
Monitor the heart simply and smooth- 
 with less artefact using Bluetooth™ 

 
Licentiat avhandling av Jens Lönnblad 

 
Vårt västerländska sjukvårdssystem står inför en rad utmaningar. Samtidigt som 
andelen äldre hos befolkningen stadigt ökar, och därmed vårdbehovet, ställs allt högre 
krav på kostnadseffektivitet. Fallen av fetma, åldersdiabetes, hjärt- och kärlsjukdomar 
ökar dramatisk vilket spås pressa sjukvården till det yttersta. 
Åtgärdsförslag och lösningar varierar men nyckeln är att bättre utnyttja personal och 
resurser samt effektivisera och förkorta behandlings tiden samtidigt som andelen 
komplikationer och onödiga vårdinsatser minskas. Ett sätt kan vara att införa ökad 
användning av trådlös övervakning av vitala fysiologiska parametrar. Patienter kan då 
ges möjlighet att flyttas tillbaks till sitt hem tidigare där kostnaden för vård är lägre 
och ändå få kvalificerad tillsyn samt behövlig vård. Ökat införande av trådlös 
patientövervakning på sjukhus kan göra att den dagliga vården av patienten 
underlättas, då inga sladdar är i vägen eller kan kopplas fel, samtidigt som patienten 
ges möjlighet att kunna röra sig fritt vilket ger både positiva medicinska och 
psykologiska effekter. 
 
Huvudmålet med detta arbete har varit att finna tekniska möjligheter för utveckling av 
ett trådlöst EKG-övervakningssystem. Funktion och prestanda, ur både medicinsk och 
teknisk synpunkt, måste vara minst lika hög som dagens befintliga EKG- 
övervakningsutrustningar.  
Ett stort arbete har lagts vid att utveckla ett fysiskt litet och lätt system som ger 
patienten en smidig och komfortabel övervakning. Detta ger även medvetna fördelar i 
ett försök att reducera de störningar som påverkar registreringen av hjärtats elektriska 
aktivitet och som tyvärr är frekvent förekommande. Dessa störningar ger problem 
med feltolkning av resultatet vilket kan leda till onödig utredning om patienten, fel 
medicinering eller till och med felbehandlingar. Till detta läggs också det centrala av 
att hålla strömförbrukningen låg, för att minska batteriets vikt men ändå kunna erhålla 
en tillräckligt lång driftstid. Som överföringsteknik av patientdata har Bluetooth™ 
valts på grund av standardens robusta och säkra radiokommunikation samt på grund 
av dess låga strömförbrukning och minimala storlek, vilket ger en attraktiv möjlighet 
för denna typ av system. Bluetooth™ var i grunden tänkt att användas istället för 
sladdar inom en användares personliga sfär för att koppla samman exempelvis 
mobiltelefon, dator eller handhållna elektroniska utrustningar till varandra i trådlösa 
nätverk eller mot Internet. Liknade lösningar presenteras i detta arbete men 
utgångspunkten är patientens sfär med möjlighet att koppla samman medicinska 
sensorer eller system till övervakningsutrustningar eller dator. Vilket kan användas 
både inom sjukhus, primärvård eller hemsjukvård. 
 
     
 
 


