og reduktionisme, da 

den benyttes til at teste hypoteser. Den artificial evalueringsmetode er næsten altid den mest 

simple og billigste sammenlignet med naturalistic evalueringer. Derudover kan den siges at 

være kunstig, da den altid bliver udført under kontrollerede scenarier. Artificial 

evalueringsmetoder kan være simulationer, laboratorieundersøgelser, analyser baserede på 

diverse kriterier, teoretiske argumenter og matematiske beviser. 

Naturalistic evalueringsmetoder benyttes, for at evaluere et relativt færdigt produkt i et 

virkeligt miljø. Det kan være i en organisation eller hos en specifik repræsentativ gruppe af 

mennesker. Naturalistic evalueringsmetoder er som regel både dyre og tidskrævende, da de 

indebærer eksperimenter af designproduktet i et virkeligt miljø med virkelige mennesker. Af 

denne årsag er det ikke en evalueringsmetode, som benyttes ofte under et designprojekt. 

Naturalistic evalueringsmetoder vil altid være empiriske. 

Naturalistic evalueringsmetoder kan for eksempel være feltstudier, casestudies, felt 

eksperimenter, etnografi, hermeneutiske metode, undersøgelser og aktionsforskning15. 
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6.2.2 FEDS - De 4 forskellige evalueringsstrategier  
 

FEDS kommer med fire forskellige design evalueringsstrategier, som eventuelt kunne 

inkorporeres i diverse design arbejdsprocesser, alt efter hvad der er behov for. Disse 

strategier er henholdsvis The Quick & Simple strategy, The Human Risk & Effectiveness 

strategy, The Technical Risk & Efficacy strategy og til sidst The Purely Technical strategy 

(model 3). 

For at tilpasse den bedste og mest relevante designevalueringsproces, består FEDS af fire 

trin. Disse trin hjælper i beslutningsprocessen af evalueringsmetoden og skaber klarhed 

angående hvordan, hvornår og hvorfor man overhoved skal evaluere i sin design 

arbejdsproces.   

 

6.2.3 De fire trin  

 

 

 

 

 
Model 4 viser de fire trin i FEDS.  
 

 

1. Det første trin består i at tydeliggøre målet med designevalueringen. I FEDS kaldes 

dette Explicate the goal (model 4).  
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Model 5 viser det første trin i FEDS hvilket omhandler hvorfor man evaluere. Herunder er der fire mål.    
 

 

Der er mindst fire forskellige mål (model 5) med en designevaluering og nogle er 

mere relevante end andre i forbindelse med de forskellige stadier i designprocessen. 

  

- Det første mål kaldes rigour. Herunder bliver der sat fokus på to forskellige 

evaluerings scenarier. Det første er hvor man vil evaluere om hvorvidt et 

artefakts instans er årsagen til et observeret udkom. 

Det andet evalueringsscenarie er hvor man undersøger om et artefakts instans 

virker i en virkelig situation. 

 

- Det andet mål med en designevaluering omhandler eventuelle usikkerheder og 

at reducere risici.  

 

- Det tredje mål med designevaluering er vedrørende etik. Herunder kan man 

overveje om ens designprodukt besidder eventuelle risici for dyr, mennesker, 

offentligheden og den fremtidige generation. Hvis det er tilfældet, er det så 

etisk korrekt at implementere teknologien. 

 

- Det fjerde mål drejer sig om effektivitet. Målet effektivitet fokuserer på om 

hvorvidt det er muligt at nå alle målene med designprocessen i forhold til de 

ressourcer, som er til rådighed. 
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2. Det andet trin i FEDS er choose a strategy or strategies for the evaluation (model 6). 

 

 

 

 

Model 6 viser det andet trin i FEDS, hvor man skal vælge en eller flere evalueringsstrategier. Her angiver FEDS 

fire forskellige muligheder.   
  

 

Da man i trin 1 har præciseret sine mål med evalueringen, så er man herefter klar til at 

vælge en eller flere designevalueringsstrategier, som imødekommer de fastlagte mål.   

 

3. Det tredje trin i FEDS består i at vælge hvilke specifikke egenskaber man vil evaluere 

fra designartefaktet. Dette kaldes determine the properties to evaluate (model 7).    

 

 

 

Model 7 viser det tredje trin i FEDS som går ud på at præcisere hvilke egenskaber der skal evalueres.  
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Herunder er det vigtigt at tydeliggøre hvilke funktioner, mål og generelle krav der 

skal være for evalueringen. 

 

  

4. Det fjerde og sidste trin i FEDS omhandler at designe selve evalueringsforløbet 

(model 8).  

 

 

Model 8 viser det fjerde og sidste trin i FEDS, hvor man tilpasser og planlægger hver enkelt 

evalueringsepisode.       
 

 

Her kan man overveje hvor ofte man vil evaluere og hvilke evalueringsstrategier, der 

skal benyttes på hvilke tidspunkter. Det kalder FEDS for design the individual 

evaluation episodes. På model 3 ses at man i dette trin designer og planlægger hver 

enkelt trekant på modellen16.  

 

  

6.2.4 Hvordan har gruppen benyttet FEDS i projektarbejdet  
 

Gruppen har benyttet sig af FEDS til at tilpasse den specifikke design evalueringsproces. 

Gruppen vidste på forhånd, at det var nødvendigt at evaluere produktet i løbet af 

designprocessen. Dog var gruppen ikke klar over hvilke evalueringsstrategier, som passede 
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bedst under designforløbet. I det følgende afsnit vil der blive redegjort for hvordan 

frameworket FEDS bidrager til gruppens designforløb.   

 

Gruppen startede med at gennemgå de fire trin indenfor FEDS, som henholdsvis er explicate 

the goals, choose a strategy or strategies for the evaluation, determine the properties to 

evaluate og det sidste trin design the individual evaluation episodes17.  

I det første trin explicate the goals arbejder gruppen med at tydeliggøre egne mål med 

evalueringen af det fremtidige produkt. Her kiggede gruppen på de fire forskellige mål inden 

for første trin, som nævnes i FEDS. Det første af disse mål var rigour, som i sig selv har to 

forskellige formål med at evaluere. Det ene er hvor man evaluerer for at finde ud af hvorvidt 

instantieringen af et artefakt er årsagen til et observeret udkom. 

Det andet er hvor man undersøger om instantieringen af et artefakt virker i en virkelig 

situation. Dette mente gruppen passede godt til projektet, da ideen var at produktet ligeledes 

skulle implementeres i samfundet. 

Målet krævede dog at gruppen skulle benytte sig af en artificial og summativ design 

evalueringsmetode. Det ville blive både dyrt og tidskrævende, at evaluere på denne måde. 

Derfor endte gruppen med at udelukke rigour som mål, angående evalueringen af vores 

designprodukt.  

  

Herefter kiggede gruppen på det andet evalueringsmål, som nævnes i FEDS hvilket er 

uncertainty and risk reduction. Her overvejede gruppen hvilke usikkerheder og eventuelle 

risici vores produkt kunne indebære, og om det ville være fordelagtigt for dem at evaluere ud 

fra det mål. En usikkerhed gruppen fandt frem til, var selve usikkerheden angående 

produktets design. Derudover forventer gruppen ligeledes, at flere teknologiske risici vil 

dukke op i løbet af designforløbet.  

En evaluering ud fra målet uncertainty and risk reduction ville indebære meget artificial 

evaluering og mindre naturalistic evaluering. Dette var i overensstemmelse med hvad 

gruppen mente var muligt inden for projektets tidsramme.  

Ud fra disse overvejelser konkluderede gruppen, at målet uncertainty and risk reduction var 

relevant for vores designproces.    

  

Gruppen overvejede ligeledes de sidste to mål vedrørende evaluering som nævnes i FEDS. 

De var henholdsvis ethics og efficiency. Gruppen udelukkede hurtigt ethics da de ikke mente, 

at det passede i vores specifikke designproces. Efficiency diskuterede gruppen dog en smule. 
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Herunder om hvorvidt det ville være muligt at nå alle målene med evalueringerne, i forhold 

til de ressourcer gruppen havde til rådighed. 

Her konkluderede gruppen, at naturalistic evalueringer ville kræve penge og langt mere tid 

end gruppen havde til rådighed. Det var indenfor både naturalistic formative og naturalistic 

summative evalueringer. Derfor ville gruppen kun være i stand til at benytte artificial 

formativ eller summativ evalueringer i projektets specifikke designproces. 

 

Herefter gik gruppen videre til trin 2 i FEDS, som består af at vælge en evalueringsstrategi. 

Gruppen så på de fire forskellige evalueringsstrategier som FEDS besidder (model 3).  

Gruppen forsøgte at vurdere hvilke strategier, som passede bedst til projektets designproces 

ved at gennemgå dem en efter en. 

Den første evalueringsstrategi gruppen kiggede på var the human risk and effectiveness 

strategi. Denne strategi er relevant for evaluering af designprodukter, som indebærer sociale 

og menneskelige risici. Gruppens produkt omhandler ligeledes sådanne risici, herunder om 

folk vil bruge det hvis det bliver implementeret i samfundet. Derfor kunne denne 

evalueringsstrategi være meget nyttig i projektets designforløb.  

The human risk and effectiveness strategien begynder med artificial formativ evaluering, men 

går derefter hurtigt over til en mere naturalistic evaluering.  

Gruppen havde allerede i første trin fravalgt naturalistic evaluering grundet, at det ville være 

for dyrt at udføre og ligeledes tage længere tid end gruppen havde til rådighed. Derfor ville 

det være umuligt for gruppen at udføre evalueringen "the human risk and effectiveness" da 

den indebærer meget naturalistic evaluering. Af den årsag blev den udelukket.  

 

Den anden evalueringsstrategi gruppen overvejede var the quick and simple (model 3). 

Denne evalueringsstrategi består af meget få evalueringsepisoder, som der ofte placeres i 

midten og i slutningen af designprocessen. Dette var det modsatte af hvad gruppen ønskede 

sig. Gruppen ville gerne evaluere tidligt og ofte under designforløbet ved brug af en iterativ 

arbejdsproces i form af Hevners tre-cyklus model. Derfor passede the quick and simple 

strategien ikke og den blev ligeledes udelukket.  

  

Den tredje evalueringsstrategi indenfor FEDS som gruppen overvejede, var the technical risk 

and efficacy strategi. Denne evaluering er relevant for designprodukter med teknologiske 

risici. Den er hovedsageligt fokuseret på artificial formative evalueringer, men til sidst i 

designforløbet skifter den til naturalistic summative evalueringer. Denne evalueringsstrategi 
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ville ligeledes passe rigtig godt til gruppens designprodukt, da det indeholder flere 

teknologiske risici og usikkerheder angående selve produktdesignet. Derudover bruger 

evalueringsstrategien en iterativ evalueringsproces i begyndelsen, hvilket gruppen ligeledes 

havde overvejet i forbindelse med Hevners model. The technical risk and efficacy evaluerings 

strategi besidder dog ligesom "the human risk and effectiveness" strategien, nogle 

designepisoder indenfor naturalistic evaluering og derfor måtte gruppen også udelukke den. 

   

Den sidste evalueringsstrategi gruppen kiggede på var the purely technical. Denne strategi er 

relevant når man skal evaluere et teknisk designartefakt. Her forholder man sig ikke til 

eventuelle sociale og menneskelige aspekter, men fokuserer udelukkende på det tekniske ved 

det specifikke artefakt. Det kan skyldes, at artefaktet er i et meget tidligt udviklingsstadie, og 

dets implementering til samfundet er langt ude i fremtiden.  

The purely technical evalueringsstrategi benytter sig udelukkende af artificial 

evalueringsmetoder. I starten af evalueringsforløbet bruges artificial formative evalueringer 

og hen af mod slutningen skiftes der til artificial summative evalueringer. Denne 

evalueringsmetode er den eneste ud af de fire evalueringer i FEDS, som ikke besidder 

naturlig evaluering. Grundet dette og det faktum at den udelukkende fokuserer på det 

tekniske ved et artefakt, gør at den er meget relevant for gruppen. På grund af den 

begrænsede tidsperiode for semesterprojektet, og en mangel på finansielle midler, kommer 

gruppen ikke til at skabe et endeligt og færdigt produkt, som kan nå at testes på 

forsøgspersoner. Derfor kan det siges at gruppens artefakts implementering i samfundet er 

langt ude i fremtiden. Dette hænger godt sammen med The purely technical 

evalueringsstrategi. 

The purely technical evalueringsstrategi har dog ikke særlig mange evalueringsepisoder og 

kommer derfor ikke igennem mange iterative designprocesser. Dette var et stort problem for 

gruppen, da de gerne ville evaluere ofte og tidligt i designforløbet og komme igennem så 

mange iterationer som muligt. Gruppen besluttede derfor at tilføje flere evalueringsepisoder 

til The purely technical evalueringsstrategi end den originalt havde. Dette mente gruppen 

ville sikre en mere iterativ arbejdsproces og i sidste ende en forbedring af projektets endelige 

designartefakt.  

 

Da gruppen endelig havde valgt en evalueringsstrategi, gik de videre til det tredje trin 

indenfor FEDS. Dette trin gik ud på at udvælge hvilke specifikke egenskaber af ens artefakt, 

der skulle evalueres. Da gruppen valgte at bruge The purely technical evalueringsstrategi er 
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formålet med evalueringen at vurdere eventuelle teknologiske risici og usikkerheder. Her 

besluttede gruppen at se på hvilke teknologiske egenskaber, der fungerer og hvilke der ikke 

fungerer. Ud fra det kan de fjerne de negative ting og forbedre de positive. Dette spiller 

ligeledes godt ind med, at gruppen bruger en iterativ arbejdsproces angående konstruktionen 

af projektets designartefakt.  

  

Gruppen gik herefter videre til det sidste trin indenfor FEDS, hvilket gik ud på at designe de 

enkelte evalueringsepisoder vedrørende selve designforløb. Da gruppen allerede i trin 2 

havde valgt en evalueringsstrategi, havde de et godt udgangspunkt at gå ud fra. 

Evalueringsstrategien gruppen valgte var the purely technical, som består af artificial 

formative og summative evalueringer. Gruppen vidste derfor, at de i hvert fald skulle have 

mindst en artificial formativ evaluering i begyndelsen af designforløbet og til sidst have en 

artificial summativ evaluering. Disse to evalueringer lå fast og gruppen vidste med sikkerhed, 

at de ville blive udført. Gruppen havde derudover tænkt sig at benytte en iterativ 

designproces. Derfor planlagde de at udføre flere artificial evalueringer under selve 

designforløbet. Det specifikke antal af artificial formative evalueringer blev ikke fast 

besluttet. Planen var at benytte så mange der var behov for, hvorefter til sidst i designforløbet 

at slutte af med en artificial summativ evaluering. 

Gruppen fravalgte at planlægge hver enkelt design episode, da det var usikkert hvor hurtigt 

konstruktionen af projektets designartefakt ville være og hvor langt de ville nå med den. 

Dette kom an på flere forskellige faktorer herunder hvornår gruppen ville modtage materialer, 

hvor ofte de ville kunne arbejde på artefaktet, og om der ville dukke eventuelle 

komplikationer op. Gruppen besluttede derfor at udføre de artificial formative evalueringer 

når der blev behov for det.  

 

6.3 Sammenhængen mellem Hevners model og FEDS    

 

Hevners tre-cyklus model er relevant at benytte når der skal konstrueres et designartefakt. I 

relevans og forskningcyklus ligger fokusset på at finde et problem eller et behov, som 

designartefaktet skal løse. Her fokuseres der ligeledes på hvilket environment artefaktet 

indgår i. Den konkrete viden som skal danne grundlaget for designet findes i form af empiri, 

teorier og metoder. Ifølge Hevners model evalueres artefaktet i designcyklussen og her finder 

man ligeledes ud af om en iterativ designproces er nødvendig at foretage. Hvis artefaktet ikke 
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løser problemet eller behovet, gentages processen iterativt indtil designkonstruktionen møder 

kravene.  

Hevners tre-cyklus model kommer dog ikke ind på hvilke evalueringsstrategier, som bør 

benyttes inden for de forskellige designprocesser, hvor ofte der skal evalueres, og hvilke 

egenskaber man bør evaluere. For at afklare dette, valgte gruppen at inkorporere FEDS i 

projektets designforløb. Gruppen valgte at benytte FEDS til at supplere designcyklussens 

evalueringsfase i Hevners tre-cyklus model. Her gjorde gruppen helt specifikt brug af den 

skræddersyede evalueringsproces, som de kom frem til efter at have gennemgået de fire trin i 

FEDS.  

Ved at kombinere Hevners tre-cyklus model med designevaluerings frameworket, FEDS, 

sikrede gruppen herved en god iterativ arbejdsproces, med en tilpasset og relevant 

evalueringsmetode til projektets specifikke designforløb.   

 

7. Kvantitativ og kvalitativ metode  

 

7.1 Den kvalitative metode    

Den kvalitative metode bruges til at belyse mere komplekse problemer. Den beskriver 

forskellige undersøgelsesmetoder. Det kan henholdsvis være diverse observationer af 

testpersoner, når man går i dialog med folk eller andre former for interviews. Kvalitative 

undersøgelser har oftest få respondenter, da man kan gå mere i dybden med de resultater som 

heraf bliver præsenteret. Kvalitative metoder analyserer, fortolker og skaber mulighed for at 

opnå viden om personers præferencer og holdninger, herunder data som er svære at 

kvantificere.   

Fordelene ved den kvalitative metode er, at den giver en dybere indsigt i problemet, da 

informanter har mulighed for at uddybe deres svar. Interviewer har også en større 

fleksibilitet, da spørgsmålene kan tilpasses til informanten ud fra tidligere angivne svar. 

Ulemperne ved den kvalitative metode er, at den kan være langt mere ressourcekrævende. 

Det skyldes at de indsamlede data typisk er uddybende svar, hvilket gør dem sværere at 

analysere. Databehandlingen vil af denne årsag være en længere og mere kompliceret proces 

sammenlignet med kvantitative databehandling18. 
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7.2 Den kvantitative metode  

Den kvantitative metode anvendes når målet er at skabe overblik over store mængder. 

Metoden dækker typisk over spørgeskemaundersøgelser med mange deltagere og resultaterne 

kan både tælles og statistisk beregnes. Den kvantitative metode er dermed god til at 

generalisere, da man har mulighed for at nå en større målgruppe19. 

Ulemperne ved den kvantitative metode er at den er mindre dybdegående end den kvalitative 

metode, da respondenterne ikke kan uddybe deres svar. Denne metode er også afhængig af 

kvaliteten af spørgsmålene, idet man ikke er ansigt-til-ansigt med respondenterne, men 

sender dem eksempelvis et spørgeskema. Spørgsmålene inden for kvantitative metoder er 

typisk lukkede spørgsmål, hvor det er muligt at generalisere og forstå svarene for en stor 

gruppe af respondenter20.  

 

7.3 Gruppens brug af kvalitativ metode 

Dette projekt vil tage udgangspunkt i den kvalitative metode ved brug af et spørgeskema, 

som er sendt ud til fem respondenter med diabetes. Spørgeskemaer er typisk en kvantitativ 

forskningsmetode, men gruppen har valgt at bearbejde sine data ud fra Jakob Nielsens 

undersøgelsesmetode, som er kvalitativ. Jakob Nielsen påpeger blandt andet, at en 

undersøgelse med fem respondenter vil give et repræsentativt svar. Dog har han taget 

udgangspunkt i påstanden ud fra webdesign projekter. Til trods for dette har gruppen 

alligevel valgt at benytte hans belæg i håb om at få et repræsentativt resultat21. 

På baggrund af dette, har projektgruppen valgt at stille en række åbne og lukkede spørgsmål 

til spørgeskemaets respondenter. Det skal hjælpe gruppen med at forstå diabetikeres behov og 

samle empiri til gruppens endelige design.  
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8. Sekundær data 

 

8. 1 Telemedicin 

 

Telemedicin dækker sundhedsydelser, som bliver leveret digitalt. Borgeren kan herved i visse 

tilfælde få behandling hjemmefra, der ikke kræver et fysisk lægebesøg. Dette kommer til 

syne ved for eksempel, at medarbejdere i sundhedsvæsenet kan behandle og rådgive patienter 

og borgere, mens de opholder sig i sit eget hjem. Det kan for eksempel være kontrol af 

patienter med kroniske lidelser, samt konsultationer med specialister22.  

Telemedicin kan ligeledes dække over videokonsultationer eller apps, som kan bruges til at 

diagnosticere, behandle eller kommunikere med patienter over længere afstande. 

 

8.1.1 Der er overordnet tre former for telemedicin 

 

Den første form for telemedicin kaldes store and forward. Det indebærer at der bliver tilsendt 

medicinske billeder og biosignaler til lægen. Afhængigt af hvor veldokumenteret og præcis 

patientens journal er og hvis de medsendte billeder samt biosignaler har potentiale, kan lægen 

stille en diagnose. Med den rette struktur og pleje, kan denne teknik gå hen og spare tid, og 

give læger mulighed for at tjene offentligheden i en større grad. Dog er store and forward 

afhængig af en sygdomshistorik, og veldokumenteret information eller billeder, for at virke 

optimalt. Hvis dette ikke er på plads, kan det medføre komplikationer såsom fejlkilder.  

Den anden form for telemedicin kaldes remote monitoring. Dette kan også fremkomme som 

selv-monitoring eller selv-testning. Remote monitoring bruger en bred vifte af teknologiske 

devices til at overvåge eventuelle kroniske sygdomme herunder hjerte-kar-sygdomme, 

diabetes og astma. Gennem disse elektroniske værktøjer kan patienten registrere personlige 

sundheds- og medicinske data. Herefter kan lægen gennemgå resultaterne på et hvilket som 

helst tidspunkt.  

Fordelene ved remote monitoring er, at det er omkostningseffektivt og kan give patienten 

større tilfredshed i sit sygdomsforløb da de føler sig mere involverede. En stor ulempe er at 

ansvaret bliver lagt på patienten hvilket kan give unøjagtige resultater, hvis patienten er 

useriøs, laver fejl, eller glemmer eventuelle målinger.  
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Den tredje form for telemedicin er real-time interactive services. Det er en interaktiv samtale 

mellem læge eller sygeplejerske, og patienten. Det kan være via et telefonopkald, ansigt til 

ansigt konsultation fra hjemmet via et kamera, telefon, eller et hjemmebesøg. Real-time 

interactive services kan benyttes på mange forskellige måder. Det kan blandt andet blive 

brugt via telenursing, hvor der ved brug af kommunikativ teknologi, vil kunne leveres 

fjernpleje. Herved ses det at patienten ringer til en specialist, som konsulterer over for 

eksempel telefonen, hvor der prøves at nå frem til en diagnose. Real-time interactive services 

har potentialet til at mindske byrden hos sundhedspersonalet på hospitalerne, da det er muligt 

for patienter at håndtere mindre lidelser fra hjemmet. Derudover kan patienter modtage 

rådgivning, om hvorvidt der er brug for en hospitalsindlæggelse23.   

 

8.1.2 Hvordan passer vores produkt ind i forhold til de tre former 

 

Gruppens produkt falder primært indenfor den anden form for telemedicin hvilket er remote 

monitoring. Det vil produktet gøre fordi det fra gruppens side er tænkt, at diabetikere ved et 

toiletbesøg skal kunne måle deres blodsukkerniveau fra hjemmet, og herefter hurtigt få 

resultaterne, hvorefter de målte data eventuelt kan sendes videre til patientens læge. Lægen 

vil derefter kunne analysere på resultaterne, hvorpå den rette behandling kan blive sat i gang. 

Det vil formentligt medføre færre lægebesøg for diabetikerne, samtidig med at de vil få et 

større ansvar for egen behandling.    

 

8.2 Diabetes og analyse af blodsukkerniveauet via TCS3200 farvesensor 

 

Under fordøjelsesprocessen, bliver meget af maden omdannet til sukker, herunder glukose. 

Glukose cirkulerer i blodstrømmen og bruges som næring af kroppens celler. Cellerne kan 

ikke optage glukose alene, da insulin som udskilles i blodet og produceres i bugspytkirtlen, 

først skal binde sig til celleoverfladen. Når dette sker, bliver cellerne aktiveret og dermed er 

de i stand til at optage sukkeret. Denne proces genopretter kroppens blodsukker til et normalt 

niveau efter et måltid. 

Ved diabetes, nedsættes kroppens evne til effektivt at optage glukose i cellerne24. 

Behovet for insulin varierer blandt andet efter kosten og hvor fysisk aktiv man er. For at finde 

den rette dosis, skal blodsukkeret måles og dermed justeres doseringen i forhold til 

blodsukkerværdierne25. 
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Mens der er udviklet teknologier som smartwatches viser et studie, at det er muligt at måle 

blodsukkerniveauet ved brug af TCS3200 farvesensor. Sensoren benyttes til at udregne RGB 

værdier hvor optisk signal konverteres til digitale værdier. 

Kontrol af blodsukkerniveauet skelnes i to kategorier, herunder den invasive metode og den 

non-invasive metode. Den invasive metode kræver, at diabetikeren stikker sig selv med en 

nål på fingeren for at måle sit blodsukker. Dette skal ske ca. fire gange om dagen for en type 

1 diabetes patient og to gange for en type 2 diabetes patient. Studier viser dog, at den invasive 

metode anses for at være smertefuldt for diabetikeren, da blodsukkeret skal kontrolleres op til 

flere gange dagligt26,27. Den non-invasive metode benytter sig af biofluids herunder spyt, 

sved, tåre og urin. Gruppen har valgt at tage udgangspunkt i urin28.   

 

8.3 Type 1 diabetes 

 

Type 1 diabetes er en kronisk sygdom som ofte ses i spædbørn, men kan også forekomme i 

ældre børn. Type 1 diabetes er en autoimmun sygdom som forårsager at kroppens 

immunforsvar angriber kroppens egne celler, herunder de insulin-producerende beta celler i 

bugspytkirtlen. Dette medfører at bugspytkirtlen ikke producerer insulin og derfor kan 

glukose ikke optages af cellerne. Det vil sige at kroppen mangler insulin og derfor har type 1 

ramte diabetikere brug for daglig indsprøjtning til at opretholde deres blodsukkerniveau og 

dermed også for at overleve. 

 

Det fastende blodsukker for type 1 diabetikere bør være mellem 4 og 7 mmol/l, og 

blodsukkeret i den øvrige del af døgnet bør være 4-10 mmol/l. Ved sygdommens start, får 

diabetikeren en langtidsvirkende insulin indsprøjtning en gang i døgnet, sædvanligvis ved 

sengetid, men kan også udføres om morgenen. Derudover til resten af dagen skal en 

hurtigvirkende insulinindsprøjtning til, inden de tre hovedmåltider29. 

Det er muligt at leve et sundt liv med diabetes type 1. Man kan undgå at få eftervirkning af 

andre sygdomme med den rette mængde insulinbehandling og regelmæssige blodsukker 

monitorering (4-5 gange hver dag). Dog viser studier at det ikke er nemt at følge en plan i 

forhold til brug af insulin, kontrol af blodsukker, fysisk aktivitet og sund kost30. 

 



 26 

8.4 Type 2 diabetes 

 

Type 2 diabetes skyldes arv og livsstil og ses ofte i ældre, men er ligeledes stigende hos børn 

og unge grundet overvægt, manglende fysisk aktivitet og upassende kost31. Hvis en af 

forældrene har diabetes type 2 er der 40% risiko for, at den pågældende også får det og hvis 

begge forældre har diabetes type 2 er der 80% risiko. I langt de fleste tilfælde afhænger det 

meget af livsstil. En livsstil hvor der indtages for mange kalorier, kombineret med ikke nok 

fysisk aktivitet kan føre til overvægt og resultere i diabetes. Diabetes type 2 går hånd i hånd 

med forhøjet blodtryk og kolesterol. Dette øger også risiko for hjerte- og karsygdomme32. 

Diabetes type 2 resulterer i hyperglyaemia, som er forårsaget af kroppen som ikke er 

modtagelig for insulin. Insulinhormonet er ineffektivt og formår ikke at udnytte insulinet 

tilstrækkeligt og hormonet producerer heller ikke nok insulin. Det betyder, at sukkeret 

optages mindre effektivt i cellerne sammenlignet med raske personer. Sukkerstofferne 

forbliver i blodbanen og giver forhøjet blodsukker i stedet for at blive til energi. 

Uden den normale optagelse af glukose fra blodstrømmen hungrer cellerne efter næring. 

En fastende diabetiker skal have et blodsukkerniveau større end 7 mmol/l og måling skal 

foretages to gange på to forskellige dage. Type 2 diabetes kan endnu ikke helbredes, men det 

er muligt at forebygge sygdommen via en sund livsstil, herunder sund kost og aktiv sport. 

Type 2 diabetes er den mest udbredte diabetes type i Danmark og udgør ca. 80 % af det 

samlede antal diabetikere33. På verdensplan er diabetes type 2 den mest udbredte og udgør 

omkring 90% af alle diabetiker34. 

 

8.5 Hvordan måler diabetikere deres blodsukker i dag? 

 

På nuværende tidspunkt er der tre måder at måle glukose hos diabetikere i Danmark. De er 

som følgende:   

1. Blodsukkerapparat 

2. Kontinuerlig glukosemåler 

3. Flash glukosemåler 
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Den mest anvendte af de tre apparater, er blodsukkerapparatet, der kan fås i forskellige 

versioner. I denne metode sættes en teststrimmel ind i apparatet og herefter stikker 

diabetikeren en nål i fingerspidsen. Blodet fra fingerspidsen føres ovenpå teststrimlen og 

indenfor få sekunder, får diabetikeren vist sin måling af blodsukkerniveauet på apparatet. 

  

Den kontinuerlige glukosemåler er et apparat, hvor diabetikeren modtager sine 

glukoseværdier kontinuerligt. Det gør at diabetikere konstant kan følge med i udviklingen. 

Apparatet består af både en sensor og en sender, hvor sensoren sættes under huden og 

senderen sættes på huden med et plaster. Denne sensor udskiftes ugentligt og kalibreres 

dagligt ved måling. I den kontinuerlig glukosemåler er der også indbygget en alarm, som 

advarer diabetikeren hvis glukoseværdier er for høje eller for lave, hurtigt faldende eller 

hurtigt stigende35. 

  

Flash glukosemåleren er den nyeste af de tre apparater og der findes kun en model på det 

danske marked af virksomheden Abbott med apparatet FreeStyle Libré. Apparatet har de 

samme komponenter og opsætning, som den kontinuerlige glukosemåler.  

Det er en behandlingsmetode som hverken bruger fingerprikker eller strips, men i stedet 

består af en lille sensor som sættes ind under huden. Her kan den måle blodsukkerniveauet i 

underhudens vævsvæske. Den placeres typisk på bagsiden af overarmen.  

For at patienter kan se hvad deres blodsukkerniveau er, påfører de en måleenhed på størrelse 

med en mobiltelefon hen over sensoren, som ligger lige under huden. Herved kan 

måleenheden registrere målingerne fra den lille sensor36. 

 

8.5.1 Implementering af Flash Glukosemåler i DK  

 

Flash glukosemåleren er stadig et nyt apparat i Danmark og det blev for første gang indført i 

2018. Her var der enighed blandt regionerne om, at apparatet ville være relevant for visse 

type 1 diabetikere, som havde svingende blodsukkerværdier, da de muligvis ville have brug 

for tætte og mere præcise blodsukkerniveau målinger, hvilket flash glukosemåleren kunne 

give. Regionerne besluttede dog udelukkende at tilbyde flash glukosemåleren til børn og 

unge med type 1 diabetes, da de generelt har mindre styr på deres sygdom end voksne. Her 

var det tiltænkt at flash glukosemåleren ville give dem bedre kontrol over deres diabetes, 

hvilket ligeledes skulle medføre en mindre risiko for følgesygdomme senere i livet. På den 
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anden side var det ikke muligt for diabetikere over 18 år at få en flash glukosemålere, selvom 

det i deres tilfælde også ville være en relevant behandlingsform.  

   

Senere i 2018 diskuterede Det Nationale Diabetesnetværk nye overvejelser omkring hvilke 

type 1 diabetikere, der burde have ret til en flash glukosemåler. Her blev der oprettet en 

tværregional arbejdsgruppe. De kom frem til to forskellige modeller, som blev kaldt A og B. 

Ifølge model A så skulle alle over 18 år tilbydes en flash glukosemåler, hvis de ønskede det. 

Model B mente derimod, at alle diabetikere over 18 kun skulle tilbydes en flash glukosemåler 

hvis deres type 1 diabetes var dårligt reguleret.    

Herefter har flere sundhedsdirektører indenfor de fem regioner i Danmark diskuteret og 

overvejet både model A og B, og i sidste ende blev de enige om at anbefale model B. 

Herudover anbefalede de ligeledes at alle regionerne vedtog det samme så der ikke opstod 

uregelmæssigheder. Det er dog sidste ende op til den enkelte region, hvilke regler der skal 

indføres37.  

 

Alle de danske regioner har dog besluttet fra andet halvår i 2019 at indføre model B grundet 

økonomiske årsager.    

Det går imod Dansk Endokrinologisk Selskabs lægefaglige vurdering, som var at man burde 

udbyde en flash glukosemåler til alle patienter med type 1 diabetes, der har den rette 

motivation i deres sygdomsforløb38.  

Det er ligeledes i overensstemmelse med model A som den tværregionale arbejdsgruppe også 

foreslog. Derudover påpeger Dansk Endokrinologisk Selskab, at der vil være 13.600 type 1 

diabetikere, som ikke har mulighed for at anskaffe en flash glukosemåler, når model B er 

indført. Selvom diabetikere imødekommer kravende indenfor model B, skal enhver tildeling 

af en flash glukosemåler stadig ske på baggrund af en konkret vurdering. Her vurderes 

diabetikeren for glykæmisk status, senkomplikationer, psykiske lidelser, handicaps og 

demens39.  

 

En flash glukosemåler i Danmark koster 9.775 kr. og det kan koste regionerne op til 177 mio. 

kr. årligt, hvis alle type 1 diabetikere skal have en. På den anden side vil kommunerne spare 

49 mil. kr. årligt, da de slipper for at betale for de forskellige komponenter, der bruges i de 

eksisterende blodsukkerapparater. Dette svarer til en omkostning på ca. 126 mio. kr. årligt. 

Behandlingen med flash glukosemåleren giver mere præcise resultater, hvilket gør at type 1 
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diabetikere kan vedligeholde deres sygdom langt bedre, og derved vil staten spare penge på 

behandlingen af disse sygdomme40. 

 

8.6 Hvad er arduino 

 

Arduino er en lille CPU (computer med hukommelse), der kan læse inputs ved et klik på en 

knap og ved forskellige sensorer (model 9). Herefter kan Arduino gøre dem til outputs ved 

for eksempel at tænde en LED-pære og aktivere en motor. Man fortæller Arduino-boardet 

hvad det skal gøre ved hjælp af et programmeringssprog som man skriver i Arduinos eget 

softwareprogram, hvorefter det uploades til boardet via et USB-stik. Arduino bliver brugt til 

at programmere fysiske genstande såsom sensorer, motorer mv.41.  

 

 
Model 9 viser hvordan et Arduino Uno Board er struktureret42.  

 

 

8.7 TCS3200 Farvesensor 

 

TCS3200 er en farvesensor, der kan detektere fire forskellige filtre ved brug af en indbygget 

TAOS TCS3200 RGB-sensor chip (model 10). Sensoren har 16 photodiodes med et rødt 
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filter som er sensitivt overfor røde bølgelængder, 16 photodiodes med et grønt filter som er 

sensitiv mod grønne bølgelængder, 16 photodiodes med et blåt filter som er sensitivt overfor 

blå bølgelængder, og 16 photodiodes uden filter. En photodiode er en semiconductor, der 

konverterer lys til strøm43.   

Sensoren kombinerer det indfaldene lys gennem hver farve filter, og angiver dermed en værdi 

mellem 0 og 255.  

Lysets farver er en kompilering af farverne rød, grøn og blå, kendt som RGB (Red, Green, 

Blue). RGB-modellen er baseret på konceptet om at tilføje udstråling primer herunder rød, 

grøn og blå, i et rum med intet lys dvs. et helt mørkt rum. Dermed er der ingen 

lysbølgesignaler, som observeres af det blotte øje eller RGB (0, 0, 0). Når der for eksempel 

tilføjes rødt lys i rummet, skifter rummet farve til rød herunder RGB (255, 0, 0). Alle objekter 

ses hermed i rød44.  

 

 

 

Model 1045 illustrerer en TCS3200 farvesensor.  

 

9. Analyse 

 

9.1 Spørgeskemaundersøgelse 

 

Fokuset med spørgeskemaundersøgelsen har ligget i at forstå nogle af de udfordringer 

diabetikere går igennem, herunder deres hverdag som bl.a. indeholder registrering af deres 

blodsukkerniveau.Vi startede med at sende spørgeskemaet ud til fem respondenter, men 
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grundet manglende empiri var vi nødt til at søge efter en anden løsning. Derfor valgte vi at 

lægge spørgeskemaet ud på to danske facebook grupper indenfor diabetes, og endte med at få 

svar fra 35 respondenter. Dette strider imod Jakob Nielsens belæg om, at fem respondenter er 

nok til at få repræsentative data som vi ellers havde taget udgangspunkt i.  

Empiri som samles fra spørgeskemaundersøgelsen skal i sidste ende danne fundamentet for 

vores endelige designforslag. Resultaterne skal understøtte gruppens idé om hvorvidt 

registreringen af blodsukkerniveauet for diabetes kan optimeres.  

 

Spørgeskemaets første to spørgsmål er omkring alder og køn. Her fik vi respondenter fra 

under 18 år til og med 64 år. Derudover fik vi også respondenter repræsenteret fra begge køn.  

Tanken bag de første to spørgsmål var at se hvad de pågældende respondenter svarer i 

forhold til alder. Spørgsmålet omkring køn kunne forbedres. Her kunne der tilføjes andre 

kategorier som transgender eller vil ikke oplyse.   

Hvorvidt vi har fået brugbar empiri ud fra de første to spørgsmål, kan diskuteres. Hvis vi 

havde op mod 100 respondenter i stedet, kunne det have været mere interessant at se hvordan 

respondenterne svarede i forhold til køn og aldersklassen. Dog vil det stadig være en 

udfordring at bearbejde svarene fra spørgsmål et og to ud fra en kvalitativ tilgangsmetode. 

Her ville det være lettere at behandle dem kvantitativt, men det ville gå imod gruppens 

originale beslutning omkring bearbejdelses processen.     

 

Spørgeskemaets spørgsmål tre og fire viser at 78,8 % af respondenter har diabetes type 1 og 

21,2 % af respondenter har diabetes type 2. Ikke alle respondenter har svaret, men i 

spørgsmål 3 har 33/35 svaret og ved spørgsmål fire har 32/35 svaret. Derudover angiver 

71,9% af respondenterne at de måler deres blodsukker mere end fem gange om dagen, 

hvorimod 28,1% af respondenterne måler blodsukkeret mindre end fem gange om dagen. 

Dette er i overensstemmelse med vores sekundære empiri, da vi har 78,8% af respondenterne 

med diabetes type 1, som er den gruppe der måler blodsukkerniveauet mest.  

Her var tanken med disse to spørgsmål at få respondenter fra begge diabetes klasser, herunder 

diabetes type 1 og diabetes type 2. Spørgsmålet vedrørende hvor mange gange om dagen de 

pågældende respondenter måler deres blodsukker, er et vigtigt spørgsmål i forhold til vores 

produkt. Herfra kan gruppen vurdere om deres ide angående et nyt apparat til måling af 

blodsukker for diabetikere, vil være bedst egnet til type 1 diabetikere eller type 2 diabetikere.  
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Spørgsmål fem og seks gik ud på hvordan respondenterne måler deres blodsukker og hvor 

ofte de går til kontrol hos lægen. Ikke alle respondenter har svaret, men i spørgsmål 5 har 

32/35 svaret og ved spørgsmål 6 har ligeledes 32/35 svaret. Størstedelen af respondenterne, 

herunder 37,5%, benytter sig af fingerprikker og blodsukkerapparat. Spørgsmål 5 var 

formuleret åbent og bredt, hvilket passede godt med den kvalitative tilgangsmetode. 

Respondenterne havde dog kun mulighed for at vælge en af svarmulighederne. Det 

begrænsede dem og medførte desuden at flere respondenter svarede andet hvori de skrev 

fingerprikker og blodsukkerapparat plus en tredje mulighed som ikke var angivet.   

Spørgsmål 6 vedrørende hvor mange gange om året respondenterne tager til kontrolbesøg hos 

lægen, kunne være formuleret bedre. Desuden har vi efterfølgende opdaget, at spørgsmålet 

i  virkeligheden ikke bidrager med noget brugbar empiri til konstruktionen af vores produkt.    

 

Spørgsmål syv og otte handler om hvor tilfredse respondenterne er med deres nuværende 

apparat som de måler deres blodsukkerniveau med, og om et apparat hvor 

blodsukkerniveauet måles i urin kunne være et alternativ. Ikke alle respondenter har svaret, 

men i spørgsmål 7 har 33/35 svaret og ved spørgsmål 8 har ligeledes 33/35 svaret. Over 70% 

af respondenter har svaret at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med deres nuværende 

apparat. 

Derudover er der 18,18% af respondenterne som hverken er tilfreds eller utilfreds med deres 

nuværende apparat. Dette efterlader 9,09 % af respondenter som er utilfreds eller meget 

utilfreds med deres nuværende apparat.  

Det kunne være ideelt for gruppens design ide, hvis alle respondenter havde svaret at de var 

utilfredse med deres nuværende apparat. Havde der været et underpunkt til spørgsmålet hvor 

den pågældende respondent kunne uddybe sit svar, kunne de for eksempel svare hvorfor de 

var tilfredse, utilfredse eller hverken eller. 

Spørgsmål otte omhandler hvorvidt et apparat hvor blodsukkerniveauet måles i urin kunne 

være et alternativ. Her har ca. 51,5% svaret nej, 27,3% har svaret ja og 21,2% har svaret ved 

ikke. Spørgsmål otte er et lukket spørgsmål, som har en ja/nej form, hvilket gør det svært at 

drage kvalitative konklusioner ud fra. Spørgsmål otte burde have været mere gennemtænkt, 

da vi kunne have givet respondenterne en mulighed for at forklare hvorfor de svarede 

henholdsvis ja, nej eller ved ikke.  

 

I spørgsmål ni har 32/35 respondenter svaret og det er ligeledes et ja/nej spørgsmål, hvilket 

gør det svært at bearbejde på en kvalitativ måde. Ideen bag spørgsmålet var at formidle et 
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designforslag, som kunne benyttes hjemmefra, herunder om morgenen og om aftenen. Det vil 

betyde at diabetikere er nødsaget til at bruge et andet mere mobilt apparat når de ikke er 

hjemme. 46,9% af respondenterne har svaret ja til, at det ville gøre det nemmere for dem at 

kunne måle blodsukker i urin derhjemme. Det viser at vores designforslag kunne have 

potentiale, da en stor procentdel af respondenterne ville være åbne overfor idéen.      

 

Spørgsmål ti er essentielt i vores spørgeskema, da respondenter bliver adspurgt hvorledes de 

oplever ulemper i hverdagen med diabetes. Det er et åbent spørgsmål hvilket har medført, at 

nogle respondenter har skrevet lange uddybende svar mens andre ikke har skrevet mere end 

en linje. I dette spørgsmål har 27/35 respondenter svaret.  

Flere af respondenterne skriver, at det kan være svært for folk at forstå og vise hensyn til 

respondenternes diabetes . Hvis dette var et interview kunne det tænkes at spørge 

respondenten om at uddybe svaret, da det kan være svært at finde ud af hvilke hensyn der 

menes. Det er en af problematikkerne ved spørgeskemaer, specielt når data skal behandles 

kvalitativt.   

En af respondenterne angiver ligeledes, at der benyttes en sensor i sammenhængen med 

fingerprikkeren og blodsukkerapparatet, da sensor ikke altid angiver et præcist resultat. 

Resultatet skal eftertjekkes via fingerprikkeren og blodsukkerapparatet. Dette kunne 

forbedres via et nyt apparat, der opfylder behovet bedre, for at få et mere præcist resultat 

første gang blodsukkeret måles. Derudover nævner respondenten ligeledes, at der er mange 

blodsukkermålings redskaber, som skal tages med når man ikke befinder sig hjemme.  

Flere af respondenterne kommenterer på ulemperne ved fingerprikkeren og 

blodsukkerapparatet, herunder at det er hårdt for deres fingre og en skriver endda at de har 

ødelagte fingerspidser. Studier har ligeledes angivet, at nogle individer oplever smerte ved 

benyttelsen af fingerprikkeren og blodsukkerapparatet. Dette kunne være et behov for 

forbedring, som vi vil tage videre med os i vores designforslaget.  

     

Spørgsmål 11 handler om hvilke forbedringer respondenterne kunne ønske sig med hensyn til 

registrering af blodsukker. Her har 26/35 af respondenterne svaret. Spørgsmålet åbner op for 

idéer til forbedringer af nuværende artefakter, der benyttes. En af respondenterne foreslår, at 

det kunne være et ønskescenarie hvis diabetikere kunne måle blodsukkeret via sensor og data 

kunne samles på en app på mobiltelefonen. Det kunne blandt andet være på appen min 

sundhed hvor sundhedsdata er indsamlet. Det er en overvejelse vi vil tage med os i 

designforløbet.   
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Flere af respondenter skriver ligeledes at de ønsker et forbedret apparat til at måle blodsukker 

uden, at de skal kunne stikke sig i fingeren med en fingerprikker. Herunder nævner en 

respondent at vedkommendes fingerspids er ødelagt efter 1,5 måned med målinger.  

 

 

9.1.1 Delkonklusion af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse  

 

Overordnet har gruppen opnået en tilstrækkeligt mængde af brugbart empiri fra 

spørgeskemaet. Dog har vi muligvis tabt information grundet formulering af spørgsmålene og 

de svarmuligheder, der var angivet. Dette kan have begrænset respondenterne. Da vi ikke fik 

nok data fra de fem respondenter, valgte gruppen at ligge spørgeskemaet op på to facebook-

grupper med henholdsvis type 1 og type 2 diabetes.  

På baggrund af de resultater vi har fået, er vi kommet frem til at respondenterne ønsker et 

forbedret apparat til registreringen af blodsukker. Dette skyldes hovedsageligt at det er 

smertefuldt og besværligt for mange at bruge en fingerprikker.    

 

9.2 Designrationale 

 

For at finde frem til et endeligt designforslag, har vi undersøgt diverse studier som vi har 

opnået viden og inspiration fra. Gruppens mål var at skabe et mere bekvemmeligt alternativ 

for diabetikere til at måle deres blodsukkerniveau. Ideen var at gøre det muligt for diabetikere 

at kunne måle sit blodsukkerniveau ved et normalt toiletbesøg, og få et hurtigt svar.    

Dette afsnit vil redegøre for det endelige design af et løsningsforslag, der på baggrund af 

vores spørgeskemaundersøgelse er blevet identificeret.  

Vi vil henholdsvis forklare hvilke overvejelser, beslutninger og fravalg vi har foretaget 

igennem designprocessen46. 

 

9.2.1 Produktbeskrivelse    

 

Vi har valgt at designe vores produkt ved hjælp af et Arduino uno board og en TCS3200 

farvesensor. Arduino uno boardet valgte vi at benytte da det er billigt, nemt at bruge og let 

tilgængeligt på markedet. Desuden havde to af gruppens medlemmer allerede beskæftiget sig 

med det på forhånd. 
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TCS3200 farvesensoren valgte gruppen på baggrund af flere overvejelser. I forhold til at dette 

projekt er, et første semester projekt og kun få af os har haft et programmeringskursus, var vi 

nødt til at begrænse vores muligheder. Vi indså hurtigt at den originale ide omkring 

konstruktionen og programmeringen af et helt smart health care toilet var meget ambitiøst. 

Derfor besluttede gruppen at ændre deres designforslag til udelukkende at skulle måle et 

parameter, hvilket var blodsukkerniveauet hos diabetikere. Som inspiration fandt vi her 

studier der benyttede sig af en TCS3200 farvesensor, til registreringen af blodsukker. Dog har 

studierne benyttet sig af fastende urin fra diabetikere. Det betyder at de udelukkende vil 

kunne bruge apparatet om morgenen, da det er det eneste tidspunkt på dagen hvor man 

besidder fastende urin. Vores designprodukt skal dog ikke være afhængigt af fastende urin, 

hvilket kan give upræcise resultater. Det er et problem gruppen vil tage med sig i sine 

overvejelser.      

 

9.2.2 Produkt placering 

 

Placeringen af vores produkt i toilettet er en vigtig del af designovervejelserne. Det vil være 

ideelt at have det placeret inde i selve toilettet. Her kunne apparatet være tilkoblet til et rør i 

toilettet hvor den kan foretage en prøve af det udledte urin og herefter analysere det. Dermed 

skal man ikke tænke over at ramme et specifikt punkt i toilettet, hvilket kan være sværere for 

kvinder end mænd. Derved vil apparatet være lige brugervenligt alt efter om det er en mand 

eller en kvinde der benytter det.   

Gruppen overvejede ligeledes dilemmaet med at apparatet skulle holdes sterilt, for konstant at 

give præcise resultater. En af gruppens ideer for at løse dette problem, var at montere 

TCS3200 farvesensoren på en Arduino servo motor. Her ville servo motoren være i stand til 

at skubbe sensoren frem og tilbage, alt efter hvad der er behov for. Hvis vi endvidere kobler 

en knap til servo motoren kan den enkelte diabetiker bestemme hvornår servo motoren skal 

skubbe sensoren frem, og hvornår den skal holdes tilbage ved et enkelt tryk på knappen. 

Denne knap skal monteres på toilets yderside, omkring det samme sted hvor skyl ud knappen 

sidder. Derved kan en diabetikere trykke på knappen når han/hun ved at de vil teste deres 

blodsukkerniveau. Ved at bruge denne metode kan vi undgå at apparatet kommer i kontakt 

med eventuel afføring da diabetikeren kun skal trykke på knappen når de skal urinere. Derved 

kommer sensoren kun frem når det er planlagt.  
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9.2.3 Design forløbet        

  

Til at starte med koblede vi vores Arduino uno board til en strømkilde. I den eksperimentelle 

fase tilsluttede vi Arduino uno board til computeren via et USB-stik, da det var lettest, men i 

et færdigt produkt ville der blive koblet et batteri til. For at videreføre strømmen fra Arduino 

boardet til TCS3200 farvesensoren gjorde vi brug af flere små ledninger, med henholdsvis 

han/han stik. Ledningerne blev forbundet fra arduino uno boardets operating voltage også 

kaldet 5V over til R3 porten på farvesensoren. Herved er der kommet strøm fra computeren 

eller et eventuelt batteri til arduino uno boardet og TCS3200 farvesensoren. Dog virker 

strømmen ikke før vi ligeledes har forbundet ground fra TCS3200 farvesensoren til ground i 

Arduino uno boardet. Dette forbandt vi via en enkelt ledning. Ud fra vores 

programmeringskode har vi derudover forbundet TCS3200 farvesensorens r-værdier til 

diverse pins fra arduino uno boardet. Det kan henholdsvis ses på billedet og skemaet 

forneden.          

 

Model 11 viser hvordan TCS3200 er koblet til et Arduino uno board. De farvede linjer repræsenterer ledninger. 

Følgende viser hvilke porte, som skal forbindes for at få TCS3200 sensoren til at fungere: R3 -> 5V, R7 -> Pin8, 

R6 -> Pin7, R4 -> Pin6, R2 -> GND, R5 -> Pin5, R1 -> Pin4. 
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Gruppen nåede desværre ikke længere end dette punkt i vores designforslag. Vi vil dog i det 

følgende afsnit forsøge at redegøre, for vores plan over de næste skridt i designprocessen af 

vores produkt.  

Det første og vigtigste punkt er at få programmeringsdelen til at virke. Det har vi arbejdet 

med flere gange under designforløbet, men det er stadig ikke lykkedes. Ideen er at 

programmere Arduino softwaren til at angive RGB værdier og derefter skal værdierne 

konverteres til blodsukkerværdier via en algoritme (model 12).   

Herefter for at teste om TCS3200 farvesensoren kan analysere og angive de korrekte værdier 

for blodsukkerniveauet hos diabetikere, skal der anvendes fire urinprøver. Der foretages 

henholdsvis tre urinprøver fra diabetikere og en urinprøve fra en ikke-diabetiker. 

Forsøgspersonerne skal alle være fastende. Urinprøverne skal tages om morgenen når 

forsøgspersoner står op og før de har spist eller drukket noget47,48. 

Herefter vil det være ideelt at de endelige resultater blev lagt op på en tilkoblet app så 

diabetikeren kunne aflæse det. De fleste sundhedsdata bliver i dag indsamlet i 

Sundhedsplatformen og min sundhed. Derfor vil det ligeledes være relevant at tilkoble vores 

artefakt hertil. Dette gør det muligt for både borger og sundhedspersonale at se prøver og 

resultater automatisk.  

 

Model 12 viser opstillingen af inputtet fra farvesensoren, hvorefter outputtet kommer ud igennem Arduino 

software og ses på computeren.  
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10. Diskussion  

 

10.1 En løsning før et problem        

 

Et godt design opfylder altid et behov. Når man skal designe et produkt er det derfor altid 

vigtigt at undersøge hvilket behov produktet skal løse. Hvis det endelige design ikke løse 

behovet, så er det mislykket49.  

I vores designforløb startede vi med at finde en løsning uden først at kende et tilsvarende 

behov. Det medførte store usikkerheder for gruppen, da vi ikke havde et konkret behov at 

løse. Vi havde blandt andet svært ved at finde en specifik målgruppe til vores designprodukt, 

og vi var ligeledes usikre omkring hvad vores produkt skulle måle. Hvis vi havde fundet et 

konkret behov først, så ville dette være nemmere at præcisere. Behovet blev først fundet efter 

spørgeskemaundersøgelsen hvor vi fik feedback fra en del af respondenterne, omkring et 

ønske om et forbedret apparat til registreringen af blodsukker.      

Hvis vi kunne starte designprocessen forfra, ville det være fordelagtigt at finde et behov først. 

Herefter kan man udarbejde en løsning. Det kan overordnet siges at gruppen har tilpasset 

behovet efter designet, og ikke designet efter behovet.  

 

10.2 Spørgeskemaundersøgelsen     

 

Et spørgeskema har flere generelle usikkerheder i dets anvendelse. En af disse usikkerheder 

er for eksempel hvorvidt man kan finde nok respondenter. Derudover kan man heller ikke 

kontrollere hvor godt respondenterne svarer på spørgeskemaet eller hvor seriøst de tager det. 

Det kan blive et stort problem når man har få respondenter, og det viste sig ligeledes at være 

en udfordring for os.  

Derudover er vores målgruppe herunder diabetikere, specielt udsatte under Covid 1950,51, 

hvilket kan have begrænset os. Hvis vi udover spørgeskemaet ligeledes havde besluttet at 

lave en fokusgruppeundersøgelse eller semistruktureret interview, havde vi haft en udfordring 

i at møde vores målgruppe på grund af Covid 19. Til gengæld ville et semistruktureret 

interview eller fokusgruppeinterview, have givet os en mulighed for at stille yderligere 

uddybende spørgsmål til respondenternes svar.  
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Spørgeskemaundersøgelser er typisk en kvantitativ analyse, men vi har dog valgt at behandle 

vores data kvalitativt. Udfordringen med de data vi har opnået, er at kun enkelte svar fra 

vores spørgeskema kan behandles kvalitativt. Det er en fejl fra vores side, da vi ikke har 

angivet svarmuligheder som respondenterne kunne have uddybet eller angivet uddybende 

svar til.  

 

Stikprøvestørrelsen vi først tog udgangspunkt i under vores spørgeskemaundersøgelse med 

fem respondenter stemmer overens med den kvalitative analyse da stikprøvestørrelsen er lille. 

Når der ses på resultatet mener Jakob Nielsen, at svar fra fem personer er tilstrækkeligt til at 

opnå et repræsentativt resultat. Indenfor den kvalitative analyse er ulempen med få 

respondenter, at der opnås en lavere grad af repræsentativitet. Dette modsiger Jakob Nielsens 

påstand omkring et repræsentativt resultat. Vi har ligeledes erfaret ud fra vores undersøgelse 

at vi ikke har opnået nok brugbar empiri ud fra fem respondenter. Derfor var vi nødsaget til at 

søge flere. Her opsøgte vi to facebook-grupper med henholdsvis type 1 og 2 diabetes, og 

endte med at få svar fra 35 respondenter, hvilket gav mere brugbar empiri.  

 

Udover dilemmaet med at finde nok respondenter har gruppen ligeledes lavet en del fejl som 

har påvirket vores empiri. Først og fremmest har vi ikke tænkt på formålet med de 

pågældende spørgsmål vi stillede respondenterne, selvom vi udvidede respondenterne fra fem 

til 35.  Derfor har vi ikke kunne benytte svarene fra enkelte spørgsmål, herunder især fra 

spørgsmål et og to. Som det også blev beskrevet i spørgeskemaanalysen, havde det været 

interessant at se hvordan og hvad respondenterne svarer hvis vi havde 100 eller 1000 

respondenter.  

 

Spørgsmål tre og fire (BILAG 1) var modsat de to forrige spørgsmål gennemtænkt. Her vil vi 

bekræfte at vi havde respondenter fra begge diabetes grupper, herunder diabetes type 1 og 

diabetes type 2. I det vi havde flest respondenter med type 1 diabetes, var det ikke 

overraskende i spørgsmål fire at 71,9% af respondenterne målte deres blodsukkerniveau mere 

end fem gange dagligt. Dog så vi også i resultaterne, at der var enkelte der havde en anden 

type diabetes udover type 1 og type 2. Det kunne have været interessant at se på, hvis vi 

havde givet respondenterne mulighed for at angive i spørgsmål tre om de havde en anden 

type diabetes end type 1 og type 2.  

Når der ses på spørgsmål fem var det iøjnefaldende at størstedelen af respondenterne 

herunder 37,5% benyttede sig af blodsukkerapparatet og fingerprikkeren. Dernæst angiver 
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respondenterne i spørgsmål syv at over 70% er enten meget tilfreds eller tilfreds med deres 

nuværende apparat. I spørgsmål ti hvor respondenter skal angive hvilke ulemper de oplever i 

hverdagen som diabetikere, skriver flere at blodsukkerapparatet og fingerprikkeren har 

ødelagt deres fingerspidser og det er hårdt for deres fingre at fortsætte med at benytte denne 

målemetode. Et studie52 har ligeledes angivet at der opleves smerte ved stikning og patienter 

med diabetes begynder efter noget tid at få hård hud på fingrene. Overordnet set hænger de 

følgende svar ikke sammen. Størstedelen af respondenterne benytter sig af 

blodsukkerapparatet og fingerprikkeren, og de angiver ligeledes at de både oplever smerte 

samt at det er hårdt for fingrene. Dog udmelder 70% af respondenterne stadig at de enten er 

tilfreds eller meget tilfreds med deres nuværende apparat. Dette er en stor fejlkilde.  Om 

fejlen ligger hos os eller respondenterne har misforstået spørgsmålene eller om der ligger en 

helt anden grund bag er ikke til at vide.  

 

Spørgeskemaet tydeliggjorde nogle af de problematikker diabetikere oplever med deres 

nuværende apparat. Mange diabetikere havde derudover et ønske om et forbedret apparat. 

Efter de opnåede resultater fra spørgeskemaet endte gruppen med at være uenige med Jakob 

Nielsens påstand om, at fem person var nok til at opnå et repræsentativt resultat.  

  

10.3 FEDS evalueringsstrategi  

 

Vi har benyttet os af både Hevners tre-cyklus model og FEDS (A Framework for Evaluation 

in Design Science Research) i vores designforløb. De har suppleret hinanden på en god måde, 

hvilket har givet et godt grundlag til at designe vores produkt.  

Indenfor FEDS havde gruppen valgt at bruge the purely technical evalueringsstrategi. Denne 

evaluering har fungeret godt i vores evalueringsprojekt, Det var dog ikke den mest egnede 

evalueringsstrategi indenfor FEDS med henblik på gruppens design ide. Da gruppens idé 

omhandler diabetikere ville en relevant evalueringsmetode tage højde for den menneskelige 

indflydelse. Her kunne vi have valgt at benytte enten the human risk and effectiveness 

evaluering, som er relevant når man skal evaluere et produkt med sociale og menneskelige 

risici eller the technical risk and efficacy evaluering. Vi valgte dog udelukkende at bruge the 

purely technical.  

Det skyldes at det var den eneste evalueringsform indenfor FEDS der ikke besidder 

naturalistic evalueringer, som er både dyre og meget tidskrævende. Hvis gruppen havde mere 
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tid og økonomisk opbakning ville det have været langt mere oplagt at bruge the human risk 

and effectiveness og the technical risk and efficacy i sammenhæng med hinanden.      

 

10.4 Hevners tre-cyklus model 

 

Overordnet set havde gruppen tænkt sig at bruge alle aspekter indenfor Hevners tre-cyklus 

model, men det viste sig at gruppen kun benyttede enkelte ting herfra. I knowledge base 

havde gruppen indsamlet empiri i form af en spørgeskemaundersøgelse og sekundære data, 

hvor vi opnåede viden omkring diabetes og telemedicin. Ifølge Hevners tre-cyklus model 

burde gruppen lave en felttest af deres færdige produkt ude i environment, men det fravalgte 

gruppen. Dette skyldes at det ville være en udgave af naturalistic evaluering, som er både 

dyrt og tidskrævende, da det indebære diabetikere i et virkelighedstro scenarie. Gruppen 

fravalgte denne form for evaluering tidligt i designprocessen, da vi valgte the purely technical 

evalueringsmetode, som udelukkende fokusere på artifical formative og summative 

evalueringer.      

10.5 Telemedicin 

 

Gruppens designprodukt som skal analysere blodsukkernivauet hos diabetikere, vil naturligt 

høre under den anden form for telemedicin kaldet remote monitoring. Herunder vil ansvaret 

for egen behandling hovedsageligt blive overladt til patienten og lægen vil derved blive 

frigjort for nogle arbejdsopgaver. Det vil medføre at patienten I nogle tilfælde ikke behøver at 

møde fysisk op på hospitalet eller lægehuset, for at få taget diverse prøver.  Her vil de 

eventuelt undgå en potentiel lang transporttid til og fra lægen. Derudover undgår patienten 

ligeledes at skulle tage fri fra arbejde. 

 

Telemedicin kan ligeledes give en større tryghed hos patienternes pårørende da de kan påtage 

sig en mere aktiv rolle I behandlingsprocessen. Til sidst giver telemedicin en større mulighed 

for flere konsultationer, hvilket kan føre til større tilfredshed hos patienten og kortere 

ventetid. 

Telemedicin har på den anden side også ulemper. Hvis patienten står med ansvaret for at 

måle sine egne resultater vil der være en større chance for, at der kan forekomme fejl ved 

målingerne, da vedkommende ikke vil have de samme faglige færdigheder som en uddannet 

læge. Der vil derfor være en øget sandsynlighed for at noget bliver overset, undladt eller ikke 
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bliver gjort til tiden. Uanset hvor gode og præcise resultaterne patienten sender er, vil det 

ikke kunne erstatte en fysisk konsultation hvor både læge og patienten er til stede under 

diagnosticeringen.  

 

Telemedicin besidder mange positive punkter og kan ligeledes være en god supplerende 

sundhedsbehandling for visse patienter I den danske sundhedssektor. Det er dog ikke uden 

sine fejl. Derfor er det vigtigt at man opvejer det positive mod det negative indenfor en given 

telemedicin inden man beslutter at implementere det I samfundet53, 54.   

 

10.5.1 Implementering af telemedicin I Danmark   

 

Vi vil i det følgende afsnit diskutere implementeringen af telemedicin i det danske samfund. 

Her vil vi tage udgangspunkt i implementeringen af flash glukosemåleren og forsøge at drage 

paralleller med hvordan vores eget produkt kunne implementeres.  

Indførelsen af telemedicin kan være en lang og kompliceret proces med mange udfordringer. 

Nye telemedicinske teknologier kan være svære at implementere i samfundet, da der kan 

opstå tekniske udfordringer, som forhindrer gennemførelsen. Implementeringen af 

telemedicin vil ligeledes altid indeholde flere forskellige organisationer, som ofte har 

modstridende interesser og mål. Det kunne henholdsvis være modstridende 

organisationskulturer og praksis såvel som uforenelige forretningsmodeller og styrende 

processer. Det kan være både positivt, men også negativt at have så mange aktive deltagere 

med i indførsels processen. Det kan være positivt idet, at det fungerer som en form for 

screening af nye teknologier, inden de implementeres i samfundet. Det skyldes at hver 

organisations veluddannet fagpersonale alle skal overveje de positive og negative 

konsekvenser af den nye telemedicinske teknologi, og i sidste ende komme med en vurdering 

om det ville være relevant at indføre i det danske samfund. Ud fra dette kan der overordnet 

set tages en bedre og mere velovervejet beslutning for om en ny telemedicin skal 

implementeres eller ej. Herunder om det vil være aktuelt for borgere og ligeledes økonomisk 

fordelagtigt for staten på længere sigt.  

 

En af de negative konsekvenser ved denne velovervejede implementeringsproces som vi har i 

Danmark er, at det taget langt tid for ny telemedicin at blive indført. I nogle tilfælde kan 

der  gå flere år før det bliver gjort alment tilgængeligt. Det kan være frustrerende for de 
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danske patienter, som ønsker de nye behandlingsmetoder, da det vil gøre deres 

sygdomsforløb meget nemmere at håndtere. Et godt eksempel på dette er flash 

glukosemåleren, som er et nyt og forbedret redskab til behandlingen af type 1 diabetes. Til 

trods for at den markant vil forbedre sygdomsforløbet for type 1 diabetikere, er den endnu 

ikke blevet alment tilgængelig for alle danskere. Kun enkelte type 1 diabetikere har mulighed 

for at få den udleveret af staten, og resten må enten vente, eller forsøge at købe den i udlandet 

for egen regning, da den endnu ikke er tilgængelig på det private marked i Danmark. Det er 

bemærkelsesværdigt, da den i de fleste andre EU lande har været tilgængelig på det private 

marked igennem længere tid55.  

 

Det er dog ikke udelukkende grundet Danmarks grundige implementeringsproces, men 

skyldes også at flash glukosemåleren har visse ulemper.      

En af ulemperne med flash glukosemåleren er at den estimeres til at koste omkring 9.775 kr. 

om året for en enkelt type 1 diabetiker. Heri er der blevet beregnet udskiftning af sensoren 

hver anden uge. Hvis staten skal give flash glukosemålere til alle diabetikere i hele Danmark 

vil det kommet til at koste omkring 177 millioner kroner årligt56, hvilket er noget dyrere end 

de nuværende diabetes behandlinger som er på 49 millioner kroner.  

 

Sensoren og måleapparatet betales ikke som et engangsbeløb, da sensoren herefter skal 

udskiftes hver anden uge. Det er derfor et kontinuerligt beløb som skal betales igen og igen 

indtil en diabetikere dør. Af den årsag er det ikke overraskende, at staten med sine 

begrænsede økonomiske midler, i begyndelsen udelukkende valgte at uddele flash 

glukosemålere til børn og unge, da de endnu ikke har den samme kontrol over deres sygdom 

som erfarne diabetikere. Derudover vil det ligeledes mindske risikoen for følgesygdomme da 

de får det nye forbedrede apparat tilgængeligt tidligt i deres sygdomsforløb. Senere har staten 

dog udvidet restriktionerne fra børn og unge til alle dårligt regulerede diabetikere i danmark. 

Det er dog stadig kun en lille gruppe ud af det samlede antal type 1 diabetikere som ønsker en 

flash glukosemåler57.   

Virksomheden der står bag flash glukosemåleren er de eneste på markedet som tilbyder 

apparatet. Der er derved ikke nogen konkurrence, hvilket medfører højere priser. Af den 

årsag er det svært for den danske stat at anskaffe flash glukosemålere til gode priser, hvilket i 

sidste ende gør det dyrere for staten at give apparaterne ud til alle type 1 diabetikere i 

Danmark.   

Af den årsag er det kun børn, unge og de dårligst regulerede type 1 diabetikere, der har et 
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langtidsblodsukkerniveau, der er langt over gennemsnittet, som kan få udleveret en flash 

glukosemåler. Resten må overleve uden indtil nye retningslinjer bliver udmeldt. Det er en 

stor forskelsbehandling af type 1 diabetikerne fra statens side og mange mener at det er 

uretfærdigt. På den anden side bliver staten nødt til at sætte grænsen et sted. Når de kun har 

råd til at udlevere flash glukosemålere til få type 1 diabetikere, så er det oplagt og nødvendigt 

at fokusere på børn og unge samt de hårdest ramte.   

Der bliver formentligt ikke lavet nye retningslinjer fra statens side, før flash glukosemålerne 

bliver billigere.   

 

Implementeringen af vores designprodukt vil ligesom flash glukosemåleren støde på flere 

forskellige komplikationer. En af disse vil henholdsvis være den langsomme, men 

grundige  implementeringsproces vi har i Danmark. Vores produkt falder på mange punkter 

ind under de samme kategorier som flash glukosemåleren, hvilket gør det muligt at drage 

paralleller mellem de to. Hvis der ses på hvor langt tid det har taget for flash glukosemåleren 

at blive delvist implementeret i det danske samfund, vil vores design sandsynligvis følge en 

lignende proces. Der vil være mange organisationer involveret med forskellige synspunkter 

og holdninger, som alle skal vurdere de positive og negative konsekvenser angående vores 

produkt. Herunder om det er relevant for de tilegnede patienter og om det er økonomisk 

fordelagtigt for staten. Der kan gå flere år før der bliver opnået enighed iblandt de forskellige 

organisationer omkring det ene eller det andet.    

 

Ud fra flash glukomålerens implementeringsprocess kan vi ligeledes konkludere, at der er en 

risiko for at vores design produkt udelukkende vil blive indført delvist. Her kan det 

forekomme, at staten opretter diverse retningslinjer, hvilket vil begrænse og indskærpe 

antallet af diabetikere, som har mulighed for at få apparatet tildelt af/via kommunen eller 

regionen. Her er prisen og kvaliteten på vores produkt meget vigtig. Hvis produktet er billigt 

og kvaliteten er god, vil staten med sin begrænsede økonomi være mere tilbøjelig til at uddele 

produktet til en bredere gruppe af diabetikere. Dette vil mindske chancen for eventuelle tiltag 

omkring hvem, der har mulighed for at få produktet, hvilket var tilfældet med flash 

glukosemåleren da den er meget dyr.  

 

Derudover vil vi modsat virksomheden bag flash glukosemåleren sørge for, at vores produkt 

kommer på det private marked så hurtigt som muligt. Dette giver diabetikerne bedre 

valgmuligheder i anskaffelse af produktet, i tilfælde af at staten opretter diverse 
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retningslinjer. Hvis man bliver afvist i sin bevilling af apparatet, så kan diabetikeren selv 

anskaffe sig et på det private marked inde for de danske grænser, frem for at søge til 

udlandet.  

 

10.6 Invasive vs Non-invasive 

Søgen efter at finde et behov hos diabetikere og hermed mulighed for at lave et designforslag 

ud fra det fundne behov, fik os til at se på de nuværende metoder, der benyttes til at måle 

blodsukkerniveauet.  

Blodsukkerapparatet er det mest anvendte apparat til at måle blodsukkerniveau hos 

diabetikere. Her benyttes den invasive metode, idet diabetikeren stikker en nål i fingerspidsen 

for at få blod, som herefter påføres på teststrimlen. Studier viser at det kan være smertefuldt 

for diabetikere at benytte den invasive metode58, 59. Omvendt er der andre, der ikke finder det 

smertefuldt, dette ses især i vores spørgeskema hvor 24/35 har svaret, at de enten er meget 

tilfreds eller tilfreds med deres nuværende metode som de benytter til at måle 

blodsukkerniveau. Derudover viser studiet60 at hvis diabetikeren fortsætter med at benytte sig 

af blodsukkerapparatet kan der forekomme hård hud og dårlig blodcirkulation på fingeren. 

Hvorledes om smerte på fingeren, hård hud og dårlig blodcirkulation er et gyldigt belæg for 

at der er fundet et behov hos diabetikeren, kan diskuteres. Spørgeskemaet viser at flere 

respondenter har angivet, at det er smertefuldt at stikke sig i fingrene flere gange om dagen. 

Dette har vi taget med i vores overvejelser i forhold til vores designforslag.  

 

Der er også nogle forholdsregler at tage i betragtning før blodsukkerapparatet benyttes. 

Hænderne skal vaskes med varmt vand og sæbe, og herefter tørres grundigt. Dette er vigtigt 

for at undgå fejlmålinger. Fejlmålinger kan forekomme hvis man for eksempel har sved, 

frugtsaft og creme på hænderne, da det kan påvirke blodsukkerværdierne. Derudover skal 

teststrimlerne bevares i den originale bøtte da teststrimlerne er følsomme overfor fugt og 

temperatur. Hvis de for eksempel opbevares i tasken på en varm sommerdag eller tages med 

på skiferie kan der forekomme fejlmålinger grundet den høje og ligeledes lave temperatur. 

Derfor skal apparatet og strimlerne tempereres i ca. 20 min før det kan benyttes61. Dog viser 

studiet at invasive metoder angiver mere præcise resultater i forhold til den non-invasive, og 

at det er en udfordring at udvikle en non-invasive metode til diabetikere62.  
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Da vi i projektet vil anvende urin fra diabetikere til at analysere blodsukkeret via TCS3200 

farvesensor og Arduino, benytter vi os af den non-invasive metode. Fordelen ved den non-

invasive metode er at diabetikeren kan undgå at stikke sig for at måle blodsukkeret. Vores 

designforslag støtter op omkring ideen hvor et apparat skal måle blodsukkeret nemt, 

anvendeligt og smertefrit. Hvis apparatets placering skal være på et toilet skal diabetikeren 

ikke tage andre forholdsregler i mente, udover at urinere. Der er dog også ulemper ved den 

non-invasive metode, hvilket hovedsageligt er at opnå præcise resultater63.   

 

10.7 Designforslag på det amerikanske marked  

USA ligger højt på listen over flest indbyggere med type 2 diabetes. Som beskrevet tidligere i 

diskussionen er det ikke nemt for diabetikere i Danmark at få fat på det det ønskede apparat 

til at måle blodsukkerniveauet, hvilket kan begrænse os i forhold til implementering af vores 

designforslag. USA vil derimod være et mere oplagt marked. Amerikanerne benytter oftere 

nyere teknologier som for eksempel MRI-skanninger (Magnetic Resonance Imaging). MRI-

skanninger bruges til at stille en diagnose i sygdomme som cancer, ryg-, hjerte-, led- og 

hjernelidelser. Der er hermed et større antal af medicinsk udstyr til diagnosticering og 

behandling64. Dette bidrager til at amerikanerne ikke behøves at gå igennem en læge for at 

komme til ovenstående skanninger, men kan tage direkte kontakt til en specialist og hermed 

få udført en skanning.  Hvis vi fik mulighed for at implementere vores designforslag i USA, 

vil vi gøre det muligt for amerikanerne at blive screenet for diabetes.  

 

En undersøgelse viser at en voksen amerikaner går til lægen mindre end fire gange om året, 

herunder kun når det er nødvendigt. Det amerikanske sundhedssystem er baseret på 

sundhedsforsikringer, som størstedelen får via en privat sygeforsikring via deres 

arbejdsgiver.  Samme undersøgelse viser også at 27,5 millioner amerikanere står uden 

sundhedsforsikring, hvilket medfører at de selv skal betale hvis de skal til lægen. Det er dog 

ikke alle amerikanere som har råd65. Konsekvensen af at flere ikke har råd til at gå til lægen 

er, at de pågældende kan gå rundt med symptomer for diabetes, uden nogen mulighed for at 

forebygge eller behandle det.  

I USA skal vores produkt fungere som et screenings apparat for diabetikere. Gruppen har 

tiltænkt at apparatet skal udbydes på det private marked, så amerikaner selv kan købe det. Af 

den årsag vil vi også have fokus på, at apparatet ikke bliver for dyrt.    
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Vores designforslag vil ligeledes fremme den forebyggende behandling når diabetikeren er 

screenet, så de ikke får følgesygdomme og i værste tilfælde dør.  

 

11. Konklusion  

 

En TCS3200 farvesensor kan detektere fire forskellige filtre, der ved brug af en RGB sensor 

chip kan give output i RGB-værdier. Herved i kombination med Arduino uno board 

konverteres værdierne via en algoritme til blodsukkerniveau værdier. Gruppen nåede ikke at 

udvikle og teste et færdigt produkt, men studier har vist at det er muligt. Implementeringen af 

et telemedicinsk produkt i den danske sundhedssektor indebære en del problemer og 

komplikationer. Der er mange organisationer involveret som alle individuelt skal vurdere den 

pågældende telemedicin. Dette medfører ofte en langsom implementering, som kan tage op til 

flere år. Et eksempel på dette er flash glukosemåleren.  

 

12. Perspektivering  
 

Vores projekt beskæftiger sig blandt andet med implementeringen af telemedicin som 

behandlingsform til den kroniske sygdom diabetes. Af denne årsag kunne det være relevant 

for os at kigge på andre kroniske sygdomme, herunder hvilke telemedicinske 

behandlingsmetoder de har til rådighed, og om staten har indført nogle specifikke 

retningslinjer for dem.  

Her kunne vi kigge på de telemedicinske behandlingsmetoder indenfor KOL og hvordan dets 

implementeringsprocessen foregik. Vi kunne vi drage paralleller mellem KOL's telemedicins 

implementering, flash glukose måleren og til sidst vores eget produkt, for i sidste ende at 

undersøge om der er en forskel på hvilken sygdom telemedicinen tilhøre i forhold til dets 

implementering66.  
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