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Abstract

MedicReminder

Ali Jalil

This thesis has aimed to develop an application that helps people remember to take
their medicine on time. The applications main function is to notify the user when it’s
time to take their medicine. The target users for this app is people that consumes
several dos of medicine each day which in this case is older people and people that
have troubles remembering to take their medicine on time. 
The challenge was to design a useful interface that even people with limited technical
knowledge can use it. However, the acceptance of the application was to have
satisfied users that can use all the functionalities that the application has to offer.
The required experience was gathered from user interviews and usability-test
sessions. Design principals of user-driven development was applied to insure the
maximum usability and minimum complexity for using the functions.
The Evaluation of all these sessions resulted to a mobile application that has been
tested by target users. Results from users shows us improvements in the daily dose
taking making it much easier for the users remembering to take their medicine on
time. All together resulted to a great usability experience making it easy to use the
technology to simplify people’s daily tasks. 
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1. Introduktion 
Denna uppsats beskriver arbetet med att utveckla ett hjälpmedel för mobiltelefoner. Syftet 
med detta hjälpmedel är att hjälpa en användare att komma ihåg sin medicin vid rätt tidpunkt. 
Hjälpmedlet heter MedicReminder och är utvecklat som examensarbete för kandidatexamen 
vid Uppsala universitet. 

1.1. MedicReminder 
MedicReminder är en mobilapplikation som hjälper människor att komma ihåg sina 
medicintider. Den utgörs utav en lista innehållande de mediciner som skall intas, och en signal 
skickas varje gång det är dags att ta en medicin.  

Användaren lägger in läkemedelsnamn, dos, antal gånger läkemedlet skall intas, starttid och 
intervall i huvudlistan i applikationen. Därefter beräknar och schemalägger applikationen 
medicinernas intagningstider. Följaktligen får användaren en överblick över de kommande 
medicinerna på ett enkelt och smidigt sätt, direkt när man öppnar applikationen. 

1.2. Problemformulering 
Att komma ihåg sin medicin är ganska svårt för många, inte minst för äldre som kanske också 
har en begynnande demens. Olika hjälpmedel har funnits sedan en lång tid tillbaka, ett 
exempel är Dosett och dess varianter. Dosett principen är enkel där medicinen portioneras ut 
över en vecka. Om medicinen är kvar i dosettsfickan betyder det att man inte tagit den. Är den 
borta, har man förhoppningsvis tagit den vid rätt tidpunkt. Det finns även tidsstyrda 
medicindosor som används för farligare mediciner, och som minskar risken att man 
överdoserar kritiska preparat.  

Problemet med att komma ihåg att ta medicinen vid en viss tidpunkt är dock inte helt löst med 
dessa hjälpmedel. Dessutom kan vissa läkemedel vara mycket tidskritiska, vilket innebär att de 
måste intas vid en viss tidpunkt på dagen för att ha rätt verkan och hålla rätt mängds av 
läkemedlet i kroppen. 

1.3. Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva utvecklingen av applikationen MedicReminder, och dess 
struktur. Resultat från utvärdering av prototypen redovisas också i uppsatsen. 

1.4. Bakgrund 
Bakgrunden till applikation är att lösa ett problem där man inte kommer ihåg sina medicin 
intagningstider. Beskrivningen är uppdelad i två delar. Först en genomgång av nuvarande 
hjälpmedel och sedan själva idén bakom applikationen.  

1.4.1. Överblick över nuvarande hjälpmedel 
I vårt samhälle använder allt fler personer mediciner varje dag, i både långa och korta perioder. 
Detta medför att det blir allt vanligare att personer glömmer bort någon medicintid, och som 
resultat får man dålig eller ibland ingen effekt av läkemedlet.  
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Idag erbjuds olika hjälpmedel som underlättar för patienter att komma ihåg att ta sina 
mediciner. Vilket hjälpmedel som väljs beror på patientens förmåga att klara av sina 
vardagssysslor och att ta sitt läkemedel själv.  

För personer som inte kan sköta sina dagliga sysslor finns det personliga assistenter som 
hjälper dem, bland annat genom att påminna om medicintider. Assistenterna använder sig 
ofta av färdigdoserade mediciner, vilket kallas för ApoDos eller dosexpediering (1), se Figur 1. 

 
Figur 1 Färdigdoserad medicin, s.k. ApoDos. 

För personer som kan ta hand om sig själva finns det fler alternativ än färdigdoserad medicin. 
Ett exempel på tillgängliga alternativ är att patienten sorterar läkemedlen i en fackindelad 
dosett (Figur 2), som kan köpas på apotek. Detta alternativ rekommenderas av bland annat 
Vårdguiden (1). 

Dosetten hjälper patienter att gruppera sina mediciner efter tagningstid för en hel vecka. 
Dosetten är enkel att använda och kräver nästan inga förkunskaper eller tekniska erfarenheter. 

 

Figur 2 Dosering i fackindelad dosett. Bildkälla: (2). 

1.4.2. Idén bakom MedicReminder 
Nämnda hjälpmedel, som hjälpmedelscentralerna och Vårdguiden rekommenderar, har dock 
vissa nackdelar. Huvudfunktionen för en dosett är att samla alla mediciner som skall intas varje 
dag i ett fack. Den ger dock ingen signal när medicintiden inträffar.  

Detta hjälpmedel förlitar sig istället på att användaren minns att tagningstiden alltid är till 
frukost, efter lunch eller i samband med någon annan daglig vana. Dosetten kan fungera i vissa 
fall, men det finns en del människor som har besvär med att komma ihåg att ta sin medicin 
trots att de använder dosetten. 

En annan nackdel med dosetten är att den har ett fast antal tidsfack för varje given dag. Detta 
gör att det bli svårare att använda en dosett om man behöver ta läkemedlet oftare än vad 
antalet fack i dosetten tillåter. Om man å andra sidan behöver ta läkemedlet mindre ofta blir 
de flesta facken tomma och oanvändbara, vilket också är en nackdel med dosetten. 
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Tanken med MedicReminder är att eliminera ovan nämnda problem. Det är en digital lösning 
där man själv kan lägga in de medicintider man har, och som också ger en signal vid varje 
medicintid (med eller utan ljud, beroende på användarens inställningar). MedicReminder kan 
även vara en ekonomisk lösning för personer som redan har en apparat som det  går att 
installera applikationen i. 

Applikationens funktionalitet kan utvecklas vidare och ökas genom att man lägger till en 
funktion som lagrar historik över de använda medicinerna och användningssätten, för 
eventuella statistiska intressen i framtiden. Denna funktion är inte implementerad än, på 
grund av arbetets tidsbegränsning. 

1.5. Tidigare liknande studier 
För att studera tidigare arbeten inom samma område genomfördes en mindre omfattande 
litteraturstudie. ”Google Scholar” användes för undersökning av tidigare projekt med samma 
syfte som detta projekt. Sökningsord som användes var “MedicalReminder” med filter för 
endast artiklar som innehöll detta sökord i artikelns rubrik och som har publicerats efter 2011. 
Sökningen resulterade i 13 träffar och nedanstående artiklar är de som är mest relevanta för 
projektet. 

Artikeln “SMALL Changes Now, BIG Impact Later “ (3) berör problemet med människor som 
missar sina läkemedelstider. Projektet bygger på en lösning kallad “One-size-fit-all” vilket 
beskriver sig själv, då ett telefon-/SMS-system används för att påminna deltagarna i projektet 
om deras medicintider. Antalet missade läkemedelstider bland deltagare reducerades med 30 
%. 

Den andra artikeln är “Automatic reminder system of medical orders based on Bluetooth” (4) 
som visar en annan studie som huvudsakligen undersöker ett relaterat ämne. Den handlar om 
att automatisera medicineställningar.  Sammankopplingen är att studien kopplar 
ordersystemet med personal som tar hand om patienternas medicin. Studien visade en stor 
kvalitetsökning när det gäller medicintagningstider. Dessutom har medicindosens storlek och 
tid blivit mer noggrann. 

1.6. Applikationens mål 
Enligt Socialstyrelsen är det i genomsnitt cirka 350 000 patienter som har haft minst ett 
läkemedelsrecept per åldersgrupp och år eller nästan 11 recept per invånare. Åldersgrupperna 
är delade i 5 års intervall från 0 – 85+, se Figur 3 (5). För att MedicReminder ska kunna anpassas 
till olika användargrupper krävs resultat från studier om användbarhet, och om vilka behov 
som finns hos de olika grupperna som skall använda applikationen. Slutsatsen som kan dras 
från sådana studier är att en sådan applikation skall ha egenskaper som både underlättar och 
gör användningen av applikationen mer intressant. 
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Figur 3 Antalet patienter som har haft minst ett läkemedelsrecept under 2012 (5). 

Målet är att MedicReminder skall vara en enkel, tydlig och lättstyrd applikation. Den ska vara 
lätt att använda för alla personer, oberoende av tekniska kunskaper. Äldre patienter är en 
speciell och viktig åldersgrupp som applikationen riktar sig till. Därför är det betydelsefullt att 
ha dem i åtanke och eftersträva smidighet och enkelhet när det gäller användningen av 
applikationen. Naturligtvis skall hänsyn till allt detta tas, men utan att det påverkar 
applikationens funktionalitet i alltför hög grad. Både funktionalitet och användbarhet har en 
stor prioritet i skapandet av en applikation som kommer att ha en så hög användningsfrekvens 
för en användare.  
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2. Teorier och metoder 
I det här avsnittet presenteras de metoder och teorier som användes för att skapa 
applikationen. För att beakta användbarheten behöver man utgå ifrån både människans behov 
och datorns möjligheter och hur dessa kan komplettera varandra.  

2.1. Användbarhet, acceptans och designsprinciper 
För komma närmare ett användbart system behövs en definition av vad det innebär att ett 
system är ett användbart system. Ett system bör vara lätt att använda, lätt att lära sig och 
flexibelt för att det ska kunna kallas användbart (6). Den här definitionen är valid men döljer 
viktiga aspekter som bidrar till ett systems användbarhet, till exempel acceptans.  

Acceptans kan definieras enligt följande:” Acceptance is about fitting technologies into 
people’s lives” (6 s. 60). Förståelse för användarnas acceptans ger bättre möjligheter att sprida 
applikationen till största möjliga grupp.  

För att skapa ett användbart system krävs ett tidigt fokus på användaren samt förståelse för 
vilka användarna är. Dessutom ger tidiga utvärderingar av prototyper en bättre uppfattning 
om vilka åtgärder som ska vidtas. 

För att skapa en bra design måste applikationen erbjuda lätt åtkomst och lätt användning, samt 
göra det möjligt för användare att lätt komma ihåg var olika funktioner ligger (6). Enkel 
navigation och kontroll, samt möjlighet att återställa fel som användaren har gjort, ökar 
tryggheten hos användaren. Hen behöver då inte vara rädd för att göra ett misstag.  

2.2. Användarcentrerad utveckling 
Användarcentrerad utveckling är ett arbetssätt som sätter användarens önskemål och krav i 
fokus under utvecklingstiden (7). Samarbetet mellan utvecklaren och användaren pågår under 
hela utvecklingsperioden. Arbetsflödet börjar från design och prototypförslag till 
utvärderingar mot användarens krav och användbarhetsprinciper till analys av användarkrav. 
Processen körs i flera iterationer under hela utvecklingen. 

Studier har visat att systemutveckling med användarcentrerad utveckling har betydligt bättre 
kvalitet än ett icke användbarcentrerat system (8). I detta arbete ledde det till fokus på 
användarcentrerade utvecklingsprinciper, utvärdering av användning och skapande av verkliga 
mål, tidig prototypning och framförallt aktiv användarsamverkan osv. (7). 

Alla ovan nämnda principer var inte möjliga att ta hänsyn till eftersom arbetet var begränsat 
till en utvecklare samt andra tidsbegränsningar. I kommande avsnitt beskrivs hur 
användarsamverkan har utförts genom intervjuer, undersökningar med möjliga 
framtidsanvändare samt prototypförslag.  

2.3. Utveckling 
Innan arbetet påbörjades fanns det olika frågeställningar kring det bästa sättet att utföra det 
önskade arbetet på. Det fanns inte ett svar utan det fanns behov av olika sätt. 

Under detta avsnitt presenteras vilka uppsättningar som avgjorde valet av den 
utvecklingsmiljö som användes, design och vilken bakgrund hade de olika valen. Dessutom 
beskrivs hur processutvecklingen skett från planeringsfas till en färdig applikation i detalj. 
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2.3.1. Process 
För att hålla utvecklingsprocessen i rätt ordning bör en lämplig utvecklingsmodell tillämpas 
såväl som rätt kunskap för att tillämpa arbetet. 

Modellen som valdes för arbetet var en iterativ modell, där arbetet delades in i tre steg: design, 
implementering och test. Slutligen färdigställdes dokumentationen, som påbörjats under 
design- och implementeringsprocessen. Varje steg innehöll flera iterationer och avslutades 
med lämpliga tester och dokumentationer. 

Arbetet krävde olika kunskapsområden som javaprogrammering och objektorienterad 
programmeringsdesign för utförandet av programimplementering. Människa-dator-
interaktion och gränssnittsprogrammering krävdes för design och för att möjliggöra utveckling 
av en användbar applikation. Utöver dessa så utnyttjades andra komplimenterande resurser 
som behövdes för Android-utveckling.  

2.3.2. Val av operativsystem och utvecklingsmiljö 
Idag finns det flera mobila operativsystem. För att kunna bestämma vilket som skulle användas 
för MedicReminder krävdes kunskaper om de stora tillgängliga operativsystemen (OS). De 
operativsystem som undersöktes var Apples iOS, Android OS och Windows Mobile OS. 
Undersökningarna fokuserade på antalet användare av operativsystemen, utvecklingsresurser 
och framtida spridning. 

Försäljningen av smarttelefoner under första kvartalet 2013 visade att Android-telefonerna 
var de mest sålda med 74 % och att iOS-telefonerna kom på andra plats med 18 %. Telefoner 
med andra operativsystem låg på under 3 % (12). 

 
Figur 4 Andelen sålda smart telefoner efter operativsystem, första kvartalet 2013 (12) 

Android var den mest sålda även under 2012 med 57 %, medan iOS hamnade på andra plats 
med 22 %.  

Dessa siffror visar att Android hade dels den största försäljningen under 2012 och 2013, dels 
den största ökningen mellan de två åren. Android ökade med ca 18 %, jämfört med iOS som 
tappade 4 % av sin försäljning. Slutsatsen är att Android-användarna är betydligt fler än iOS-
användarna.  
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Apples iOS SDK är tillgängligt endast för OS X-användare, medan Android SDK är tillgängligt för 
de flesta operativsystem, till exempel Windows, Mac och Linux. Detta gör det möjligt att 
utveckla i Android oberoende av vilka operativsystem man som är tillgängliga.  

Android-telefoner har inte några fasta hårdvaru- eller mjukvarukonfigurationer och använder 
ett operativsystem med öppen källkod (9). Operativsystemet är tillgängligt för flera 
plattformar såsom mobiltelefoner, nyare versioner av navigationssystem (GPS), kameror m.m. 
Detta medför att applikationen är tillgänglig i olika plattformar. 

Denna korta undersökning visade att Android bör vara förstahandsvalet för att skapa och 
utveckla applikationen. 

2.3.3. Planering 
Utvecklingsarbetet delades in i olika faser utifrån hur arbetet skulle se ut och hur lång tid det 
skulle ta. Att tillämpa en modell för att bestämma hur arbetet skall se ut i sin helhet är mycket 
viktigt, så att man inte tappar fokus och blandar de olika delarna. 

En del av funktioner framställdes från intervjuerna då en så kallad ”Use-case-story” användes 
i form av ”Som användare… Vill jag kunna göra… sådan at…”-berättelse. Detta är viktig process 
för att hålla höga krav i fokus. 

När olika krav och önskemål samlades, planeringsprocessen påbörjades genom att skapa en 
”Att göra” lista eller närmare sätt till en Scrum-modell kort. Korten innehåll allt man behöver 
göra från analys av intervjuar till utveckling av gränssnittsfunktioner.  I slutändan när alla kort 
är färdiga fick vi en fungerande applikation. 

 

2.3.4. Design 
Att anpassa gränssnittet för applikationen krävde det undersökningar i interaktionsdesign 
samt undersökningar av vilka huvudfunktioner som fokus skulle ligga på. Detta gjordes med 
hjälp av intervjuer med patienter (se avsnitt 4.1), vårdassistentpersonal och personal vid 
Hjälpmedelscentrum i Västmanland.  

Intervjuerna skapade en bild av vad som verkligen önskas av dagens tillgängliga hjälpmedel. 
Dessutom gav de insikt om vilka svårigheter patienter har och om möjligheten att utveckla ett 
användargränssnitt som går att använda med så lite förkunskaper som möjligt. 

Majoriteten bland patienterna och personalen var eniga om att en applikation med mycket 
navigering och långa menyer gör det svårare att orientera sig i applikationen. De tyckte också 
att en startsida bör innehålla det mesta som patienten behöver. 

2.3.5. Första prototypen 
Att skapa en huvudaktivitet som innehåller alla viktiga delar var en utmaning, eftersom en 
mobilskärm är för liten för att allt ska få plats. Dessutom har många äldre personer svårt med 
precision eller har synsvårigheter, vilket kräver att hänsyn tas till storleken på knapparna och 
deras placering.  
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Designen av prototypen gjordes med hjälp av de mest allmänna principerna om 
interaktionsdesign som Jakob Nielsen har skrivit om i artikeln ”10 Usability Heuristics for User 
Interface Design” (13). I de här principerna hittar man de mest effektiva sätten att designa ett 
gränssnitt.  

Att användaren inte skall ha två handlingar för samma funktion är en tillämpning av 
ovannämnda principer, vilket kan fås om man till exempel implementerar en tillbaka-knapp på 
skärmen samtidigt som det finns en fysisk knapp som har samma funktion.  

Designprocessen påbörjades med tanken att applikationen skulle ha all information som 
användaren behöver i förstaaktiviteten. Det var naturligtvis en dålig design med tanke på de 
svårigheter med utrymmet som nämndes tidigare. Detta löstes genom att innehållet delades 
upp i olika lättåtkomliga aktiviteter. 

Till exempel innehöll kommande medicinlistan från början information om medicinen och 
medicintiden, men efter korrigeringen reducerades informationen en hel del. I slutversionen 
visas bara medicinensnamn och intagningstiden. På så sätt visas bara den informationen som 
användaren behöver.   

 
Figur 5 De första prototyperna på huvudaktiviteten och Settings-aktiviteten.  

Tanken med denna design var att den gör det möjligt för användaren att lägga till en ny medicin 
med så få klick som möjligt. 

En lista med de lagrade medicinerna skall gå att se genom att man klickar på ”View All”-
knappen på huvudaktivitetsmenyn. Listan skall innehålla medicinnamn och lite extra 
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information, såsom startdatum, intervall mellan doser och dosstorlek, se Figur 6. Denna 
information tycktes vara den näst viktigaste för användaren 

Listelementen (det vill säga medicinerna) kommer att vara klickbara. Genom att klicka på dem 
kan man se fler detaljer om elementen. Detaljerna visas i en ny aktivitet. I denna aktivitet får 
användaren information om antal doser av medicinen som är kvar samt extra noteringar. 
Dessutom kan man redigera en medicin eller radera den från detaljaktiviteterna. Genom att 
det endast går att radera och ändra mediciner via en detaljaktivitet skyddas användaren mot 
dataförluster som sker av misstag. Att radera eller ändra mediciner kräver det största antal 
klick. Dessutom behöver man bekräfta att man verkligen vill radera en medicin via en extern 
dialog.  

 
Figur 6 De första prototyperna på ”View All”-aktivitet och detaljerad vy för en medicin.  

2.3.6. Den slutgiltiga prototypen 
Prototyperna visades för några möjliga användare för utvärdering och testning. Några 
uppgiftsbaserade scenarion, gicks igenom, under vilka deltagarna skulle använda några av 
applikationens funktioner utan att känna till sättet man gör det på. Samtidigt fick deltagarna 
kommentera designen och komma med förslag på hur man skulle kunna förbättra 
applikationen. 

Av 6 deltagare klarade 5 stycken alla uppgifter med varierande tider. Kommande medicin-
listan fick mest kritik, på grund av storleken och placeringen. De tyckte att den var onödig stor, 
och de ville helst ha ”Add new”-knappen större så att man lätt kan hitta den.  
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Figur 7 Ny huvudaktivitet 

Efter testerna och utvärderingarna blev Kommande medicin-listan kortare och begränsades till 
fyra element. Dessutom centralplacerades listan så att allt fokus ligger på listan. ”Lägg till”-
knappen blev lika lång som bredden på gränssnittet. Dessutom flyttades ”View all” och 
”Settings” knapparna till den nedersta platsen i gränssnittet. 

När ändringarna färdigställdes, var grunden för gränssnittet klar, gränssnitts implementering 
och kodning kunde påbörjas. 
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3. Implementering 
I det här avsnittet kommer den tekniska processen av implementation att redovisas i detalj.  

3.1. Plattform 
Applikationen implementerades i en dator med operativsystemet Windows 7. Som IDE 
(Integrated Development Environment) användes Eclipse med Android SDK. För att testa 
programmet användes en Samsung Galaxy Duos, som har operativsystemet Android version 
2.3.3 och en 3-tumsskärm.  

Utveckling i Android miljö sker i Java. Gränssnittets design deklareras med hjälp av en XML-fil. 
Samma principer gällde för strängresurser, om man inte ville ha hårdkodade strängar. Detta 
förbättrar applikationens prestanda och underlättar översättningsprocessen av applikationen 
till andra språk.  

För att skapa applikationen valdes en arbetsmetod som gick ut på att implementera 
aktiviteternas gränssnitt, sätta samman de olika aktiviteterna och lägga till den funktionalitet 
som behövdes. Men allra först valdes en lämplig medicinrelaterad ikon ur ikonarkivet på 
Klukeart, se  nedan.  

 
Figur 8 MedicReminders ikon (12) 

3.2. Gränssnittsdesign och layout 
Det första steget i implementeringsfasen var att översätta prototyperna till motsvarande XML-
layout-filer. För att få bästa resultat när man bygger skelettet på en aktivitet behöver olika 
layouter kombineras. Oftast används en linjär layout som huvudlayout för att skapa olika 
element i en aktivitet. Den linjära layouten kombineras sedan med under-layouter för att göra 
det möjligt att skapa flera objekt i en aktivitet. Figur 9 nedan visar den kombination som 
användes för att skapa MedicReminders huvudmeny. 
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Figur 9 Huvudaktivitet och användning av layout i MedicReminder. 

I ”View All”-aktiviteten användes ett listfragment som layout och varje list-element skapades 
med hjälp av relativlayout. Detta gav möjligheten att på ett enklare och effektivare sätt visa 
den nödvändiga informationen. Figur 10 visar hur relativiteten i en relativ layout ser ut. 

 
Figur 10 Relativlayout för medicinerna. 

Varje element i listan är klickbart. När en användare klickar på en medicin vägleds hen vidare 
och får detaljerad information om den valda medicinen. Dessutom används ”View All”-
aktivitet för att redigera eller ta bort en medicin.  

3.3. Aktiviteter 
När gränssnittsdesignen och layouten var färdiga hade applikationen fem olika aktiviteter: 
 En huvudmeny som applikationen startas med.  
 En ”Add New-aktivitet” där man kan lägga till en medicin och all nödvändig information 

om den. 
 En ”View All”-aktivitet som visar en fullständig lista över alla tillagda mediciner.  
 En Detaljerad aktivitet som visar fullständig information om varje tillagd medicin plus de 

noteringar man har gjort. 
 En ”Settings”-aktivitet där man har tillgång till och kan ändra inställningarna. 

 
Navigering i applikationen sker enligt  nedan. 
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Figur 11 Navigering i MedicReminder. 

  

3.4. Informationslagring 
Applikationen måste kunna lagra information för att klara av att spara de olika inställningar 
och mediciner. Innan det kunde bestämmas hur informationslagringen skall möjliggöras i 
applikationen behövde de olika metoderna som fanns tillgängliga i Android undersökas. 

”SharedPreference” är en lagringsmetod som används för att lagra data av mindre storlek. 
Denna metod sparar data i par, bestående av en nyckel och ett värde. ”SharedPreference” är 
effektiv lösning vid lagring av inställningar eller system konfigurationer. 

Ett annat sätt att lagra data på är att använda SQLite. SQLite är en inbyggd lättviktig relationell 
databas som används för att lagra data. Att använda den är effektivare än att använda 
”SharedPreference” när det gäller data och datastorlek. Dessutom är SQLite effektivare när 
det gäller informationsvisning och lagring av flera tabeller då man enkelt kan jobba med olika 
SQL-frågor (9).  

MedicReminder använder sig av båda de onämnda metoderna. ”SharedPreference” användes 
för att spara användarens inställningar och SQLite för att lagra alla tillagda mediciner med dess 
information och tider.  

”SharedPreference” objekt skapades genom att ett statiskt objekt ”settings” deklarerades. 
Detta skedde enligt följande: 

++ Static SharedPreferences settings; 
 …  
 Settings = referenceManager.getDefaultSharedPreferences(this); 

Figur 12 SharedPreference objekt källkod urklipt från MedicReminder_main.java 
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Användaren kan lätt ändra detta i ”Settings”-klassen (aktiviteten).  
 
SetOption() och loadSettings() är två metoder som finns i ”Settings”-klassen. Den så kallade 
setOption-metoden kan användas för att lagra ett värde med hjälp av ett par, bestående av en 
nyckel och ett värde. Nyckeln kommer då att användas när man använder loadSettings-
metoden, vilket laddar upp lagrade inställningar.  
 
I jämförelse med ”SharedPreference” är ”SQLite” ett mer avancerad alternativ. Fördelarna 
med en SQL-databas gör dock att det är värt att lägga mer tid på att implementera den. En 
SQL-databas tillåter hantering av större data på ett effektivare sätt än en ”SharedPreference” 
fil. En SQLite-databas är åtkomlig endast inom en egen applikation så länge inga tillstånd 
permissions deklareras. 
 
Genom att skapa en subklass (MedicStorage.java) till SQLiteOpenHelper-klassen kan man 
komma åt de flesta hjälpmetoder som behövs i databasen. Tabellerna deklareras i onCreate-
metoden (se nedan). 
 
MedicReminder använde sig av två tabeller. Den ena är MedicTable och den används för att 
spara information om medicinerna, såsom namn, starttid och så vidare. Den andra är 
TimeTable, och den används för att lagra tagningstider, det vill säga tider för när mediciner 
skall intas. Den andra tabellen (TimeTable) behövs för att applikationen skall slippa ha multipla 
attribut, då varje medicin ju har flera tagningstider, vilket skulle ha försämrat databasens 
effektivitet. Databasens tabeller är normaliserade enligt BCNF-databas (Boyce-Codd Normal 
Form) för att få den bästa prestandan.  
 
När en databas skapas går det att modifiera den med olika SQL-frågor. Detta sker i 
StorageDataSource-klassen som implementerar alla nödvändiga metoder som behövs för att 
lägga till, redigera eller ta bort information från databasen. För vissa av MedicReminders 
operationer användes inbyggda hjälpmetoder. För att lägga till mediciner användes 
ContentValue. ContentValue lagrar en rad med information som ett par bestående av en 
kolumn och ett värde för varje attribut. Figur 4.9 visar koden för att lägga till (insert) en 
medicin. 
 

/** 
*  
* @param item 
* @return row ID of inserted item, -1 on Error  
*/ 
Public long insertItem(Item item) { 
 ContentValues values = newContentValues(); 
 values.put(MedicStorage.MEDIC_NAME, item.getMedicName()); 
 values.put(MedicStorage.DOSE_AMO, item.getAmountOfDose()); 
 values.put(MedicStorage.NO_OF_DOSES, item.getNumOfDoses()); 
 values.put(MedicStorage.INTERVAL, item.getInterval());        
values.put(MedicStorage.START_TIME, item.getStartTimeStringFormated()); 
 values.put(MedicStorage.NOTES, item.getNotes()); 
 
 long insertId = db.insert(MedicStorage.MEDIC_TABLE, null, values); 
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 item.setItemId(insertId); 
 //insert the new data on timetable 
 
ContentValuestimeValue = newContentValues(); 
 ArrayList<Time> times = item.getTakeTimes();  
  
  
 for (Time time : times) {    
  timeValue.put(MedicStorage.TAKE_TIME, time.toMillis(false)); 
  timeValue.put(MedicStorage.MEDIC_ID_FK, item.getItemId()); 
  db.insert(MedicStorage.TIME_TABLE, null, timeValue); 
 }   
 returninsertId; 
} 

 

Figur 13 Insert-metoden från StorageDataSource.java.  

InsertItem-metoden i StorageDataSource.java använder sig av superklassens ”insert”- metod 
för att lagra den nya datan i databasen. Allt man behöver göra för att lagra ett värde är att 
lägga till de parametrarna som krävs för metoden. Dessa är tabellnamn, null-parametern (som 
indikerar vilket default värde ska läggas där kolumnerna saknar värde) och ContentValue-
värdena, som man redan har skapat. 
 
Vill man formulera egna SQL-frågor så finns det möjlighet till det. Man exekverar då en sträng 
som innehåller frågan. Detta är användbart ifall man vill ha en specifik vy eller liknande 
eftersom en ren SQL-fråga då kan användas. I MedicReminder används några frågor i 
metoderna getAllItems() och getNextItems(), eftersom det är enklare att formulera join-
relationer som rena SQL-frågor. 
 
Hämtad information sparas i ett dataobjekt, vilket underlättar informationsutbytet mellan 
klasserna. Item klass är det klassen som skapar detta dataobjekt. Objektet innehåller medicin 
attribut, getters och setters för de olika attributen. Objektet används som en hållare för en hel 
rad (medicin artikel) i databasen. I Item-klassen finns även vissa hjälpmetoder. De kan till 
exempel hjälpa till att omvandla ett datum från date-format till string-format samt beräkna 
tagningstider och lagra dessa i en lista i objektet.  
 
När databasen skapats och redigerings metoder är implementerade är applikationen redo för 
att lagra informationen som behövs.  

3.5. Applikationens funktionalitet 
När applikationens design- och lagringsmetoder var implementerade behövdes 
funktionaliteten i applikationens olika gränssnittsaktiviteter. I funktionalitetsfasen 
implementerades gränssnittskontroller och aktioner beroende på vilken användning de har. 
Flera hjälpmetoder och klasser implementerades. Nedan följer en genomgång av några av de 
viktigaste delar som användes i skapandet av MedicReminder. 

3.5.1. Medicinobjektet 
En viss kommunikation mellan användaren och applikationen behövs för att den ska kunna 
implementera funktionaliteten och starta olika aktiviteter. Ett exempel på detta är vid klickning 
på en medicin i ”View All”-aktiviteten. Användaren förväntar sig då att få en detaljerad 
information om den valda medicinen. För att förse användaren med informationen har en 
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elementhållare skapats genom Item-klassen. Ett tomt objekt skapades. Klassen har olika 
metoder (getters och setters) som sätter alla medicinparametrar såsom namn, intervall, 
tagningstider och så vidare. Vissa beräkningar sker automatiskt, exempelvis tagningstider som 
beräknas av starttid, intervall och antal doser. 
 
När objekten skapats är det enkelt att lägga till medicinernas information genom putExtra. 
Koden i (Figur 14 Informationssändning mellan klasser.) är tagen ur ”View All” 
Medics_Fragmet.java och visar hur en detaljerad vy startas då man skickar ett specifik item-id. 
 
Den extra inlagda informationen går att utnyttja genom att den ny öppnade aktiviteten läser 
av nyckeln till parametern användaren klickat på och genom enkel databasfråga går det att få 
ut hela objektet. 

Intent intent =  
new Intent(this.getActivity().getApplicationContext(),     
  ItemDetailed_activity.class); 
Item item = ((ItemAdapter)getListAdapter()).getItem(position); 
longitemId = item.getItemId();         
intent.putExtra("ITEM_ID", itemId); 
startActivityForResult(intent, 1); 

Figur 14 Informationssändning mellan klasser. 

3.5.2. Alarmservice 
Syftet med applikation är att påminna användaren om att det är dags att ta medicin. Behovet 
av en signal som markerar tagningstiden var därför en självklarhet. Alarmservicen skapades 
genom att skapa en klass som subklasser Service-klassen. Detta gav tillgång till 
notifikationsmanagern i Android miljö samt skapade en service för larmtiden. Sedan skapades 
en subklass till BroadcastReceiver-klassen (AlarmReceiver.java), vilken sätter igång ett larm 
och startar de tjänster som användaren har lagt till. Både receivern och servicen kräver 
tillstånd som deklareras i applikationens manifestfil.  

3.5.3. ArrayAdapter 
För att visa en lista i Android måste man använda sig av en s.k. adapter. Adaptern kan användas 
på två sätt. Det ena sättet är att använda den enkla definierade listlayouten. Det andra sättet 
används för mer komplicerade listvyer, det vill säga då man vill skapa en egen layout.  

För att skapa en egen layout på list-element måste man skapa en subklass till ArrayAdapter-
klassen. Det gör det möjligt att använda egna vyer skapade med hjälp av XML-filer där man 
deklarerar hur varje element ska se ut.      

Applikationens tabell för Kommande mediciner samt aktiviteten ”View All” använder sig av 
superklassen ArrayAdapter. Detta har fördelar även vid uppdateringar och inläggning eller 
borttagning av element i kommande medicinlista.  

Adaptrarna skapades som inre klasser eftersom användningen har endast skett i samma klass 
och inga externa anrop gjorts. 

3.6. Test och dokumentering 
I samband med att de ovannämnda faserna genomfördes gjordes olika tester och 
dokumenteringar. I implementeringsfasen användes loggning i ”Android LogCat” för att spåra 
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parametrar och deras värde ändringar. Samma sak gjordes för databasimplementeringen. 
Gränssnittet testades manuellt och alla aktiviteter testkördes för att säkerställa att allt 
fungerade som det ska.  

Hela arbetets genomgång dokumenterades, även sådant som designproblem, intervjuer och 
utvärderingar. Även ett dokument som beskriver inträffade buggar skapades samt ett 
dokument över lagda arbetstider för hela arbetet. Koden dokumenterades enligt Java-
dokument och kommentarer lades till för att förklara vissa avsnitt av koden för 
framtidsutveckling. 
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4. Utvärdering 
Utvärdering är ett viktigt moment i applikationens utvecklingsprocess. Utvärdering hjälper att 
utöka applikationens användbarhet. För att utvärdera MedicReminder har en enkel variant av 
heuristisk utvärdering använts.  

En heuristisk utvärdering är en utvärderingsmetod som introducerades av Nielsen och Molich 
1990 (14) (13). Metoden bygger på 10 principer som skall tillämpas vid en sådan utvärdering. 

Applikationen utvärderades kontinuerlig från tidig design fas (se 2.3.5, 2.3.6). Utvärderingen 
var ett uppgiftsbaserat scenario som användarna fick undersöka. Informationen samlades och 
analyserades för att senare kunna jämföras med Nilsens principer i syfte att förbättra 
applikationens användbarhet. 

4.1. Undersökningar och intervjuer 
För att öka applikationens användbarhet krävs en tidig fokus på användaren (15). Genom att 
intervjua användare får man som designer förståelse för de olika synpunkter som användaren 
kan ha på applikationen. Dessutom skall de olika prototyperna av applikationen värderas 
fortlöpande under arbetets gång för att det ska gå att ändra dem så fort ett problem dyker 
upp. På så sätt hålls projektet på rätt riktning. 

Applikationen MedicReminder riktar sig till patienter. Men eftersom en del patienter får hjälp 
av sjukvårdpersonal med att ta sina mediciner, är även sjukvårdspersonal en användargrupp 
som måste intervjuas. 

Det finns olika intervjumodeller. I detta arbete har ”Handbook of Usability Testing” (15) 
använts som huvudkälla för frågeformuleringar till intervjuer och undersökningar.  

4.1.1. Personalintervju 
För att komma fram till vilka krav som ställs på applikationen intervjuades sjukvårdassistenten 
Haider Yassin som jobbar vid Råby hemtjänst ProAros. Intervjun fokuserade huvudsakligen på 
vilka funktioner som borde finnas med i applikationen samt vilka för- och nackdelar som skulle 
kunna finnas med en sådan applikation.  

Enligt Haider använder personalen idag färdigdoserad medicin (Figur 1) som packas med hjälp 
av apotekspersonal. Den här lösningen underlättar sjukvårdpersonalens arbete genom att man 
får reda på vad en patient tar, men det kostar extra pengar att packa läkemedlen. Haider anser 
att en applikation som MedicReminder skulle underlätta sjukvårdpersonalens arbete då 
sjukvårdpersonal själva kan läsa av de mediciner som skall intas. Men samtidigt var han osäker 
på om personalens tekniska kunskaper är tillräckliga och ifall någon utbildning kommer att 
behövas.  

4.1.2. Patientintervjuerna 
Kortare intervjuer gjordes med 16 patienter på vårdcentralen i Valby. Frågorna som ställdes 
handlade bland annat om deras tekniska kunskaper och medicinska användningshistorik. 
Frågorna var följande: 

 Hur gammal är du? 
 Tar du medicinen själv eller med hjälp av andra? 
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 Använder du något hjälpmedel för att komma ihåg medicintider? 
 Använder du en smarttelefon? 
 Betygsätt dina kunskaper när det gäller användning av en mobiltelefon. 

0 = inga, 10 = mycket bra 

 Ifall du använder en smarttelefon, sätt ett kryss vid de tjänster som du använder dig av: 
□ Alarm 
□ Kalender 
□ Anteckningar 
□ Påminnelser 
□ Adressbok 

En kort beskrivning av applikationen samt en del av de funktioner som applikationen tänks 
täcka presenterades muntligt för patienterna. Efter det ställdes patienterna följande frågor: 

 Vad gör en applikation till en svåranvänd applikation? 
 Skulle du kunna använda en applikation som MedicReminder? 

□ Ja 
□ Nej 

Varför? T.ex. mobilens laddning kan ta slut(Pålitlighet). 
 Om svaret var Ja på föregående fråga, skulle du kunna tänka dig att betala för en sådan 

applikation och i sådana fall hur mycket?  
□ Nej 
□ Max 10kronor 
□ Mer än 10 kronor 

Frågorna ställdes muntligt och svaren antecknades på plats. Anteckningarna sparades för 
senare analys.  

4.1.3. Resultat av intervjuer 
Patienterna ansåg att det viktigaste med en applikation som MedicReminder är att den ger ett 
bra första intryck. Detta krav ställdes eftersom man vill känna sig trygg när man använder en 
applikation som tar hand om ens medicintider, då det kan få farliga följder om man missar 
någon tagningstid.  

En 49-årig patient vid Vallby vårdcentral sade: ”Att känna sig trygg behöver inte betyda att ha 
kunskaper om alla detaljer i programmet, utan förståelsen för vad huvudfunktionerna gör är 
det som är mest viktigt.” 

Siffrorna nedan visar att bra marknadsföring kan göra att folk vågar ta steget och använda ny 
teknik. Figur 15 visar hur patienterna svarade på de olika frågorna som ställdes under 
intervjuerna. Det viktigaste resultatet var att en hög andel av patienterna använde 
smarttelefoner. 

Andel smarttelefonanvändare 81 % 
De intervjuade genomsnittligålder 48 år 
Genomsnittliguppskattad kunskap 7,1 av 10 
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Tar medicin utan hjälp 75 % 
Använder något hjälpmedel  63 % 
      
Använda mobilfunktioner     

  Alarm 92 % 
Kalender 77 % 
Notering 54 % 
Påminnelser 62 % 
Adressbok 100 % 

Figur 15 Patienternas svar på de olika frågorna.  

Många patienter använde sig redan av MedicReminder-lika applikationer såsom alarm och 
påminnelser, vilket skulle underlätta hanteringen av MedicReminder. 

Bland de egenskaperna som gör att en applikation är svåranvänd nämnde de intervjuade 
patienterna komplexa inställningar, dålig design, långa navigeringssidor och reklam. 

Den färdiga applikationen blev klar och arbetet slutfördes bra. De flesta riktlinjer som sattes i 
början av arbetet lyckades att införa. Med ”de flesta” menas här att vissa tankar som skulle 
införas i applikationen inte har kommit till verklighet och vissa utfördes med bra resultat. I 
kommande delsnitt visas i mer detalj vilka lyckade delar samt vilka brister applikationen har. 

4.2. Applikationens lyckade delar 
Innan implementeringen påbörjats har de funktioner som behövdes kartlagts i 
prioritetsordning. Detta garanterade att inom en bestämd tidsram skulle en fungerande, 
färdigutvecklad applikation uppnås. Som resultat erhölls två typer av funktioner. Dessa 
funktioner var:  

 Basfunktioner som måste inkluderas 
 En del funktioner som skulle inkluderas i mån av tid 

Under utvecklingstid implementerades alla basfunktioner samt en del av de extra 
funktionerna.  

Idag är det fullt möjligt att lägga till/ta bort en medicin, redigera en medicin samt läsa 
medicininformation. Man kan även se kommande mediciner och ställa vissa inställningar som 
larmljud på/av. 

4.3. Applikationens brister 
Tyvärr hade applikationen vissa brister som ännu finns kvar på grund av tidsbrist. 
Applikationen saknar bland annat animeringsfunktioner och designeffekter, vilka skulle kunna 
få applikationen att framstå som mer professionell. På grund av tidsbristen kunde inga sådana 
implementeras 

En annan typ av brist var att JUnit-tester inte implementerades, vilket skulle ha ökat 
applikationens kvalitet och kunnat validera det. Ett formellt test av gränssnittet skulle öka 
applikationens stabilitet, men inget sådant har gjorts på grund av tidsbegränsning. 
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Utvärderingar har analyserats av författaren då skulle ha mer värde om det gjordes av en 
oberoende källa med mer erfarenhet av sådant arbete.   

4.4. Framtida utvecklingsmöjligheter 
Applikationen utformades så att den enkelt går att vidareutveckla. Förutom de brister som 
nämndes i avsnitt 4.3, finns det några funktioner som skulle behöva läggas till i framtiden. 
Dessa kan delas in i två grupper: kortsiktiga och långsiktiga förändringar. 

De kortsiktiga förändringarna är: 

 Multispråkfunktioner  
 Möjlighet att spara en bild på medicinen. 

De långsiktiga är: 

 Låta applikationen söka efter medicin information i fass.se 
 Skapa en server för statistisk av medicinanvändning. 
 Att applikationen kan bete sig som en klient då den kan styras av en server för att låta 

till exempel vårdpersonal ändra och kontrollera hur patienten använder sina mediciner 
samt kunna skriva vissa rekommendationer.  

5.  Slutsats 
Projektet resulterade i en applikation som har den viktigaste funktionaliteten som behövs för 
användaren. Med de viktigaste funktionerna menas att inga onödiga funktioner inkluderades 
i applikationen vilket underlättar för användaren att exempelvis mata in en ny medicin eller 
att ta reda på nästa medicintagning. 

Utveckling av MedicReminder bidrog till en rejäl erfarenhet och kunskaper i olika områden 
såsom Android applikation utveckling, Android XML-layout, Java och SQL samt fördjupade 
erfarenheter inom grafisk design. Dessutom fick författaren tillämpa olika undersökningar och 
kunskaper om användarvänliga plattformar. 

Applikationen kommer förhoppningsvis att läggas på Google Play då detta gör att verktyget 
kan komma att verkligen hjälpa användare med sina mediciner. För att ladda upp 
applikationen till Google Play krävs ett betalt utvecklarkonto samt vissa performans och 
kvalitetstester som måste utföras innan applikationen kan bli färdig att publiceras. 
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Ordlista 
Ord Förklaring 
  
Android OS Ett mobilt operativsystem med öppen källkod, baserat på Linux 

OS. 

IDE Integrated Development Environment En utvecklingsmiljö 
program som oftast innehåller en textredigerare, kompilator 
och en debuggare. 

Eclipse En IDE (eng. Integrated development Environment) 

FASS  Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. 

Google Play Googles officiella store där man kan ladda ner Android 
applikationer 

iOS Ett mobilt operativsystem som utvecklades av Apple. 

Java Ett objektorienterat programmeringsspråk som utvecklades av 
Sun Microsystems.  

JUnit test Ett ramverk för att testa en programkod utvecklad i Java 
programmeringsspråk. 

SDK ”Software Development Kit” är uppsätt programkodverktyg för 
en plattform som gör det möjligt för programmerare att 
utveckla mjukvaror mot en plattform 

SQL ”Structured Query Language” är ett programmeringsspråk som 
används för att hantera databaser som stödjer språket, t.ex. 
SQLite. 

SQLite Inbyggd SQL-databas som inte kräver någon separat server   
(http://www.sqlite.org/about.html). 

Windows Mobile Ett mobilt operativsystem som utvecklades av Microsoft. 

XML EXtensible Mark-up Language. Efterträdde SGML. Är ett 
utbyggbart mark-up språk. 
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Erkännande 
Tack till 

Personalen på Råby hemtjänst ProAros, personalen på Västmanland hjälpmedelscentrum, 
patienter vid Oxbackensvårdcentral och Vallby vårdcentral. Speciell tack till Uppsala 
universitet, Lars Oestreicher och Bengt Sandblad för deras värdefulla synpunkter och hjälp att 
utföra arbetet.  
Slutligen vill tacka alla som hjälpte mig att utföra detta arbete. 
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