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ABSTRACT  

 

This report is written by two students studying the civil engineering program innovation and 

product design at Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden. The report is written in 

collaboration with Autonomic Technologies, Inc. (ATI) and equals 15 credits. 

 

Autonomic Technologies is an international company based in Munich. Their field is medical 

technology and their primary product is the Pulsante™ SPG Microstimulator System (ATI 

Neurostimulation System). Pulsante™ consists of a remote control, RC-200 and an implant 

designed to relieve cluster headache. The company was founded in 2007. 

 

Cluster headache is one of the most painful conditions known. It’s called cluster headache 

because the disease usually occurs in cyclic clusters. Cluster headache is not curable and the 

best treatment for these patients has long been sumatriptan injections. 

 

PulsanteTM attacks the disease by stimulating Sphenopalatine Ganglion which is a collection of 

nerves that causes the severe pain. The device used daily by many patients is the first version 

that ATI launched. At first glance it may seem big and clumsy, the development opportunities 

are many. Therefore, this project was written with the purpose of mapping users' experiences 

and needs for the device. This work is also intended to be used as a basis for possible further 

development of the device. 

 

Two market surveys were conducted, one in Sweden and one in Denmark. The result of them 

was that most patients feel limited when using the device as it is now. Most people only use it 

at home and many of the patients have their own suggestions for improvements that could be 

made on the device. After discussions, the proposals were compiled and ranked. The factors 

that were considered most important to work on in a future device on were making the device 

smaller and lighter, making it hands free and creating a new design to make it easier to use the 

device in public environments. 
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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete är på grundnivå och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet är skrivet av två 

studenter på civilingenjörsprogrammet innovation och produktdesign på Mälardalens högskola, 

Eskilstuna. Rapporten är skriven i samarbete med Autonomic Technologies, Inc. (ATI). 

 

Autonomic Technologies är ett internationellt företag med Europabas i München. De arbetar 

med medicinsk teknik och deras primära produkt är PulsanteTM SPG Microstimulator System 

(ATI Neurostimulation System). PulsanteTM består av en fjärrkontroll, RC-200 och ett 

inopererat implantat med syfte att lindra Hortons huvudvärk. Företaget grundades 2007. 

 

Hortons huvudvärk är en sjukdom som oftast uppträder i skov och smärtan som sjukdomen 

innebär är klassad som mycket svår. Hortons huvudvärk är dessutom mindre känd och länge 

har den bästa behandlingen för dessa patienter varit sumatriptaninjektioner.  

 

PulsanteTM angriper sjukdomen genom att stimulera Ganglion Sphenopalatina som är en 

nervsamling som ger upphov till den svåra smärtan. Apparaten som används dagligen av 

många patienter är den första versionen som ATI lanserat. Vid en första anblick kan den verka 

stor och klumpig, utvecklingsmöjligheterna är många. Därför skrevs detta examensarbete med 

syfte att kartlägga användarnas upplevelser och behov av apparaten. Detta arbete är även tänkt 

att användas som grund för en eventuell vidareutveckling av apparaten.  

 

Två marknadsundersökningar genomfördes, en i Sverige och en i Danmark. Resultatet från 

dem var att de flesta patienter känner sig begränsade vid användning av apparaten som det är 

nu. De allra flesta använder den enbart i hemmet och många av patienterna har egna förslag på 

förbättringar som skulle kunna göras på apparaten. 
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INLEDNING 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom innovation och produktdesign som 

gjordes på grundnivå vid Mälardalens Högskola. Rapporten består av en 

marknadsundersökning gjord för Autonomic Technologies Inc. Syftet med arbetet var att samla 

in användarinformation om deras produkt RC-200. Rapporten är ett förarbete i en 

vidareutveckling av apparaten RC-200 där del två kommer att utföras i en D-uppsats. Arbetet 

utfördes på halvfart utsträckt under en termin. Idén till detta projektarbete uppstod hos en av 

författarna, Marlene, vid hennes dagliga användning av dosan RC-200 då hon lider av Hortons 

huvudvärk. Sedan hon opererade in mikrostimulatorn i Uppsala mars 2015 har attackerna hon 

tidigare hade dagligen avsevärt minskat och hon har fått en ökad livskvalitet. Däremot har hon 

känt att en mer användarvänlig design av dosan RC-200 ytterligare skulle förenkla hennes 

vardag. Projektarbetets andra författare, Beatriz har sedan tidigare en bakgrund som 

biomedicinsk analytiker, inriktning fysiologi, och har därför ett naturligt intresse för medicinsk 

teknik. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Autonomic Technologies 

Autonomic Technologies är ett internationellt företag med Europabas i München, Tyskland. 

Huvudkontoret ligger i Kalifornien, USA. 

De arbetar med medicinsk teknik och deras primära produkt är PulsanteTM SPG 

Microstimulator System (ATI Neurostimulation System). PulsanteTM består av en fjärrkontroll, 

RC-200 och ett inopererat implantat NS-100, med syfte att lindra Hortons huvudvärk. Företaget 

grundades 2007. (Autonomic Technologies, 2015.) 

 

1.1.2 Hortons huvudvärk  

Hortons huvudvärk är en periodisk huvudvärk som uppträder i skov mer eller mindre cykliskt. 

Ofta uppstår en period med flera anfall per dygn under en viss period varje år. En period kan 

vara mellan en vecka upp till flera månader. Mellan perioderna är många patienter smärtfria. 

Andra patienter lider av kronisk Hortons där attackerna pågår under en period som är mer än 11 

månader på raken. Ett anfall kan pågå från 15 minuter upp till flera timmar. (Akademiska, 

2014.) 

 

Hortons huvudvärk är en dold sjukdom vilket betyder att den inte syns på utsidan. Det är även 

en sjukdom som är väldigt lite uppmärksammad. 

I Sverige har en av tusen personer Hortons huvudvärk. Sjukdomen är känd för att orsaka en 

mycket hög smärta som vanligtvis har sitt fokus bakom ett öga men kan stråla ut mot resten av 

kraniet. Smärtattackerna kommer mycket plötsligt, och förutom den höga smärtan kan en attack 

även medföra täppt näsa eller rinnsnuva, svullet och hängande ögonlock på den sida där 

smärtan sitter och svettningar i panna och ansikte. Den höga smärta som uppstår vid en attack 

brukar kunna jämföras med ett svårt njurstensanfall eller en förlossning. Den är av huggande 

karaktär och den drabbade har ofta väldigt svårt att vara stilla när en attack pågår. Det är inte 

ovanligt att den drabbade patienten får självmordstankar. (Akademiska, 2014.) 

En stor del av patienterna blir invalidiserade då sjukdomen är aktiv och sjukdomen sänker 

deras livskvalitet avsevärt.  

Vad som utlöser Hortons huvudvärk är än så länge inte helt känt. Under en attack är ett område 

i nedre delar av hjärnan, hypothalamus aktiverat. Detta har kunnat påvisas med hjälp av PET 

som är en nuklearmedicinsk undersökning. Från hypothalamus går bland annat autonoma 

nerver till hjärnhinnor och kärl i området bakom ena ögat. Innan dessa nerver når ut till 

området kopplas de om i Ganglion Sphenopalatina. (Neurologi i Sverige, 2016).  Dessutom 
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frigörs CGRP (kalcitoningenrelaterad peptid), det är en aminosyrapeptid och signalsubstans 

som binder till receptorer som bland annat dilaterar kärlen och påverkar både vävnad och 

trigeminusnervens ändslut som gör att en inflammatorisk process startas. (Edvinsson, 2015) 

Denna process registreras i trigeminusnerven som leder smärtsignalerna in till hjärnstammen 

och upp mot storhjärnebarken där smärtan registreras och börjar kännas. (Migraine, 2012). 

Det finns en del olika differentialdiagnoser även om det kliniskt ofta inte är något problem att 

ställa diagnosen Hortons huvudvärk. Om det skulle uppstå tveksamheter är ett sätt att 

säkerställa diagnosen att ge patienten nitroglycerin sublingualt alltså under tungan, en medicin 

som vanligtvis används vid kärlkramp och som vidgar kärlen. Om patienten är inne i en period 

då anfall uppstår ger nitroglycerin en attack inom några minuter (Medicinboken, 2007).  

Attackerna kan enligt samma princip brytas med hjälp av mediciner som fungerar 

kärlsammandragande. En del patienters attacker kan minskas eller förebyggas med olika 

receptbelagda mediciner. Vid en pågående attack är mediciner så som nässpray eller sprutor 

som innehåller sumatriptan vanliga och ger effekt inom en kvart, tyvärr hjälper det inte alla 

patienter. En annan vanlig medicin för att behandla en pågående attack är syrgasbehandling. 

Patienten andas in syrgas genom en ansiktsmask och anfallet kan brytas inom 10–15 minuter. 

Fungerar denna behandling väl kan patienten få tillgång till en egen syrgastub hemma (1177, 

2016). 

Då attackerna kan vara kraftfulla tvingas många Hortonpatienter att söka akut vård för att få 

narkotikaklassade preparat som morfin. (Akademiska, 2014). 

 

1.1.3 Elektrisk nervstimulering (SPG-stimulering) 

SPG-stimulering, (Ganglion Sphenopalatina-stimulering) består av 

två delar, ett implantat som är en mikrostimulator med elektroder 

som opereras in ovanför överkäkens visdomständer, och en apparat 

som läggs mot kinden och aktiverar mikrostimulatorn vid behov 

eller i förebyggande syfte. Implantatet har en inbyggd antenn. 

Antennen, även kallad elektroden, är en liten kopparspole som 

används för att ta emot energi, skicka energi samt ta emot data från 

fjärrkontrollen. Elektroden i sin tur ligger emot en ansamling 

nervtrådar som kallas för Ganglion Sphenopalatina, och det är dessa 

nervtrådar som ger upphov till smärtattackerna som uppstår vid 

Hortons huvudvärk. (Migränsällskapet, u.å.) 

Patienten kan när som helst stimulera SPG via implantatet 

med hjälp av apparaten och då bryts nervstimuleringen och smärtan 

minskar. Det är en svag högfrekvent växelström som stimulerar 

Ganglion Sphenopalatina vilket gör så att aktiviteten i nervtrådarna 

bryts.  

I Sverige var Akademiska sjukhuset först med att erbjuda denna 

behandling för patienter med Hortons huvudvärk. För närvarande är 

det fortfarande det enda sjukhuset i landet som gör dessa 

operationer.  Hittills har ungefär 20 patienter fått implantatet. 

Operationen räknas som ett mindre ingrepp och det finns inga större risker att göra den. Efter 

ingreppet ligger patienten inne 2–3 dygn och får sedan åka hem. Kostnaden för varje implantat 

är cirka 300 000 kronor. Det kan tyckas vara en hög kostnad men med tanke på de 

medicinkostnader, akut sjukvård, syrgas, sjukskrivningar och rehabiliteringsbehandlingar en 

Hortonpatient kostar får samhället igen pengarna på några år då alla dessa mediciner och 

behandlingar minskar eller avtar helt. (Akademiska sjukhuset, 2014.) 

 

Figur 1: Bild på patient som stimulerar 

mikrostimulatorn med apparaten. 

(Autonomic Technologies 2015) 
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1.2 Problemformulering 

Den apparat, RC-200 som idag används för elektrostimulering är den första versionen som 

kommit ut. Det är även den apparaten som använts för kliniska tester och är inte helt optimal 

som den är nu. För att kunna undersöka vilka problem som upplevs av patienterna som 

använder den behövs en marknadsundersökning.   
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka problem och svårigheter som användarna 

av apparaten upplever vid användning av den.  

Dessa frågeställningar kommer att besvaras under projektets gång: 
 

1. Vilka är de största problem som upplevs vid användningen av apparaten? 
 

2. Känner sig patienten begränsad vid användning av apparaten? 
 

3. Hur kan apparaten göras mer användarvänlig? 
 

4. Hur ska apparaten kunna göras lättare att användas då patienten är på språng? 
 

5. Hur ska apparaten utformas för att göra den mer diskret vid daglig användning? 
 

1.4 Avgränsningar  

Projektarbetet har avgränsats till två marknadsundersökningar. En skall utföras mot patienter i 

Sverige och den andra mot patienter i Danmark. Marknadsundersökningarna har begränsats till 

att göras via telefonintervjuer vad gäller Sveriges patienter och genom enkäter via mail för att 

kunna nå ut till så många som möjligt i Danmark. Antalet medverkande patienter i 

undersökningarna är begränsade då det inte är så många som gjort operationen hittills, särskilt i 

Sverige. I Sverige deltog 17 patienter i undersökningen och antalet patienter som deltog i 

Danmark var även där 17 stycken. Genom marknadsundersökningarna kommer olika 

möjligheter att framträda. Med hjälp av dessa kan författarna rangordna vilka delar på 

apparaten som anses vara viktiga att utveckla och i vilken ordning de bör prioriteras. Den 

insamlade informationen från de båda kundundersökningarna kommer ligga som grund för en 

fortsättning av detta arbete som kommer att vara på D-nivå. I det framtida arbetet kommer 

apparaten utvecklas genom att ett antal koncept tas fram som visar idéer till en framtida 

generation av RC-200.  

Författarna har avgränsat detta arbete genom att enbart samla in information kring användandet 

av apparaten och vad patienterna känner och tycker kring brukandet av den.  Därefter ska den 

insamlade informationen analyseras, rangordnas och prioriteras. 
 

1.5 Projektdirektiv 

1.5.1 Högskolans direktiv  

Detta examensarbete är på C-nivå och omfattar 15 högskolepoäng. Då kursen ges i halvfart 

innebär detta 20 timmars arbete per vecka under 20 veckor. Enligt högskolans direktiv ska 

arbetet sammanställas i en rapport där teknisk beskrivning, kundundersökningar och resultat 

ska ingå. 
 

1.5.2 Företagets direktiv 

Projektet görs för att undersöka användarvänligheten hos RC-200 och lägga grund för nästa 

generation av den. Detta görs med hjälp av två olika marknadsundersökningar som besvaras av 

befintliga användare av PulsanteTM. Syftet med dessa marknadsundersökningar är att identifiera 

användarnas önskemål och på det viset kunna skapa möjligheter. Dessa möjligheter ska sedan 

stå som grund för framtagandet av olika koncept för en ny produkt. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras bokomliggande metoder som använts för de praktiska delarna i 

projektet så som att planera och bygga upp projektet. Här presenteras begrepp och existerande 

teorier som använts för just denna studie. 

 

2.1 Projektplanering 

Då planeringen för ett projekt lägger grunden för hela projektet är det att viktigt att det läggs 

ned ordentligt med tid på att planera inför det. I planeringen ingår det att komma fram till 

arbetets syfte, mål och arbetets frågeställningar. För att få en bättre helhetsbild över det 

planerade arbetet så undersöks projektets olika steg och vilka resurser som kan tänkas finnas 

för varje aktivitet. Vidare så är det viktigt att en så effektiv styrning som möjligt kan uppnås. 

Detta sker genom att olika punkter som projektmedlemmarna kommer fram till tillsammans 

skrivs ned och följs genom hela projektet. En stor tyngd har lagts på planeringen, detta för att 

det sedan skulle bli mer motiverande att genomföra projektplanen.  

 

2.1.1 Målformulering 

I projektplaneringen tas projektmålen fram. Först huvudmål som ingår i milstolparna, och 

sedan bryts huvudmålen ner och formulerades till delmål. Alla mål skall vara tydliga, 

realistiska och mätbara. 

 

2.2 Gantt-schema 

Gantt-schema är en tidplan som beskriver när aktiviteterna i ett projekt kommer att 

genomföras, och hur lång tid varje aktivitet planeras att ta. Tiden har uppskattats i förväg, och 

kan i många fall skilja sig från verkligheten. De aktiviteter som tidsätts är de aktiviteter som 

ingår i de framtagna delmålen. Samtliga aktiviteter ordnas efter beroende, dvs vilka aktiviteter 

som måste vara avslutade innan nästa aktivitet kan påbörjas. (Företagande, 2011.) 

 

2.3 Brainstorming  

För att lösa ett problem eller komma på nya idéer kan brainstorming användas. Vid utförandet 

behövs inga större förberedelser. En grupp sätter sig och ett ämne presenteras. Därefter 

diskuterar gruppen för- och nackdelar, diverse lösningar och risker. Allt som gruppen kan 

komma på sägs och goda idéer kan skrivas upp. Även dåliga idéer måste få komma fram, för en 

mindre bra idé kan skapa grunden för en väldigt god ide. Vitsen med brainstorming är att varje 

individ ska få komma till tals och presentera sina idéer. (Företagande, 2010.) 

 

2.4 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning kan utföras för bland annat att kartlägga beteenden, bedöma 

efterfrågan, se trender eller få reda på kundbehov. En marknadsundersökning kan alltså 

användas för en rad olika syften. I en marknadsundersökning samlas data in för att vanligtvis ta 

reda på till exempel användning kring en produkt eller tjänst. Det är även vanligt att göra 

marknadsundersökningar där syftet är att samla information kring inställning till ett företag, 

organisation eller plats. Det är vanligt att kategorisera brukarna till en specifik målgrupp vid en 

undersökning. Målgruppen undersökningen riktar sig mot kan vara en viss ålder, en 

yrkeskategori eller ett särskilt intresse för att nämna några exempel.  

Den data som samlas in vid en marknadsundersökning ska analyseras och rapporteras. 

Att ta med i beaktning vid genomförande av en marknadsundersökning är hur mycket tid den 

tillfrågade kan tänkas lägga ner på att svara samt hur många som undersökningen ska nå ut till. 

Efter att det bestämts är nästa steg att välja strukturerad eller ostrukturerad undersökning, 

öppna eller stängda frågor samt kvalitativa eller kvantitativa metoder. (Företagande, 2011.) 
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2.5 Tolkning 

Tolkning används främst för att översätta från ett språk till ett annat eller slå upp ett ord i en 

ordbok. Vidare används tolkning för att försöka förstå vad som menas, kan vara ur en text, en 

händelse eller en persons agerande. Ett annat uttryck för tolkning kan vara ”att läsa mellan 

raderna”. (Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

2.6 Metoder för att organisera 

2.6.1 Post-it 

Ett bra verktyg att använda vid organisering är post-it-lappar. Att arbeta med post-it-lappar kan 

användas i metoden ” Brainstorming och prioritering med hjälp av post it-lappar”. Metoden 

lämpar sig väl när resultat från en kundundersökning finns, men resultaten behöver organiseras 

och grupperas. Först formuleras en fråga och skrivs upp på en tavla. Exempelvis: Vilka delar 

på apparaten ska vi fokusera på att utveckla för att nå målet? Enskilt skrivs förslag ner på 

papper för att sedan diskuteras med varandra och kanske då komma på nya svar. Därefter väljs 

de viktigaste förslagen ut. Tillvägagångssättet ser lite annorlunda ut om det är flera personer i 

gruppen för då jobbar deltagarna i par. (Metodbanken, u.å) 

 

2.6.2 PICK-graf (PICK-chart)  

Pick-chart är ett prioriteringsverktyg som används för att ta reda på vad som ger bäst effekt och 

för att prioritera bland idéer och förslag. PICK är en förkortning för orden Possible, Implement, 

Consider och Kill som på svenska betyder Möjligt, Genomför, Överväg och Gör Inte. Orden 

placeras i en kvadrat med fyra rutor i, ett ord i varje ruta. Därefter placeras idéerna i rutorna 

utifrån två perspektiv: kostnad/ansträngning och effekt/påverkan. (Metodbanken, u.å) 

 
Figur 2: De fyra olika rutorna i PICK-grafen där idéerna ska placeras ut. (Metodbanken, u.å) 

  

 

  



15 (57) 

3. ANSATS OCH METOD 

För detta examensarbete kommer ett frågeformulär att sammanställas inför en 

kundundersökning.  
 

3.1 Projektplanering 

Skribenterna till detta arbete började med att undersöka projektets olika steg och vilka resurser 

som kunde tänkas finnas för varje aktivitet. Vidare så undersöktes hur en så effektiv styrning 

som möjligt kunde uppnås. För att uppnå det följdes tre olika punkter genom projektets gång: 

•Alltid diskutera målen noga så att båda gruppmedlemmarna förstår dem på samma sätt och 

missförstånd undviks. 

•Se till att en person är ansvarig för en uppgift och ansvarar för att aktiviteten blir genomförd. 

Exempelvis så gjorde en och samma person intervjuerna för att undvika att frågorna tolkades, 

lästes upp och förklarades på två olika sätt. 

•Kontinuerligt under projektets gång lägga in nya delmål som skulle vara klara innan veckans 

slut, delmålen kunde vara att få texter färdiga, välja layout till PowerPoint eller maila det som 

behövdes mailas. 

Båda skribenterna lade stor tyngd vid planeringen för att skapa en god motivering till att 

genomföra projektplanen. 
 

3.1.1 Målformulering 

För att lättare kunna lägga upp arbetet vid projektplaneringen skapades olika huvudmål. 

Huvudmålen bröts ned till delmål. Nedan följer målen som togs fram. 

 Projektets huvudmål 

• Knyta kontakter med företaget 

• Ta fram frågor till intervjuerna 

• Utföra kundundersökningarna 

• Sammanställa resultaten 

• Analysera resultaten 

• Rangordna och prioritera vilka enheter som skall utvecklas 

• Färdigställa rapporten 

• Färdigställa powerpointpresentation 

• Examenspresentation 

Projektets delmål 

• Kontakta Akademiska sjukhuset 

• Få kontakt med ATI 

• Göra en projektplan att visa ATI  

• Sammanfatta projektets syfte, mål och frågeställning 

• Samla in fakta kring apparaten och dess användning 

• Sammanställa frågor utifrån den fakta som behövde samlas in 

• Testa intervjufrågorna på personer för att se om de kan misstolkas 

• Få tillstånd till att göra intervjuer i Sverige 

• Boka in intervjutider 

• Utföra telefonintervjuer 

• Översätta intervjufrågorna till danska 

• Få tillstånd till att utföra undersökningen i Danmark och Finland 

• Utskick av enkäter i Danmark 

• Planera in texter och moment i rapporten som skall utföras varje vecka 

• Välja layout till powerpointpresentation 
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3.2 Gantt-schema 

Vid projektets start, i planeringsfasen, konstruerades ett Gantt-schema som ett nödvändigt 

verktyg för projektets uppstart. Gantt-schemat beskrev när olika aktiviteter skulle genomföras 

och hur lång tid varje aktivitet planerades att ta. De aktiviteter som tidsattes var de aktiviteter 

som ingick i delmålen i detta projekt. Samtliga aktiviteter har ordnades efter beroende, dvs 

vilka aktiviteter som måste vara avslutade innan nästa aktivitet kan påbörjas.  

 

3.3 Brainstorming  

Brainstorming användes främst när intervjufrågorna skulle tas fram. Frågorna skulle formuleras 

på ett sådant sätt att de inte fick bli ledande. För att frågorna skulle bli rätt så fick författarna 

hjälp av en universitetslektor inom Produkt och Processutveckling på Mdh. Då ett antal förslag 

på frågor hade tagits fram skickades de vidare till en läkare på Akademiska som i sin tur 

hänvisade till projektledaren till projektet Vägen till Horton-vården inom 

Huvudvärksförbundet. Många olika personer från olika yrkeskategorier och med olika 

kunskaper har varit med och brainstormat kring frågorna till marknadsundersökningarna. 

Under brainstormingen användes Post-it-lappar för att lättare organisera tankarna och idéerna 

som kom fram. Detta gjorde det även enkelt att få en överblick. 

 

3.4 Studiebesök 

För att få mer information om hur apparaten fungerar har ett antal studiebesök och möten 

gjorts. Två gånger har författarna varit i Uppsala och träffat sjuksköterska Eva Leljewahl som 

är den person som har hand om att programmera patienternas apparat för att den ska fungera 

optimalt när de använder den hemma. Marlene har varit i München för ett mycket givande 

möte med ATI och deras personal.  

 

3.5 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen var till en början tänkt att utföras helt digitalt med hjälp av ett 

utskick via Huvudvärksförbundet. Denna idé övergavs ganska snabbt med tanke på att alla som 

opererats inte är medlemmar i Huvudvärksförbundet. Istället togs beslutet att telefonintervjuer 

skulle vara den metod som gav flest svar. Hans Eriksson som är den neurokirurg som opererat 

in alla implantat tog kontakt med alla patienter och fick deras tillåtelse att lämna ut deras 

kontaktuppgifter. Telefonintervjuerna genomfördes med 16 patienter av en och samma person, 

Beatriz. En patient hade inte tid att medverka i en telefonintervju och fick istället tillgång till 

enkäten elektroniskt via Google forms.  

 

I Danmark gjordes marknadsundersökningen på ett annorlunda sätt än i Sverige. David Barnes 

som har varit en kontaktperson på ATI delade sin kontakt i Danmark och en mailkonversation 

med Malene Kjærgaard Danø startade. Malene är sjuksköterska på Neurologiska kliniken 

Rigshospitalet – Glostrup, Danmark. Med hennes hjälp översattes frågorna till danska. På 

grund av språkskillnaden skulle telefonintervjuer vara svårare att genomföra i Danmark. Därför 

beslutades istället att kundundersökningen skulle mailas ut till alla patienter. 25 patienter 

mottog enkäten via mail. 17 svarade, en av dem delvis. 

 

3.6 Tolkning 

Efter att patienterna svarat på alla frågor i intervjun fanns det vissa svar som valdes att tolka, 

och klumpa ihop, för att sedan göra en mer enhetlig bild. Ett exempel är att på en fråga skrev 

patienterna olika saker de tyckte var mindre bra med apparaten. Därefter tolkade 

projektgruppen svaren för att kunna kategorisera svaren efter olika behov. 

Var det något svar som var lite diffust eller oklart gjordes en fördjupad analys och diskussion 

användes för att ge upphov till nya idéer. 
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3.7 Metod för att organisera 

De utvalda möjligheterna, som hade valts ut, skulle bli färre och då användes Pick-grafen för 

att välja vilka möjligheter som var relevanta att gå vidare med. Varje möjlighet skrevs ner på 

en lapp, därefter diskuterades varje lapp en och en, och efter att projektgruppen var överens 

placerades lapparna i en av de fyra rutorna; Möjligt, Genomför, Överväg och Gör Inte. Denna 

metod var till stor hjälp då möjligheterna skulle sållas och väljas ut.  
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Figur 3: Visar patienternas ålder. 
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Figur 4: Andelar i procent. 

4. RESULTAT 

Nedan följer resultatet från kundundersökningarna i Sverige och Danmark. Alla patienter har 

svarat på samma frågor. I Sverige genomfördes kundundersökningen av 17 patienter varav en 

svarade ofullständigt. Antalet patienter som delgivits enkäten i Danmark var totalt 25. Av dessa 

svarade 16 fullständigt och en patient svarade delvis på den. 8 valde att inte medverka.  

4.1 Sverige 

Medelåldern bland deltagarna var 50,12 år, den yngsta var 26 år och den äldsta 72 år.  

Av de tillfrågade var 8 män och 9 kvinnor. Mer än hälften (53 %) av de tillfrågade hade använt 

apparaten i över ett års tid medan 35 % hade använt apparaten i nästan ett års tid. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabell 1 visar att 10 av 17 patienter använder apparaten flera gånger per dag i förebyggande 

syfte, medan 4 patienter aldrig använder den i förebyggande syfte. När patienten upplever en 

sjukdomsperiod använder 9 patienter apparaten flera gånger per dag och hela 8 patienter 

använder apparaten max en gång i veckan. Av de 17 patienterna lider 12 patienter (71 %) av 

kronisk Hortons och 5 av periodisk. 

Tabell 1: Information över patienternas användning av apparaten. 

Nummer Kön Ålder När du är anfallsfri, hur ofta använder du 

apparaten i förebyggande syfte? 

När du är sjuk, hur ofta  

använder du apparaten? 

1 Man 53 Max en gång i veckan Flera gånger per dag 

2 Kvinna 44 En gång per dag Max en gång i veckan 

3 Kvinna 54 Aldrig Flera gånger per dag 

4 Kvinna 43 Aldrig Max en gång i veckan 

5 Man 72 Flera gånger per dag Max en gång i veckan 

6 Kvinna 45 Flera gånger per dag Flera gånger per dag 

7 Man 58 Flera gånger per dag Max en gång i veckan 

8 Man 71 Flera gånger per dag Max en gång i veckan 

9 Man 37 Aldrig Max en gång i veckan 

10 Kvinna 47 Flera gånger i veckan Flera gånger i veckan 

11 Kvinna 44 Max en gång i veckan Max en gång i veckan 

12 Man 59 Flera gånger per dag Max en gång i veckan 

13 Kvinna 46 Flera gånger per dag Flera gånger per dag 

14 Kvinna 57 Flera gånger per dag Flera gånger per dag 

15 Kvinna 26 Flera gånger per dag Flera gånger per dag 

16 Man 53 Flera gånger per dag Flera gånger per dag 

17 Man 43 Aldrig Flera gånger per dag 
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Vad gäller antalet minuter per användningstillfälle ser resultaten identiska ut för patienter som 

använder apparaten i förebyggande syfte och för de som använder den vid anfall. 6 patienter 

använder apparaten i 15 minuter, lika många använder den i 20 minuter och en patient 

använder den 30 minuter.  

 

Patienterna fick frågan om vilken tid på dygnet de oftast använde apparaten. Dygnet delades 

upp i morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll och natt. Detta var en flervalsfråga där flera 

alternativ kunde väljas som svar. 5 patienter kunde använda apparaten vilken tid på dygnet som 

helst. Flest patienter, 13 stycken uppgav att de använde apparaten på morgonen. Natten var den 

tidpunkt som var minst populär att använda apparaten, 6 patienter använde den då. 

 

 

Figur 5:Procentfördelning över dygnsanvändandet av apparaten. 

För att få en helhetsbild över vart patienterna kunde tänkas använda apparaten, det vill säga i 

vilka miljöer, så ställdes frågan ”Vilken plats befinner du dig oftast på när du använder 

apparaten?”. De tillfrågade fick i fritext beskriva vart de oftast använde apparaten. Härnäst 

följer en sammanställning i tabellform över svaren. 
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Tabell 2: Visar platser patienterna befinner sig på vid användning av apparaten. 

Vilken plats befinner du dig oftast på när du använder apparaten?  

Hemmet. 

Halvliggandes i soffan. 

Använder den enbart i hemmet oftast liggande ibland sittandes i soffan med stöd. 

Hemma, borta. Vartsomhelst. Har till och med använt den när jag blivit hämtad med ambulans. Sitter vid 

användning. Skulle vilja ligga men apparaten är för känslig, får inte röra mig någonting för då tappar den 

kontakten. Måste hålla apparaten helt stilla. 

Sitter hemma. Men tar med apparaten överallt! 

På kvällen i sängen eller soffan. Har den alltid med oavsett vart. 

Hemma, ligger ned på sidan med den under mig. 

Sitter ner varsomhelst. 

Inget svar. 

Använder den överallt där jag är men enbart dagtid. 

Ligger hemma i soffan. 

Sitter hemma. 

Sitter hemma. 

Hemma liggandes i soffan. 

Sitter hemma. 

Ligger i sängen. Klämmer in den under gummit på masken. Ibland ligger jag på den. 

Hemma eller på akuten. Ligger på den på sidan. 

 

Efter att ha samlat information om diverse miljöer så var nästa steg att se över om olika 

ljusförhållanden påverkar patienternas användande av apparaten. Patienterna fick i fritext svara 

på frågan ” Inverkar ljusförhållandet där du befinner dig ditt användande av dosan?” Av de 16 

svar som samlades in så svarade 14 patienter nej på frågan om ljusförhållandet inverkar 

användandet av apparaten, samtidigt som 2 patienter svarade ja med motiveringen att de inte 

ville ha för ljust i rummet.  

På frågan om hur patienterna upplever laddningskabeln till apparaten svarade 13 patienter att 

det går lätt att ansluta laddningskabeln, 3 att det går med viss svårighet och 1 att det inte går 

alls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

18%

6%

Hur upplever du att ansluta laddkabeln?

Det går lätt (76%)

Det går med viss svårighet (18%)

Det går inte alls (6%)

Figur 6: Procentfördelning över hur det är att ansluta laddningskabeln. 
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Patienterna fick frågan om de någon gång känt sig begränsade när de använt apparaten. 15 

svarade att de någon gång känt sig begränsade och ombads utveckla på vilket sätt. 

Tabell 3: Visar om patienterna känner sig begränsade och på vilket sätt. 

Begränsad? 

 

Om Ja, på vilket sätt känner du  

dig begränsad? 

Ja 

Ganska tung och otymplig. 

 

Ja 

Därför jag bara använder den på kvällen. 

 

Ja 

Känner mig fast 30 minuter vid användning. Kan inte gå omkring med den. 

 

Ja 

Kan inte röra på mig utan måste sitta stilla. 

 

Ja 

Kan inte göra annat. 

 

Ja 

Känner mig begränsad då jag bara har en hand över vid användning.  

Den är den stor och klumpig. 

Nej 

 Nej 

 

Ja 

De gånger som jag använde den var det jobbigt att sitta fast med en  

hand och inte kunna göra något samtidigt. 

Ja 

Blir jobbigt om t ex telefonen ringer och dosan rör sig lite.  

Då tappar den kontakt. Måste sitta HELT stilla med den.  

Ja 

Svårt att hålla dosan på exakt rätt läge hela tiden. 

 

Ja 

Lite klumpig att hålla i, kan bara använda en arm när jag har dosan. 

 

Ja 

Emellanåt ilar det i tänderna vid användning. Den är omprogrammerad men känns fortfarande i  

gommen. Ska göra CT för att se att implantatet sitter rätt. 

Ja 

15 minuter är för långt. Dosan är för stor och klumpig. 

 

Ja 

Ibland om man är någonstans måste man planera så man sitter avskilt med dosan.  

Vill helst inte sitta med den bland folk. 

Ja 

Kan inte göra mycket mer vid användning av den. 

 

Ja 

Kan inte göra något annat samtidigt. Men det går ändå ganska bra.  

Blir trött i armen om jag sitter och använder den.  
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Vidare i undersökningen ställdes frågan ”Finns det tillfällen då du känt av att en attack är på 

gång och borde använt dosan, men avstått?”.  Av 16 patienter svarade 7 patienter (44 %), att de 

någon gång avstått från att använda apparaten, fast de hade behövt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De patienter som svarade ja fick frågan om vid vilka tillfällen som de avstått från att använda 

apparaten. Tre patienter har avstått vid tillfällen då de hellre velat använda farmakologisk 

behandling. En patient vill inte gärna använda apparaten offentligt och har därför avstått. En 

har inte kunnat ha med sig apparaten överallt på grund av dess storlek. Och en annan har 

uppgett att den bara använder apparaten på kvällen. Dessutom har en patient angivit att fysiska 

hinder gjort att den inte kunnat använda apparaten som den velat.  

Som sista punkt i kundundersökningen fick de tillfrågade själva fundera över om det var något 

de ville förändra och/eller förbättra med apparaten. Svaren skrevs i fritext och nedan följer 

patienternas svar. Inget har översatts eller tolkats. 

 

  

25%

19%

56%

Finns det tillfällen då du känt av att en attack är på gång och 

borde använt dosan, men avstått?

Ja, det händer ofta (25%)

Ja, det har hänt (19%)

Nej, jag kan använda den

närsomhelst utan problem (56%)

Figur 7: Procentfördelning över frågan om patienterna någon gång avstått från att använda apparaten. 
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Tabell 4: Patienternas egna förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra med apparaten? 

Mindre, lättare, smidigare. 

Vill inte hålla i den med händerna. För stor och tung. För kort laddsladd. 

Mindre och lättare. Apparaten är för stor och klumpig.  

Skulle vilja sätta fast den som en platta till TENS-apparat.  

Vill gärna kunna göra något annat samtidigt som jag använder den. 

Apparaten är för stor och tung. Den känns klumpig.  

Skulle vilja ha något om går åt ett annat håll, något mindre och lättare.  

Som en hörselsnäcka kanske som man sedan kan styra med en remote i handen.  

Den är klumpig att hålla i. Men eftersom den förändrat  

mitt liv så pass mycket skulle jag använda den även om den  

vägde det dubbla. 

Skulle vilja att den vore lättare och gärna mindre.  Önskar att det bara var en liten platta. Vill ha den smalare och lättare.  

Jobbigt att hålla den vid anfall men vikten är värsta grejen.  Skulle vilja ha ett armband runt handleden, som ett 

handledsband för att inte tappa bort den när man använder den innan man somnar i sängen.  

Inget svar 

Klumpig dosa. Vill gärna ha en mindre med snyggare design. Den är för tung. 

Bra att man kan styra den själv. Den är för stor. Borde gå att göra mindre, som ett pannband eller genom att sätta något på 

kinden.  

Den är otymplig och tung. 

Skulle vilja ha smidigare kontroll som kan läggas i fickan separat.  

Skulle vilja klistra den på kinden på något vis. Som en TENS-klisterlapp så att den går att använda vid anfall.  

Som det är nu är det omöjligt att använda den vid anfall på grund av att jag inte kan vara still då. 

Skulle vilja göra klumpen lite smalare, som en flugsmälla. Rundare och längre grepp.  

Ett längre skaft skulle göra att man kunde hålla armbågen nere. Runt handtag nertill. Av och på knappen är just nu för nära.  

Stänger av den lätt när man justerar styrkan. Sätt knapparna på olika sidor. plus och minus knappen får gärna vara längst ner 

i skaftet där handen är. Av och på knappen högre upp. 

Jobbigt med tänderna. Hade problem med ilningar innan op också. 

Skulle framförallt vilja minska användningstiden. Den är för stor. 

Den är klumpig och tung. Nu vant mig att lägga den rätt mot implantatet men det var svårt i början.  

Mycket dåligt batteri! Skulle vilja ha USB på den så jag enklare kan ladda den överallt till exempel i bilen.  

Laddar den inte medan jag kör den men ibland är det glapp i sladden. Måste verkligen kontrollera att den laddar innan jag 

släpper den. 

Skulle vilja ha något som håller den på plats vid användning. Den är för stor och otymplig. 

Kontakten! Separat laddningskontakt med stift? Kontakten som den är nu är katastrof.  

Blir glapp på den på en gång. Har redan bytt en gång. Hade varit bättre med separat laddkontakt som inte är miniUSB. 

Alltså en kontakt till datorn och en annan till elen. 
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Figur 8: Åldersfördelning. 

6%

6%

6%

82%

Under hur lång tid har du använt apparaten? 

0-3 månader (6%)

4-9 månader (6%)

10-12 månader (6%)

mer än 12 månader (82%)

Figur 9:  Procentfördelning över hur lång tid apparaten använts. 

4.2 Danmark 

I Danmark var medelåldern bland deltagarna 47,82. Den yngsta var 22 år och den äldsta 69 år. 

Det var 10 män och 7 kvinnor som deltog i undersökningen. 14 av dem (82 %) hade använt 

apparaten i över ett års tid. 
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Tabell 4: Patientdata och beskrivning över användning. 

Nummer 

 

Kön 

 

Ålder 

 

När du är anfallsfri, hur ofta  

använder du apparaten i  

förebyggande syfte? 

När du är sjuk, hur ofta 

använder du apparaten? 

 

1 Man 66 Aldrig Flera gånger per dag 

2 Man 63 En gång per dag Flera gånger per dag 

3 Man 47 Aldrig Flera gånger i veckan 

4 Man 61 Aldrig Flera gånger i veckan 

5 Man 44 Aldrig Flera gånger per dag 

6 Man 33 Aldrig Max en gång i veckan 

7 Man 37 Aldrig Flera gånger per dag 

8 Kvinna 52 Aldrig Flera gånger per dag 

9 Kvinna 51 Flera gånger per dag Flera gånger per dag 

10 Kvinna 26 Flera gånger i veckan Flera gånger per dag 

11 Kvinna 22 Inget svar Inget svar 

12 Man 52 Aldrig Max en gång i veckan 

13 Man 31 Aldrig En gång per dag 

14 Kvinna 51 Aldrig Flera gånger i veckan 

15 Kvinna 69 Aldrig Max en gång i veckan 

16 Kvinna 43 Aldrig Flera gånger per dag 

17 Man 65 Aldrig Flera gånger per dag 

 

I Danmark var det 3 patienter som angivit att de någon gång använder apparaten i 

förebyggande syfte. Dessa 3 använde den då mellan 10–20 minuter varje användningstillfälle. 

Däremot var det betydligt fler, 16 stycken som uppgav att de använde apparaten vid 

anfallsperioder. De flesta, 8 patienter, använde den då i 15 eller 20 minuter. 
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Användning vid aktiv period

10 minuter (20%)

15 minuter (27%)

20 minuter (27%)

25 minuter (20%)

30 minuter (6%)

Figur 10: Procentfördelning över användande av apparaten vid aktiv period. 
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Även patienterna i Danmark svarade på vid vilken tidpunkt på dygnet de använde apparaten. 

Av 17 patienter så använde 11 av dem apparaten på natten. Minst antal patienter, 4 stycken, har 

angivit att de använde apparaten på förmiddagen eller eftermiddagen. 

 

 

Figur 11: Procentfördelning över användande av apparaten över dygnet. 

 

Frågan ”Vilken plats befinner du dig oftast på när du använder apparaten” genererade tre olika 

platser som fördelade sig enligt figuren nedan. De allra flesta patienterna, 14 stycken, använde 

apparaten när de befann sig hemma. Endast 2 av de 17 deltagarna använde apparaten överallt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående ljusförhållandet i rummet vid användning av apparaten svarade 5 patienter att 

ljusförhållandet påverkade, 10 patienter svarade att det inte gör det och 1 patient att den inte 

vet. Totalt 16 svar samlades in på den frågan. 
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Figur 12: Fördelning över platser där patienterna använder apparaten. 
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Vad gäller anslutningen av laddningskabeln tyckte 13 patienter (81 %) att det går lätt att 

ansluta den. Resterande tre svar på den frågan angav att det går med viss svårighet. 

 

Figur 13: Procentfördelning över hur patienterna upplever att ansluta laddningskabeln. 

Tabell 5 redovisar svaret på frågan om patienten någonsin känner sig begränsad vid 

användning av apparaten och om ja, på vilket sätt. Av de 17 som svarade känner sig 9 patienter 

begränsade och 6 av dem har utvecklat på vilket sätt.  

Tabell 5: Information om patienterna känner sig begränsade och på vilket sätt. 

Begränsad? 

 

Om Ja, på vilket sätt känner du  

dig begränsad? 

Ja - 

Ja På offentliga platser. 

Ja Den måste vara exakt i placeringen. 

Nej   

Nej   

Ja Handens frihet saknas. 

Ja - 

Ja Du är rastlös och i smärta. Sen behöver du hålla en hand på fjärrkontrollen. 

Nej   

Ja Det tar lite av ens frihet. 

Ja - 

Nej   

Nej   

Nej   

Nej   

Ja Du måste vara stilla eller så har det ingen effekt. 

Nej   

 

Enligt tabell 5 har 2 patienter svårt med att de inte känner sig fria vid användning av apparaten. 

Dessutom har 2 patienter påpekat att apparaten måste hållas på exakt rätt ställe för att 

81%

19%

Hur upplever du att ansluta laddkabeln?

Det går lätt (81%)

Det går med viss svårighet (19%)

Det går inte alls (0%)
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överhuvudtaget ha effekt. 1 patient tycker att det är svårt att avvara en hand och ytterligare 1 

vill inte gärna använda den på offentliga platser. 

På frågan om det finns tillfällen då patienten känt av att en attack är på gång men avstått från 

att använda apparaten har 16 svar samlats in. Hälften av patienterna har uppgett att det händer 

ofta och andra hälften att det har hänt.  

  

50%50%

0%

Finns det tillfällen då du känt av att en attack är på gång och 

borde använt dosan, men avstått?

Ja, det händer ofta (50%)

Ja, det har hänt (50%)

Nej, jag kan använda den

närsomhelst utan problem (0%)

Figur 14: Procentfördelning över svaren på frågan om patienterna någon gång avstått från att använda apparaten. 
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Patienterna som svarat ”Ja” på denna fråga ombads utveckla vid vilka tillfällen som detta hänt. 

Svaren är sammanställda i tabell 6. 

Tabell 6: Utveckling av svar om vid vilka tillfällen patienterna avstått från att använda apparaten. 

Om Ja, vid vilka tillfällen? 

Glömde apparaten. 

På offentliga platser. 

Den kan orsaka nysningar. 

Jag hinner ofta ta Imigran injektion innan och det har god effekt. 

Använder syrgas, om anfallet är mycket kraftigt då fjärrkontrollen inte bort anfall helt. 

Alla tillfällen då anfallsfrekvensen och intensiteten av smärtan ökar vid användning av 

fjärrkontrollen. 

När det är mycket smärtsamt och fjärrkontrollen inte fungerar är det ibland bättre med syrgas. 

Om anfallet är illa och jag inte kan hålla fjärrkontrollen stilla där den ska vara.  

Om jag sover och blir väckt av ett extremt smärtsamt anfall så föredrar jag att använda syrgas. 

Huvudet i toalettstolen. 

När mina anfall är så kraftfulla att två syrgasmasker blir en nödvändighet. 

 

Den flyttar huvudvärken till andra sidan. 

Att den inte verkar. 

När attackerna är starka, så hjälper inte implantatet. Är kroniker och har  

8–10 attacker per dag. Chippet är bra för att skugga små milda attacker. 

Om tårar rinner nerför kinden. 

Har upplevt serieanfall efter användning av fjärrkontrollen. 

Vid våldsamma anfall. 
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På sista frågan fick patienterna själva beskriva om det fanns något de ville förändra eller 

förbättra med apparaten. Tabell 7 visar svaren som samlades in. 

Tabell 7: Patienternas egna förslag. 

Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra med dosan? 

Att den vore mindre. 

 

Nej 

 

Att den inte skulle behöva placeras så exakt. 

 

Den är lite för stor och tung att ha i en jackficka. 

 

Ljus i skärmen så att den lättare kan användas i mörker. Bättre batteritid. 

 

Datalänk programmet är irriterande - det dyker upp hela tiden, vilket resulterade i en avinstallering.  

Föreslår en hylsa att linda runt huvudet så att du kan ha händerna fria. 

Ljus visas och eventuellt ett larm som talar om när 15 minuter har gått och eventuellt lite skydd  

så det inte blir så varmt att hålla den mot kinden. 

Den skulle gärna få vara mindre /lättare att hålla (man blir trött i armen). 

 

Nej 

 

Den blir för varm och bränner nästan huden. 

 

Inget svar 

 

Nej. 

 

Nej. 

 

Ljusstyrkan. 

 

Önskar att den vore lättare och hade tydligare display. 

 

Den är för tung och varm och det bör finnas ljus i displayen. 

 

? * 

 

*Direkt återgivning av patientsvar. 
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5. ANALYS 

5.1 Sverige 

5.1.1 Antal deltagande i kundundersökningen  

17 patienter deltog i Sverige, varav 1 patient inte kunde svara fullständigt på alla frågorna då 

hen inte använde apparaten. Patienten avstod från att använda apparaten då den triggade igång 

attacker istället för att motverka dem. Om en svag högfrekvent växelström triggar Ganglion 

Sphenopalatina, så kallad SPG-stimulering, bryts aktiviteten i nervcellerna och huvudvärken 

avtar. Intressant är att det är möjligt att provocera en attack istället vid stimulering med en 

lågfrekvent ström. Patienten uppgav att hen fått ställa om apparaten två gånger men inte vågar 

använda den längre. Av den anledningen kunde denna patient inte svara fullt ut på samtliga 

frågor. 

Av de tillfrågade i Sverige så har 88 % använt apparaten i drygt ett år eller mer. Det är ganska 

mycket och med det går det att säga att uppgifterna som det har kommits fram till genom 

kundundersökningen är trovärdiga. Det är patienter som verkligen har använt apparaten och vet 

hur den fungerar.  

 

5.1.2 Användande vid förebyggande syfte och sjukdomsperiod 

13 av17 patienter använder apparaten i förebyggande syfte. 

10 av dessa 13 använder apparaten varje dag. 

3 patienter använder den max en gång i veckan eller en gång om dagen i förebyggande syfte, 

medan 4 patienter aldrig använder den i förebyggande syfte. 

 
 

Figur 15: Stapeldiagram över patientfördelningen vid användande vid förebyggande syfte. 

 

I en sjukdomsperiod använder 9 patienter apparaten flera gånger per dag, medan 4 patienter 

aldrig använder apparaten.  

De övriga 3 patienter som inte använder apparaten i förebyggande syfte är inte samma personer 

som de 3 som aldrig använder apparaten vid en sjukdomsperiod. De 3 patienter som använder 

den i förebyggande syfte men som väljer att inte använda apparaten vid sjukdomsperiod, väljer 

istället att använda farmakologisk behandling. De tycker att det är jobbigt att hålla i apparaten 

vid ett anfall, samt att hålla den på rätt plats mot kinden. Någon utrycker sig ” Som det är nu är 

det omöjligt att använda den vid anfall på grund av att jag inte kan vara still då”.  
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Figur 16: Stapeldiagram över patientfördelningen vid användande vid en sjukdomsperiod. 

 

Det finns 1 patient som aldrig använder apparaten varken i förebyggande syfte eller vid en 

sjukdomsperiod. Det är den patient som inte använder apparaten på grund av att den triggade 

igång attacker istället för att motverka dem.  

 

5.1.3 Minuter per användningstillfälle 

Då 10 patienter använde dosan varje dag i förebyggande syfte, och 3 patienter använde den 

max en gång i veckan eller en gång om dagen i förebyggande syfte, så använder totalt 13 

patienter apparaten i förebyggande syfte. 

Av dessa 13 patienter använder 12 patienter den i 15–20 minuter, och 1 patient i 30 minuter.  

13 patienter använder dosan i en sjukdomsperiod.  

9 av de 13 patienterna använder apparaten flera gånger par dag och 4 patienter använder 

apparaten max en gång i veckan. Precis som i användandet i förebyggande syfte så använder 12 

patienter den i 15–20 minuter, och 1 patient i 30 minuter. 

 

5.1.4 Tid på dygnet vid användning av apparaten 

Svaren på denna fråga är väldigt utspritt i Sverige. Dygnet delades upp i morgon, förmiddag, 

eftermiddag, kväll och natt. Eftersom det var en flervalsfråga så kunde varje dygnstid kunde få 

maximalt 17 svar. 

5 patienter svarade att de kunde använda apparaten vilken tid på dygnet som helst. De flesta ,13 

stycken, svarade att de använde apparaten på morgonen. Natten var minst populär, där enbart 6 

patienter använde dosan. Detta ansågs sticka ut en aning eftersom det ofta är just på natten som 

attackerna kommer. De kommer plötsligt och det är inte ovanligt att de är mycket intensiva. 

Vad är då som gör att minst antal patienter använder den ju nattetid? En tänkbar förklaring 

skulle kunna vara att det kanske är smidigare att ta mediciner på natten då man är trött och inte 

orkar hålla apparaten stilla och länge mot kinden. Det är en obekväm ställning att ligga med en 

hand hållandes tung apparat mot kinden i minst 20 minuter eller mer. 
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5.1.5 Plats vid användning av apparaten 

Samtliga patienter fick svara på en fritextfråga om vart de oftast befann sig då de använde 

apparaten. 

De allra flesta (11 patienter) svarade att de bara använder apparaten i hemmet, med undantaget 

från att 1 patient av dessa 11 använder den vid vissa tillfällen på akutmottagning. 

5 patienter svarade att de kan använda apparaten lite överallt. 

1 patient använder den inte alls. 

 

Att de flesta patienterna enbart använder dosan i hemmet är tyvärr oklart. En följdfråga hade 

kunnat underlätta analysen på denna fråga. Tex ”Vad hade kunnat få dig att använda dosan 

utanför hemmet?”. I nuläget kan ingen slutsats dras om varför en stor del av de tillfrågade inte 

använder apparaten utanför hemmet. 

För att få en mer överskådlig bild över de olika miljöerna delades de olika platserna upp i 

hemmet och i och utanför hemmet. Detta visar att 11 patienter (69 %) (använder apparaten 

enbart i hemmet medan 5 stycken (31 %) använder den både i och utanför hemmet. 

 

 
Figur 17: Visar fördelning över platser apparaten används. 

 

5.1.6 Ljusförhållanden 

16 patienter svarade på frågan ”Inverkar ljusförhållandet där du befinner dig ditt användande 

av dosan?” 

14 av 16 patienter svarade nej på den frågan. 

2 av 16 patienter svarade ja med motiveringen att de inte ville ha för ljust i rummet när de 

använde dosan. Detta överensstämmer med den allmänna uppfattningen om att 

hortonspatienten inte är ljuskänslig. 
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5.1.7 Anslutning av laddningskabeln 

På frågan om hur patienterna upplever att ansluta laddningskabeln till apparaten visade det sig 

att de flesta patienter inte tyckte att det är ett problem. 

Av de tillfrågade patienterna upplevade 1 patient att det inte fungerade alls att ansluta 

laddningskabeln till apparaten. Vad gäller hen som hade så svårt kan man fundera över om den 

patienten kan ha fått en bristfällig produkt. Vidare kan det tänkas att hen ofta försöker ladda 

apparaten på natten, och då laddningskabeln fungerar likt en USB-kontakt kan det vara svårt att 

få in den rätt i hålet på apparaten. Här hade ingen följdfråga kunnat vara passande för då hade 

frågan om laddningskabelns utformning blivit för ledande.  

 

5.1.8 Begränsning vid användning av apparaten 

15 patienter kände sig någon gång begränsade vid användning av apparaten. 2 patienter svarade 

att de inte kände sig begränsade. De 15 patienter som svarat ja på frågan fick beskriva i fritext 

på vilket sätt de känner sig begränsade. Dessa svar sammanställdes i sex punkter som 

reflekterar svaren som erhållits. De flesta svaren (36 %) handlade om att patienten känner sig 

begränsad vid användning av apparaten då det inte går att göra något annat samtidigt.  
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På vilket sätt känner du dig begränsad?

Tung/Stor/Otymplig (23%)

Kan inte göra annat samtidigt (36%)

Måste vara stilla (23%)

Tar för lång tid (4%)

Vill inte använda den offentligt (5%)

Blir trött/annan fysisk känning (9%)

Figur 18: Procentfördelning över hur patienterna känner sig begränsade. 



35 (57) 

5.1.9 Avstått från användning vid attack 

På frågan ”Finns det tillfällen då du känt att en attack är på gång och borde ha använt dosan, 

men avstått?” svarade 16 av de tillfrågade 17 på frågan. 

7 patienter svarade ja.  

9 svarade nej. 

En följdfråga om vid vilka tillfällen som de avstått från att använda apparaten ställdes till de 7 

patienter som svarade ja på frågan. 

3 patienter svarade att de hellre velat använda farmakologisk behandling.  Detta kan grunda sig 

i en rad olika anledningar. Till exempel så kan patienten anse att det tar för lång tid med 

behandlingen av dosan, de har inte tid att avvara en hand eller att patienten tycker att det känns 

genant att använda apparaten öppen bland folk. En attack kan komma på jobbet likväl som vid 

en storhandling på Ica. 

1 patient ville avstå från att använda den offentligt. Det kan ha att göra med apparaten är stor 

och lätt väcker onödig uppmärksamhet. Patienten kanske upplever att apparaten drar till sig 

blickar vilket kan få patienten att känna sig uttittad och illa till mods. 

1 patient upplevde svårigheter med att ta med sig apparaten överallt på grund av dess storlek. 

Det här med storleken är ju någonting som många har kommenterat som ett problem.  

1 patient använde apparaten enbart på kvällen. Vad detta beror på skrev hen aldrig. Det kan ha 

att göra med att patienten inte vill visa sig offentligt vid användning av dosan, inte har tid att 

avvara en hand under dagtid eller att patienten helt enkelt inte bär med sig dosan utanför 

hemmet på dagtid. 

1 patient har inte kunnat svarat för den patienten har inte kunnat använda apparaten som det 

nämndes i analysens början.  

 

5.1.10 Förbättring av apparaten 

Sista frågan i undersökningen löd; ”Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra med 

apparaten?”. Här fick de tillfrågade fritt fundera över vad du kunde tänkas vilja ändra på för att 

sedan svara i fritext. 

Därefter översattes svaren till diverse möjligheter som sedan kategoriserades. Det visade sig att  

11 patienter (35 %) ville göra apparaten mindre och lättare.  

35%
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Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra med 

apparaten?

Mindre/Lättare (35%)

Handsfree (19%)

Separat styrdosa (6%)

Annat utseende (19%)

Minska användningstiden (3%)

Hitta implantatet lättare (3%)

Längre batteritid (3%)

Avståndet mellan knapparna (3%)

Laddningskabeln (9%)

Figur 19: Procentfördelning över förslag till förbättringar. 
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5.2 Danmark 

5.2.1 Antal deltagande i kundundersökningen 

17 patienter deltog i kundundersökningen. 1 patient har svarat ofullständigt på frågorna av 

okänd anledning. 14 av 17 patienter hade använt apparaten i över ett års tid. 

 

5.2.2 Användande vid förebyggande syfte och sjukdomsperiod 

I Danmark använder 3 patienter apparaten i förebyggande syfte.  1 patient har inte svarat på 

frågan. Resten av patienterna (13 stycken) använder aldrig apparaten i förebyggande syfte. 

Detta visar att det är väldigt få som använder apparaten i förebyggande syfte, utan istället 

enbart använder den vid akuta attacker. Det är oklart om vilka rekommendationer patienterna i 

Danmark har fått angående användandet av apparaten i förebyggande syfte.  

Vidare i undersökningen ställdes frågan hur ofta patienterna använde dosan i en 

sjukdomsperiod. 1 patient svarade inte. Av de 16 kvarvarande svarade samtliga att de använde 

apparaten i en sjukdomsperiod.  

Av alla 16 patienter använder 9 stycken patienter apparaten flera gånger per dag i en 

sjukdomsperiod. 

1 patient använder apparaten en gång per dag.  

3 patienter använder apparaten flera gånger i veckan. 

3 patienter använder den max en gång i veckan vilket är väldigt få gånger för att vara i en 

sjukdomsperiod. 1 av dessa 3 har på en annan fråga skrivit en kommentar om att ”när det är 

mycket smärtsamt och fjärrkontrollen inte fungerar är det ibland bättre med syrgas”. Denna 

kommentar visar en anledning till att apparaten inte används så mycket som den borde vid 

akuta attacker. 

 

 
Figur 20: Användning av apparaten periodvis. 
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5.2.3 Minuter per användningstillfälle vid akuta attacker 

De allra flesta patienterna (8 stycken) använder apparaten i 15–20 minuter.  

3 patienter som använder den i 10 minuter. Vid diskussion med Hans Ericsson, överläkare på 

Neurologmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Ingela Nilsson Remahl, 

överläkare på Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, angående 

rekommendationer om hur länge patienten ska stimulera, framgick det att rekommendationerna 

var väldigt individuella, men båda höll med om att 10 minuter är en kort tid. Det som kan 

hända är att attacken stävjas för tillfället men skjuts fram och återkommer en stund senare. Det 

verkar inte finnas någon direkt mall över antal minuter patienterna ska stimulera vid akuta 

attacker samt vid förebyggande syfte. Den rekommendation som Danmark ger alla sina 

patienter är att vid stimulering vid en akut attack, fortsätta att stimulera i 5 minuter efter det att 

attacken lagt sig.  

3 patienter använder apparaten i 25 minuter vid akuta attacker vilken och 3 patienter i 30 

minuter. 

 
Figur 21: Sammanställning över användning vid aktiv period 

 

5.2.4 Minuter per användningstillfälle vid förebyggande syfte 

Det är enbart 3 patienter som använder apparaten i förebyggande syfte och de patienterna 

använder apparaten mellan 10–20 minuter.  

 

5.2.5 Tid på dygnet vid användning av apparaten 

Patienterna fick frågan ”Vilken tid på dygnet använder du oftast dosan?”  

Detta var en flervalsfråga där till tillfrågade kunde välja flera alternativ. De flesta patienterna 

(13 av 17) använde apparaten på natten. Anledning till att så många använder den på natten kan 

vara att många av de danska patienterna använder apparaten under en sjukdomsperiod, och att 

en Hortonsattack ofta kommer på natten. 

 

5.2.6 Plats vid användning av apparaten 

De tillfrågade fick frågan om vart de oftast befann sig när de använde apparaten. Utifrån alla 

svar översattes platserna till olika kategorier.  

14 av 17 använder apparaten enbart i hemmet.  

3 använder den i jobbet eller i skolan. 

Enbart 2 patienter kan använda den överallt. Att bara 2 av 17 patienter använder dosan överallt 

är en väldigt liten mängd. Kan det bero på att de flesta av de som svarade använde apparaten 

enbart i sjukdomsperioder, det vill säga när de är sjuka och får attacker. De är kanske 

sjukskrivna och befinner sig i hemmet. En sjukdomsperiod kan begränsa livet väldigt radikalt.  
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5.2.7 Ljusförhållanden 

16 patienter svarade på frågan. De flesta av patienterna (10 stycken) svarade att ljusförhållandet 

inte påverkar. Avsikten med denna fråga var att ta reda på om patienterna har problem när de 

ska ansluta apparaten till el när det är mörk. Tyvärr var det väldigt svårt att formulera frågan 

utan att den blev ledande vilket gjorde att denna fråga antagligen blev misstolkad. Utifrån 

svaren som resultatet visade kan det vara så att patienterna förstod frågan som om de skulle må 

sämre om det var ljust omkring dem, som vid migrän. Detta var inte avsikten utan det som 

egentligen skulle framgå var just om ljusförhållanden påverkade användningen så som att 

ansluta laddningskabeln, hålla i den i rätt läge eller att trycka på rätt knappar.  
 

5.2.8 Anslutning av laddningskabeln 

13 tycker det går lätt att ansluta laddningskabeln, vilket tolkas som den allmänna 

uppfattningen. Alltså så verkar det som om de fungerar bra.  
 

 

5.2.9 Begränsning vid användning av apparaten 

9 patienter känner sig begränsade. 6 av dessa 9 patienter har vidareutvecklat på vilket sätt de 

känner sig begränsade. Majoriteten ansåg att det var jobbigt att hålla den i handen. Det handlar 

om att de tycker att de på olika sätt blir låsta av att hålla i apparaten, särskilt för att den måste 

vara så exakt i placeringen och vara stilla.  
 

5.2.10 Avstått från användning vid attack 

Alla patienter som svarat på denna fråga (16 stycken) har vid något tillfälle känt att en attack är 

på gång men avstått från att använda apparaten. För ena hälften har det hänt ofta och för andra 

hälften har det hänt någon gång. Det är ju intressant att alla patienter som svarade på frågan 

känner sig begränsade vid användning av apparaten. Patienterna uppger bland annat att vid 

kraftiga anfall fungerar inte användandet optimalt då apparaten inte tar bort anfallet helt samt 

att den är svår att hålla stilla mot kinden. Vid ett kraftigt anfall är det som Hortonspatient svårt 

att ligga still. Några andra uppger att de hellre tar syrgas eller medicin mot anfallet då det ger 

en snabbare verkan. Detta kan bero på att apparaten kan ge effekt efter 20–30 minuter medan 

en Immigranspruta ger effekt inom 4 minuter. Eftersom smärtan vid ett anfall är så svår kan det 

vara så att många patienter föredrar en omedelbar farmakologisk lindring istället för att vänta 

20 minuter på PulsanteTM. 
 

 

5.2.11 Förbättring av apparaten 

Svaren som samlades in i fritextfrågan om patienterna ville förändra eller förbättra apparaten 

på något sätt, översattes till diverse kategorier. Det visade sig att hela 5 patienter ville göra 

apparaten mindre och lättare och 4 patienter vill att ljusstyrkan på något sätt bli bättre.  

Dessa förslag översattes sedan till 8 punkter enligt figuren nedan.  
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Figur 22: Procentfördelning över förslag till förbättringar. 

5.3 Sverige - Danmark 

5.3.1 Förebyggande syfte 

Den stora skillnaden mellan Sverige och Danmark är användandet. I Sverige var det betydligt 

fler patienter som använde apparaten i förbyggande syfte. Hela 13 av 17 patienter i Sverige 

använder apparaten någon gång i förebyggande syfte, medan det i Danmark enbart är 3 av 17 

patienter som använder den i förebyggande syfte. Det är omöjligt att säga vad detta kan beror 

på men det som är troligast är att det är olika rekommendationer som ges. 

 

 
Figur 23: Översikt över antalet patienter som använder apparaten förebyggande i Sverige och Danmark. 

5.3.2 Minuter per användningstillfälle vid förebyggande syfte 

Vad gäller användandet av minuter per användningstillfälle vid förebyggande syfte använde de 

flesta patienter i Sverige apparaten i 15–20 minuter medan. Samma sak gäller i Danmark, 

förutom en mindre grupp som använde apparaten i 10–20 minuter. Ingen patient i Sverige 

använder apparent i enbart 10 minuter. 

 

5.3.3 Tid på dygnet vid användning av apparaten 

I Danmark använder de flesta patienterna apparaten på natten. Hela 13 av 17 patienter använder 

oftast apparaten på natten. I Sverige var natten minst populär, där enbart 6 av 17 patienter 

använde apparaten nattetid.  

Som tidigare nämnt uppstår ofta Hortonanfall på natten. Skillnaden borde därför inte vara så 

markant. Som resultatet visar är det 16 av 17 patienter i Danmark som använder dosan vid 

attacker och i Sverige är det 13 av 17 patienter. Varför användandet av apparaten nattetid är så 

mycket vanligare i Danmark än I Sverige skulle vara intressant att forska vidare i. 

 

5.3.4 Plats vid användning av apparaten 

Oavsett land så används apparaten i de allra flesta fallen hemma. 10 av 17 patienter i Sverige 

använder apparaten enbart i hemmet, och i Danmark är antalet 14 av 17 patienter. 

 

5.3.5 Begränsningar vid användning 

I både Sverige och Danmark ansåg patienterna olika svårigheter vid användandet av apparaten. 
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I Sverige var det 15 av 17 patienter som svarade att någon gång känt sig begränsade när de 

använt apparaten, och i Danmark svarade 9 av 17 patienter samma sak. 

24 av totalt 34 patienter som deltog i undersökningen, vilket är 71 %, har någon gång känt sig 

begränsade när de använder apparaten. Att så många patienter känner sig begränsade eller rent 

utav låsta vid användning av en sak de ska kunna använda flertalet gånger per dag är inte 

påtagligt. Detta visar att det finns ett stort hål som måste fyllas för att patienterna ska känna sig 

trygga och bekväma i användandet av apparaten.  

 

 
Figur 24: Översikt över antalet patienter som känner sig begränsade vid användning av apparaten. 

 

5.3.6 Avstått från användning vid attack 

7 av 16 patienter i Sverige svarade att de finns tillfällen då de borde använt dosan men avstått.  

16 av de 16 patienter som svarade i Danmark ansåg att samma sak. Även detta tyder på att det 

finns ett behov till förbättring av produkten. Ett gemensamt problem för patienterna i båda 

länderna är användning vid kraftiga anfall. I Sverige uppger några patienter att de hellre tar 

akuta mediciner. Anledningen till varför de hellre tar mediciner istället för använder dosan är 

okänd. I Danmark uppger några patienter att dosan är svår att hålla mot kinden, medan andra 

hellre tar syrgas eller medicin för snabbare effekt.  

 

5.3.7 Förändra/förbättra 

I Sverige ville 11 av 16 patienter gör apparaten mindre och lättare. Även i Danmark var det 

önskemålet om mindre och lättare som flest patienter önskade, där det 5 av 17 patienter 

önskade detta. Övriga förslag till förbättring var utspritt i olika kategorier, men just mindre och 

lättare var det önskemål som stack ut mest från båda länderna.  
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5.3.8 Behov att gå vidare med 

När behoven var översatta och framtagna skulle de behov som ansågs vara mest relevanta för 

utvecklingen av apparaten tas fram. 
 
Tabell 8: Patienternas översatta behov medtillhörande faktorer för varje behov. 

 

De översatta behoven sattes upp i en tabell där tillhörande faktorer för varje behov skrevs ut. 

Därefter kunde de olika faktorerna paras ihop för att se vilka behov som hörde ihop. Slutligen 

återstod tre kategorier med behov utifrån dess faktorer. Allt skrevs upp i tabell 9. 
 

Tabell 9: Faktorer med tillhörande behov 

Faktor Behov 1 Behov 2 Behov 3 Behov 4 Behov 5 Behov 6 Behov 7  Behov 8 Behov 9 

 Mindre/Lättare Handsfree Separat 

styrdosa 

Annat 

utseende 

Minska 

användningstiden 

Hitta 

implantatet 
lättare 

Längre 

batteritid 

Avståndet 

mellan 
knapparna 

Bättre 

laddningskabel 

Kopparspolen x x x       
Batteriet x      x   
Höljet x   x      
Överföring av 

ström 
 x x       

Olika enheter  x x       
Utseende  x  x    x  
Design  x    x  x x 
Invändigt    x x     
Sladd  x       x 
Laddningsuttag         x 

 

Efter att faktorerna var fastställda i kategorier utifrån behoven så placerades faktorerna i den 

ordning som det rekommenderas att apparaten utvecklas i.  

Efter att ha arbetet med rangordning och sållning stack tre behov ut utifrån patienternas svar i 

resultatet. De tre behoven var: 

• Mindre/lättare 

• Handsfree 

• Annat utseende som eventuellt kan påminna om något föremål som används i vardagen och 

som inte drar till sig oönskade blickar. 

 

De faktorer som påverkade dessa behov mest var:  

• Design  

• Kopparspolen 

• Utseende 

  

Behov Faktorer 
Mindre/Lättare Batteriet, kopparspolen, höljet 

Handsfree Kopparspolen, överföring av ström, sladd, olika enheter, 

utseende, design 

Separat styrdosa Kopparspolen, olika enheter, överföring av ström 

Annat utseende Utseende, design, höljet, invändigt 

Minska användningstiden Invändigt 

Hitta implantatet lättare Utseende, form, design 

Längre batteritid Typ av batteri, storlek på batteri 

Avståndet mellan knapparna Design, utseende  

Bättre laddningskabel Sladd, typ av laddningsuttag, placering (design) 
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6.  DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Nedan följer egna reflektioner kring resultaten samt begränsningar och problem som uppstått 

under projektets gång. 

 

6.1 Diskussion 

Målet med detta projekt var att ta reda på vilka de största problemen vid användning av 

apparaten var enligt brukarna. Med hjälp av resultatet skulle de mest angelägna möjligheterna 

väljas ut och ligga tillgrund för en vidareutveckling av apparaten och dess användning. 

 

Resultatet i detta arbete anses vara trovärdigt, men det har brister då till exempel någon fråga 

kan ha misstolkats av patienterna vilket ledde till ett svar som inte gav den information som 

författarna var ute efter. Vidare hade en följdfråga varit till stor hjälp på en av frågorna, men 

samtidigt hade den behövts formulerats på så vis att den kunnat bli för ledande.  

  

En ganska stor begränsning i kundundersökningen var att ytterligare en undersökning var 

planerad att göras i Finland. På grund av etiska regler tog det lång tid att få igenom ett 

godkännande från deras sjukhusledning. Så lång tid att det till slut fick läggas ner för tiden rann 

ut. Det lades mycket tid på att försöka få igenom ett godkännande. Projektplan och 

beskrivningar gjordes utifrån önskemål. 

 

De förväntningar och visioner projektgruppen hade i början av arbetet har naturligtvis påverkat 

arbetets gång, val och metoder. Då det förväntas att få ett specifikt resultat från början kan det 

vara en viss svårighet att utföra moment på ett objektivt sätt, utan att försöka leda resultaten till 

de förväntningar som fanns i början.  

 

6.2 Slutsats  

Följande stycke presenterar det slutgiltiga resultatet av studien. Värdet av resultaten och 

analysen visar att det finns ett stort behov av förbättring av apparaten. Då hela 71 % av de 

tillfrågade någon gång känt sig begränsade vid användning anger det en hel del om att 

patienternas vardag. Det största problemet som upplevdes vid användning av apparaten var att 

den var för stor och tung. För att apparaten ska vara mer användarvänlig måste den bli mindre 

och lättare men även vara utformad så att den lättare kan hitta implantatet i huvudet. Vidare 

skulle apparaten göras lättare att använda då patienten är på språng. Sist men inte minst skulle 

apparaten utformas för att göra den mer diskret vid daglig användning. Ett förslag på detta var 

att förbättra hela formen och det yttre skalet så att apparaten påminner om något annat föremål 

som används i vardagen och som inte drar till sig blickar och oönskad uppmärksamhet. 

Det finns mycket att förbättra på apparaten. Det finns möjligheter för fortsatt arbete med den, 

men detta är vad som rekommenderas att arbeta med för att uppfylla de krav och önskemål som 

patienterna har. De behoven som kommit fram och som författarna anser är viktigast att gå 

vidare med vid en eventuell vidareutveckling av apparaten är att göra apparaten mindre och 

lättare genom att bland annat minska vikten, skapa en mer användarvänlig design där apparaten 

går att använda ”handsfree”, och slutligen ge den ett annat utseende. Flera olika behov och 

faktorer faller in under annat utseende så som att apparaten ska hitta implantatet lättare, gör den 

mer diskret vid användning samt göra det lättare att använda knappar och display i olika 

miljöer och på olika tider under dygnet. 
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6.3 Rekommendationer 

För fortsatt utveckling kring apparaten lämnas följande rekommendationer: 

 

6.3.1 Kundundersökning 

Att utföra fler kundundersökningar i flera olika länder. Bara de olikheter mellan Sverige och 

Danmark som visade sig i analysen, har givit markanta skillnader. Det skulle vara en god grund 

i fortsatt utveckling av apparaten att få in bakgrundsfakta och kritik från fler patienter. Att få in 

svar från patienter från olika länder ger en bra överblick i vilka brister som grundar sig i 

bristande information från läkare kring användandet, samt vad som ligger i själva apparaten. 

 

6.3.2 Orsak till resultat 

I Sverige använde 6 av 17 patienter apparaten på natten och i Danmark var det hela 13 av 17 

patienter. Det som var intressant i analysen var att smärtattacker ofta uppstår på natten för 

Hortonpatienter, så användandet nattetid borde varit stort för båda länderna. En fortsatt 

undersökning kring varför de svenska patienterna gärna inte använder apparaten på natten hade 

gett svar på denna fundering.  

 

6.3.3 Koncept för utveckling 

Det rekommenderas att detta examensarbete ska ligga som grund för ett fortsatt arbete längre 

fram. Gällande vidareutveckling med olika koncept, ritningar och modeller anses det ytterst 

viktigt att företaget fortfarande är villiga att samarbeta med ett till projekt till år 2019.  

 

6.3.4 Sprida information till berörda enheter 

Detta projektarbete kan vara intressant läsning för olika neurologer, läkare och sköterskor som 

arbetar med SPG-operationer och Hortonpatienter. Resultatdelen samt analysdelen kan ge ökad 

förståelse angående patienternas användning av apparaten, samt vad patienterna anser är 

bristande kring både använda det och designen.  
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8. BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Gruppkontrakt 

Kontrakt för C-uppsats 
Bakgrund 
Kontraktet gäller för kursen PPU304 Examensarbete, produktutveckling - industriell design, 15 
hp. Detta kontrakt gäller för samtliga moment som kursen innebär, en vetenskaplig rapport 
på C-nivå samt den muntliga presentationen som skall framföras.   
 
Allmänt 
Detta kontrakt skall läsas igenom och godkännas av samtliga gruppmedlemmar innan arbetet 
startar.  
 
Ansvarsfördelning 
Gruppen har diskuterat önskad prestationsnivå på detta arbete. Båda gruppmedlemmarna 
har kommit överens om att göra sitt yttersta för att uppnå prestationsmålet. För att detta 
skall bli möjligt skall ansvaret fördelas lika, men följande roller tilldelas för att få ökad 
kvalitetsnivå på arbetet.  
Fotograf/bildansvarig: Marlene Zufic 
Rapportansvarig: Beatriz Flores Avalos  
Powerpointanvarig: Beatriz Flores Avalos 
Prototypsansvarig: Marlene Zufic 
 
Tvister 
Gruppen kommer att anpassa sig efter demokratiska former. Skulle ett problem uppstå som 
gruppen ej kan lösa skall kursansvarig lärare/handledare rådfrågas om vidare 
tillvägagångssätt.  
 
Arbetstid 
Gruppen kommer att hålla möten framförallt under skoltid, minst två gånger per vecka. Med 
skoltid menas 08:00-16:00, men kan justeras efter behov. Ett Gantt-schema kommer att 
fastställas och följas till största möjliga mån. Alla möten skall dokumenteras och 
rapportskrivning skall fortskrida löpande under hela projektet, på det viset kommer 
information nedskrivas medan kunskapen är färsk. 
 
Arbetsformer 
Viktig information kommer diskuteras under möten, därefter sker fördelning av arbete som 
kan utföras individuellt eller i grupp. Var och hur arbetsuppgiften utförs diskuteras och 
beslutas innan mötet är till ända. 
 
Misskötsel 
Nedanstående punkter är exempel på misskötsel: 

- En gruppmedlem som tar på sig en uppgift har ett eget ansvar att utföra 

arbetsuppgiften och kunna leverera resultat till bestämd deadline, om detta inte är 

möjligt är det också gruppmedlemmens ansvar att framföra detta till gruppen.  

- Gruppmedlemmen skall genomföra sin uppgift så som det var diskuterat på 

gruppmötet, om denna har vidare förslag om förbättring skall detta först tas upp. 
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- Orimligt lång frånvaro, utan giltig orsak (en vecka eller mer) accepteras ej. 

- Om gruppmedlemmen ej kan närvara på ett möte, måste denna ändå genomföra sina 

tilldelade uppgifter samt gå in på Dropbox och läsa protokoll och andra filer som har 

uppdaterats.  

- Medlemmen är ej kontaktbar för att diskutera arbetsuppgifter och diverse annat som 

rör grupparbete, tre dagar eller mer.  

Om ovanstående händelser skulle inträffa skall detta tas upp vid ett gruppmöte, 
gruppmedlemmen detta rör kommer få en varning. Om gruppmedlemmen skulle få två 
varningar kommer vidare åtgärder att diskuteras, det kan då beslutas om gruppmedlemmen 
skall avsäga sig sitt gruppmedlemskap och därmed inte kunna slutföra kursen i samråd med 
kursansvarig lärare.  
 
Övriga ärenden 
Inför gruppmöten är det av största vikt att komma förberedd, detta innebär förutom att ha 
gått igenom väsentlig litteratur och artiklar att även ha gått igenom uppdaterade filer på 
Dropbox. Möten och hålltider diskuteras fram av båda gruppmedlemmarna och ska hållas i 
största möjliga mån.  
 
Giltighet 
Kontraktet gäller 2017-01-09 till kursavslut 2017-06-02. Kontraktet bör uppdateras om 
gruppmedlemmarna kommer överens om att en uppdatering är nödvändig.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor på svenska 

Användning av handhållna enheten RC-200 för patienter med SPG-

implantat 
Ålder? 
– 18-25 

– 19-25 

– 26-30 

– 31-40 

– 41-50 

– 51-60 

– 61-70 

– 71-80 

– 81-90 

– 91- 

 

Kön 

-Kvinna 

-man 

-annat 

-vill helst inte 
 

Lider du av periodisk eller kronisk Hortons huvudvärk? 

– Periodisk  

– Kronisk 
 

När du är sjuk, hur ofta använder du apparaten? (Med sjuk menas en period då anfall 

uppstår) 

– En gång i veckan 

– Flera gånger i veckan 

– En gång per dag 

– Flera gånger per dag 
 

Ungefär hur många minuter i genomsnitt har du dosan mot kinden per 

användningstillfälle? (När du är sjuk och har en aktiv period) 

– 5 

– 10 

– 15 

– 20 

– 25 

– 30 

– Annat 
 

När du är anfallsfri, hur ofta använder du apparaten i förebyggande syfte?  

– En gång i veckan 

– Flera gånger i veckan 

– En gång per dag 

– Flera gånger per dag 

Ungefär hur många minuter i genomsnitt har du dosan mot kinden per 

användningstillfälle? (När du använder dosan i förebyggande syfte) 
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– 5 

– 10 

– 15 

– 20 

– 25 

– 30 

– Annat 

Är det ofta mörkt i rummet när du använder dosan? (Använder du till exempel dosan 

under kvälls-eller nattetid) 

– Ja 

– Nej 

 

Om ja: Upplever du svårigheter med att stoppa in laddkabeln i dosan? (Då det är mörkt i 

rummet) 

– Nej, det går lätt 

– Det går med viss svårighet 

– Det går inte alls 

– Annat 

Vid användning av dosan, känner du dig någonsin begränsad av att ha ena handen 

upptagen? 

– Ja  

– Nej 

– Annat 

 

Om ja: Vid vilka tillfällen känner du dig som mest begränsad? (Flera alternativ går att 

kryssa i. Fyll gärna i med egna tillfällen) 

– I jobbet/skolan 

– Under bilkörning 

– I sängen knappandes på mobilen 

– När jag tar hand om barn 

– Egna tillfällen: 

 

Finns det tillfällen då du känt av att en attack är på gång och borde använt dosan, men 

avstått för att du inte haft möjlighet att avvara en hand? 

– Ja det händer ofta 

– Ja det har hänt 

– Nej, jag kan använda den när som helst utan problem 

– Annat 

 

Finns det något du irriterar dig med på dosan? Skriv gärna på vilket sätt du irriterar dig. 

(Det kan exempelvis vara displayen, knapparna, materialet, storleken, tyngden) 
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Bilaga 3 – Projektplan på engelska 

 

 
Project Plan 

 

Market Study for Developing a Patient Controlled Neurostimulator 
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Background 

This is a project worth 15 credits by two civil engineering students at the Program for 

Innovation and Product Design at Mälardalens university in Eskilstuna.  

 

Purpose 

The purpose of the project is to investigate if users have problems or difficulties with the 

remote control RC-200. This is the first remote control in the series and also the same as was 

used for the clinical trials. It is likely that there are possibilities for improvement. To analyze 

this, we will perform an analysis of the user’s opinion of the device.   

 

Questions 

The project aim to answer the following questions: 

 

Which are the main problems using RC-200? 

 

Does the patient feels restrained when using the device? 

 

How can the RC-200 be made more user friendly? 

 

How can the RC-200 be made lighter? 

 

How should the RC-200 be designed to be more discrete?  

 

Patient population 

So far 17 Swedish patients and 17 Danish patients have answered our questionnaire. To have a 

generalized idea about the views of Scandinavian patients it would also be valuable to add as 

many of the Finnish patients, who have been operated until now. 

 

Study protocol 

The Finnish patients will be contacted and asked if they want to participate in the study. If they 

agree to participate the questionnaire will be sent by mail to each patient.  

 
 
 
 
Attachment 

See next page 
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Use of handheld unit RC-200 for patients with SPG implants 

Age 

– 18-25 

– 26-30 

– 31-35 

– 36-40 

– 41-50 

– 51-60 

– 61-70 

– 71-80 

– 81-90 

– 91- 

 

 

Sex 

____________________________________ 

 

 

How long have you been using the device? 

– 0-3 months 

– 4-9 months 

– 10-12 months 

– more than 12 months 

 

 

Do you suffer from periodic or chronic cluster headache? 

– Periodic 

– Chronic 

 

 

When you are sick, how often do you use he device? (with sick being the period when the 

attack occurs) 

– Never 

– Once a week 

– Several times a week 

– Once per day 

– Several times per day 

 

 

 

About how many minutes on average do you have the device against your cheek per use? 

(pertains to when you are experiencing a sick period) 

 

______________________________________ minutes 
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When you are not experiencing a sick period, how often do you use the device as a 

preventive measure? 

– Never 

– Once a week 

– Several times a week 

– Once per day 

– Several times per day 

 

About how many minutes on average do you have the device against your cheek per use? 

(Pertains to when you are not experiencing a sick period, but using the device as a 

precaution.) 

______________________________________ minutes 

 

 

 

At what time of the day do you often use the device? (Multiple answers are possible) 

– Morning 

– Forenoon 

– Afternoon 

– Evening 

– Night 

– I can use it at any time of the day 

 

 

 

 

 

 

 

Where do you usually use the device? (E.g at home, at work etc) 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Do the lightning conditions in the room affect your use of the device? 

 

______________________________________________________ 

 

How do you experience inserting the cable into the device? 

–  It is easy 

–  I have experienced some difficulties 

–  I have experienced a lot of difficulties 
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When using the device, do you ever feel limited? 

– Yes 

– No 

 

 

If Yes, In what way do you feel limited? 

 

____________________________________________________  

 

 

 

 

Are there times when you felt that an attack is approaching and should use the device, 

but refrained to do so? 

– Yes, it happens frequently 

– Yes, it has happened 

– No, I can use it at any time without problems 

 

 

 

 

If Yes: On what occasions? 

 

____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Is there anything you would like to change or improve with the device? 

 

____________________________________________________  

 

 

 

 

 

Are you willing to answer more questions? Would you be interested in seeing a new design 

concept? Leave your email below and we will contact you. 

Thank you for your participation! 
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Bilaga 4 – Info om oss och projektet på engelska 

About us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlene Zufic           Beatriz Flores Avalos 

 

Studying the third year of a Master’s programme in engineering, Innovation and design at 

Mälardalens Högskola, Sweden.  

 

 

The project 

We are currently gathering information for our thesis and the deadline is in June 2017. The 

thesis consists of a market research where we interview users of RC-200 about the usability of 

the device and gather the users’ thoughts about it in order to be able to make it better. 

 

The following are the main ideas for the thesis: 

• Identify customers’ needs 

• Opportunity identification 

• Generate different concepts  

• Make these concepts available to ATI 

Our plan is to do market surveys in Sweden, Finland, Denmark and Germany. The telephone 

survey in Sweden is already done. 

 

The authors of this thesis will be Marlene and Beatriz. The surveys are performed by us or by a 

physician or nurse. The patient data is analysed by Marlene and Beatriz. The collected answers 

will be handled only by us and we will write our results in our thesis. When the project is done 

the examiner will censor anything that we have missed that could be considered unethical. 

After approval from the mentor and examiner the thesis will be published on diva.se, a portal of 

student thesis.  

 

Autonomic Technologies, Inc. (ATI) 

This thesis is written in association with ATI, the company who is behind the remote control 

RC-200. 

Our contact person right now in ATI is David Barnes, dbarnes@ati-spg.com, 0044 (0) 7920 

855986. 
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Examiner 

 
Ragnar Tengstrand, Senior Lecturer 

E-mail: ragnar.tengstrand@mdh.se   

Telephone: +4616-155191 

Ragnar Tengstrand is a lecturer and industrial designer within the research group Design and 

Visualization. Biography: Exam 1980 Industrial Designer at HDK Konstindustriskolan, 

Gothenburg University. Design projects mainly heavy industrial equipment for ABB, ABB 

Robotics, ABB Motors, ABB Control, ABB Relays, ABB Traction, ESAB, SJ, Arlanda 

Express, CE Johansson, Kalmar LMV. Lecturer at Örebro University 2005, Institution of 

technology and lecturer at Mälardalen University 2009. Research interests include industrial 

design within the product development process. 

 

Other people who is involved or has been involved  

Hans Ericson ,Senior Consultant Neurologist at Akademiska Uppsala Sweden, 

hans.ericson@akademiska.se 

 

Janne Carlsson, Mentor to our project, Mälardalens högskola Sweden, janne.carlsson@mdh.se 

 

Thomas Bianchi ,Sr. Director of Marketing , Autonomic Technologies Inc. Was our contact 

person from the beginning , unfortunately he left ATI.  

  

mailto:hans.ericson@akademiska.se
mailto:janne.carlsson@mdh.se


57 (57) 

Bilaga 5 – Gantt-schema 

 

 


