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Abstract 
Medical personnel have been using a Go/No-Go test, as a tool to diagnose ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) in patients. Such tests use a set of sequential patterns with different colored 

spheres where the patient is supposed to click on a button when a specific colour appears on the 

screen. A camera is used to track the patient’s movements during the test. The problem with such 

tests is that multiple, individual test and evaluations runs are required to distinguish people with 

ADHD from those without ADHD. This thesis is focused on finding out how and if it’s useful to 

add additional embedded sensors and better analysis software in order to improve, shorten and 

simplify the current evaluation procedures.  

 
A background study has been conducted to obtain strong grounds for the implementation of a new 

analysis software. A prototype of the software was tested with various sensors to enable 

psychologists to evaluate if this software would be beneficial for their evaluation process. This 

background study also contributed with theoretical results, showing that adding additional sensory 

devices as well as the new analysis software would be useful. 

 
Both the theoretical results and user tests indicated a strong basis that more sensors and better 

software will contribute to shorter diagnosis evaluations for patients with ADHD. 

Sammanfattning 
Medicinsk personal och har använt ett Go/No-Go test, som ett verktyg för att 
diagnostisera ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos patienter. I testen 
används en uppsättning av sfärer i olika sekventiella mönster där patienten med hjälp av 
en tryckknapp markerar när en specifik färg visas på skärmen. Till testet finns en kamera 
som registrerar patientens rörelser. Problemet med testet är att flera individuella 
testomgångar och utvärderingar krävs för att urskilja personer med ADHD ifrån personer 
utan ADHD. Frågan som undersökts är hur och om det är användbart att tillföra ytterligare 
inbyggda sensorer och bättre analyseringsmjukvara för att förbättra, korta ner och 
förenkla den nuvarande utvärderingsprocessen.  
 
En bakgrundsstudie har utförts för att få fram en bra grund till implementationen och 
teoretiskt fastställa om systemet är användbart vid diagnostisering av ADHD. Prototypen 
användes sedan med sensorer av psykologer som fick utvärdera principen. Både teorin 
och användartesterna framförde tydliga resultat på att flera sensorer och bättre 
mjukvaruimplementation kommer leda till kortare diagnostiseringsfaser hos patienter 
med ADHD. 
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1. Inledning 
Centrum för Klinisk Forskning (CKF) har sedan tidigare använt ett system som läser in 
rörelseinformation och indata under ett scenario patienten utfört. Testet baseras på 
koncentrationen hos patienten där ett specifikt sekventiellt mönster av sfärer visas och 
patienten ska med en knapp identifiera mönstret. Informationen används vid 
behandlingsutvärdering utav ADHD för att hitta bästa behandlingsmetoden för varje 
enskild patient. Genom att tillföra inbyggda sensorsystem, analysering av 
sensorinformationen och använda testscenarion har principen testats om det är 
användbart för att öka det nuvarande systemets användbarhet. En bakgrundsanalys har 
gjorts för att stärka framtida utveckling i projektet och fastställa om systemet teoretisk 
skulle fungera som ett verktyg för ADHD diagnostisering inom medicinska syften. Den 
första delen av bakgrundsanalysen undersöker liknande typer av tester, olika 
sensorsystem och hur information ifrån sensorer bäst presenteras. För att fastställa den 
teoretiska användningen av systemet har ADHD analyserats med fokus på beteende hos 
patienter med ADHD. 

1.1 Motion Control 
Motion Control är ett litet innovativt teknikföretag i Västerås. Företaget har sedan 1993 
utvecklat elektronik och datorprogram med inriktning på datornära produkter, inbyggda 
system och avancerade handikapphjälpmedel. CKF är den organisation som startade 
arbetet med Motion Control och de har inkluderas i stora bitar av projektet. CKF är en 
organisation som jobbar med att stödja den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och 
medicinsk vetenskap. 

1.2 Problemformulering 
I skrivande stund används ett test som ett verktyg för att diagnostisera ADHD hos 
patienter. Problemet med testet är begräsningen av sensorinformation då testet endast 
tillhandhåller rörelseinformation och därmed krävs fler tester för att säkerställa 
resultaten. Det som rapporten undersöker är om ADHD tester kan förbättras med 
inbyggda sensorsystem och hur informationen kan evalueras på ett lättare och mer 
kompakt sätt.  
 
För att utforska möjligheter för att förbättra detta har följande forskningsfråga 
definierats: 
 
Hur kan nuvarande medicinska ADHD tester förbättras genom inbyggda sensorsystem och 
testresultat evalueras på ett lättare och mer kompakt sätt? 
 
Det som rapporten har förväntats svara på är om det är användbart att ändra de 
nuvarande testet för att korta ner de olika testfaserna som används som verktyg för ADHD 
diagnostisering och behandlingsutvärdering. Resultatet baseras på användartester 
utförda direkt med medicinsk personal. 
 
Olika sensorsystem har analyseras för att bidra till framtida forskning inom arbetet och 
hur informationen analyserats för bästa möjliga sätt att presentera informationen. Sist 
har en beteenderelaterad forskning utförts kring ADHD för att se om principen teoretiskt 
skulle kunna bidra med bättre resultat vid behandlingsutvärdering av ADHD. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden tas flera olika områden upp genom relaterade rapporter och artiklar. 
Informationen används som bidragande effekt till det resultat som presenterats och 
framtida arbete inom projektet. Den relaterade informationen har därefter kortats ner 
och filtrerats till ett mer läsbart format. För att styrka den akademiska delen har forskning 
om framtida beslut använts för projektet. 

2.1 Sensorsystem 
I avsnittet fokuseras informationen kring följande fråga: Hur och vilka sensorsystem kan 
användas för kliniska test inom psykiatriska områden? Kriterierna för systemet har 
fokuserats på trådlösa system främst då CKF har haft det som ett önskat krav. Under 
testningsfasen användes ett trådbundet sensorsystem i test- och utvecklingssyfte. 
 
En stor influens i ett medicinskt projekt är främst hårdvaran där personalen vill ha det så 
enkelt som möjligt. I en rapport skriven av JeongGil Ko, Chenyang Lu, m.fl. [1] finns 
information om de olika för- och nackdelarna med ett trådlöst sensorsystem. Något som 
har en stor inverkan på trådlösa sensorsystem är mottagningen och storleken på 
modulen.  Sensorer som inte är små är inte praktiska vilket kan jämföras med dem 
elektroder som sjukhus använder, elektroden är liten och precisionen är hög då sensorns 
obehandlade information filtreras genom en större dator via en kabel anslutning. Det som 
gör små trådlösa sensorer sämre är precisionen som är mycket svår att hålla hög. Trådlösa 
sensorssystem har ofta problem med signalen och en buffert krävs för att hålla 
informationen tills kontakten mellan dem olika enheterna återuppstår och bufferten kan 
skickas över till mottagaren.  En stor faktor är även att personer har en förmåga att se 
saker olika vilket medför att varje system inte är praktiskt från varje persons perspektiv. 
I en rapport skriven av A. Pantelopoulos och N. G. Bourbakis [2] hittas en massa 
information kring ett tjugotal olika sensorsystem och dess inverkan på patienten. 
Rapporten informerar om hur sensorsystem uppfattas olika, speciellt vilken funktion som 
systemet uppfyller för den tillfrågade personen. Medicinsk personal ser ett system som 
praktiskt och smidigt då det har en lätt och liten formfaktor. Patienter kan däremot se ett 
smidigt sensorsystem som opraktiskt då det kräver att modulen sitter på exempelvis 
bröstkorgen under flera dagar ibland. En optimal bedömning måste därför användas vid 
val av sensorsystem. 
 
En faktor som har en stor inverkan på trådlösa sensorsystem är energiförbrukningen. Ett 
trådlöst sensorsystem som haft energi som en stor inverkan i projektet är AutoSense[3]. 
Sensorsystemet är byggt med vardaglig användning i åtanke för att minska 
irritationsfaktorn vid lång användning av sensorsystemet. Sensorsystemet bygger på sex 
sensorer som mäter användarens kardiovaskulära värden, andning och 
kroppstemperatur. ANT radio är något som används flitigt inom systemet då det är väldigt 
strömsnålt. Med hjälp av ANT radio har systemet en batteritid som övergår hela 10 dygn.  
 
Vid avläsning av stressnivån finns många sätt att välja sensorer på. Ett sätt är att läsa av 
hjärtrytmen och sedan avläsa variationen i hjärtslagen[4]-[5]. I rapporten hittas 
information om hur energikraven har inverkan på kommunikationen. Istället för att 
använda Bluetooth användes en 900 MHz RF sändare som drar 75 % mindre energi. 
Modulen utvecklades för användning inom militär träning där stressnivån skulle mätas 
under påfrestande perioder av träning. Systemet består av en sensor som sätts på ett band 
runt bröstet. Informationen skickades sedan till en mobil som fungerade som en gateway 
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till en server. Ett liknande system CodeBlue[6] använder också en trådlös teknik för att 
skicka information till en server. CodeBlue är skapat för användning inom sjukhus där 
flera sensorsystem sammankopplas genom ett lokalt nätverk. Informationen skickas ifrån 
sensorerna till en central dator som kan övervaka flera patienter. En annan funktion som 
tas i stor akt är vilket protokoll som används av trådlösa sensorsystem, ett system som 
har kommunikationen i stort fokus är Medical MoteCare[7]. Systemet har ett väldigt stort 
fokus på att vara kompatibelt med många system, genom att använda protokollet Simple 
Network Management Protocol(SNMP) [8]. Protokollet används för att övervaka och 
hantera datornätverk ex. Internet.  
 

2.2 Utföranden av psykologisk tester 
Sektionen tar upp information kring frågan: Hur utförs de psykologiska testerna? 
 
I dagens läge använder psykologerna ett digitalt test för att undersöka patienters reaktion 
på olika behandlingar. Testet går ut på att en patient tittar på en skärm där olika mönster 
visas. När sedan ett specifikt mönster uppstår ska patienten trycka på en knapp för att 
bekräfta att de sett mönstret. Mönsterna som används är sfärer i olika färger, patienten 
ska klicka på knappen när en sfär med en specifik färg visas. Mönstret som skall 
identifieras har definierats innan patienten påbörjar testet. För att få fram mer 
detaljerade resultat finns även svårare test där patienten skall trycka på knappen endast 
då en viss färg dyker upp efter en annan specifik färg. 
 
I en rapport skriven av G. DuPaul, T. Power, A. Anastopoulos och R. Reid [9] finns 
information om hur ADHD graderas i olika skalor för att kunna ge en mer noggrann 
bedömning på vilken nivå den är i. Rapporten beskriver ett system som kan användas av 
lärare och föräldrar för att få en generell uppfattning om nivån på någons ADHD. Systemet 
är baserat på diagnos kriterier för ADHD ifrån boken Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-IV) [10]. 
 
I en rapport skriven av J. Healey och R. Picard [11] finns information om hur förare 
påverkas av stress i trafiken. Testen har utförts med hjälp av flera stress relaterade 
sensorer elektrokardiografi(EKG), svett, andning och elektromyografi(EMG). Test 1 
utgick ifrån att se hur föraren reagerade på stress under en färdig rutt. 
Uppdateringsfrekvensen på sensorinformationen skedde med intervall på ca 5 minuter. 
Test 2 involverade kontinuerlig hämtning av informationen varje sekund. Tillsammans 
med sensorerna användes tre kameror som filmade föraren, framför bilen och en status 
kamera där experimenteraren kunde visa annoteringar.  

2.3 ADHD 
ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) påverkar tre till sju procent av barn och 
ungdomar och medföljer ofta in i vuxen ålder[13]-[14]. Dålig uppmärksamhet, 
hyperaktivitet och impulsivitet är vanliga symptom hos yngre personer som har 
diagnostiserats med ADHD[15]-[16]. Hyperaktivitet och impulsivitet minskar oftast med 
ålder och vanligtvis följer endast uppmärksamhets relaterade problem med in i 
vuxenlivet[17]-[18]. Vilket gör ADHD väldigt svårdiagnostiserat i vuxen ålder, ofta bygger 
diagnosen på de symptom personen hade i yngre ålder och i många av fallen finns ingen 
styrkande information. Istället bygger ofta diagnosen på uteslutning av andra psykiskt 
relaterade sjukdomar[18]-[19]. ADHD är inte heller diagnostiserbart via labbtest.  
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Otålighet, oorganiserad och ofokuserad är vanliga kännetecken hos vuxna med. Problem 
som ofta uppstår för vuxna med ADHD är att vänta med uppgifter till sista dagen, slutföra 
viktigare uppgifter efter mindre viktiga, ta åt sig nya uppgifter innan andra är klara och 
rastlöshet som ofta bidrar till överarbetande[15]. Problem med organisering bidrar ofta 
till felplacering av olika föremål såsom nycklar, glasögon och även feluppskattning av 
tidpunkter[14]. ADHD är den vanligaste ärftliga psykologiska sjukdomen[15]. 
 
Vid behandling av ADHD används ofta en typ av test som kallas CPT(Continuos 
Performance Tests). Poängen i testen är att mäta patientens respons och därefter bedöma 
testet utifrån korrekt respons, fördröjd respons, och missad respons. Informationen visar 
patientens uppmärksamhet och impulsivitet[19]. Andra typer av tester kan också utföras 
med hjälp av att belöna patienten då personer med ADHD har bevisats ha högre känslighet 
till just belöningar[20]. Speciellt kasinospel uppfyller detta krav. 

2.4 Representation av test data 
I avsnittet nedan baseras informationen på frågan: Hur visas informationen från testerna 
för den medicinska personalen? 
 
Ett omtyckt system som många psykologer använder är QbTest [21]. Systemet baseras på 
patientens rörelser under ett standardiserat test, sedan med hjälp av informationen 
fastställa om personen har en sämre förmåga av att kontrollera sina rörelser. Testet har 
ett väldigt effektivt och omtyckt sätt att visa rörelserna i form av en graf. Grafen är normalt 
nollad till origo då en rörelse inte sker och bryter ifrån med en längd beroende på hur 
kraftig rörelsen är [Figur 1]. Informationen är därmed praktisk och enkel att förstå 
speciellt vid användning av gyroskop och accelerometer som genererar enorma mängder 
information. Utifrån en typisk rapport systemet producerar är informationen även 
uppenbar för det otränade ögat. En demorapport som är skapad av QbTest finns 
tillgänglig [22]. Testet informerar även om patientens uppmärksamhet och impulsivitet 
under testet. För det mer tränade ögat fins även detaljerade siffror som ger en mer 
noggrann uppfattning av resultatet. 
 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 
Figur 1. Graföversikt på hur QbTest visar rörelseinformation insamlad ifrån en kamera. 

 
 
I en rapport skriven av J. Healey och R. Picard [11] visades informationen ifrån kameror 
och sensorer i en videoström för att säkerställa att informationen var synkroniserad. 
[Figur 2]. Testet fokuserade på att mäta stress hos förare i ett uppsatt scenario där varje 
förare fick följa en specificerad rutt.  
 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 
Figur 2. Tre olika kameraströmmar och en sensorinformationsström som synkroniseras med hjälp av en 

gemensam videoström. 
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2.5 Visning av sensorernas information 
Avsnittet bygger på frågan: Hur skall informationen från sensorerna visas på ett lämpligt 
och förståeligt sätt? 
 
Informationen baseras på sensorerna och för att förstå hur informationen ska visas så bör 
information kring hur de fungerar användas. Svett mäts genom hudens resistans som 
minskar då kroppen svettas, resistans mäts i Ohm [23]. Informationen visas därefter i en 
graf där y-axeln representerar resistansen i Ohm (Ω).  
 
En viktig sak att ta hänsyn till är att ha reda på temperaturens variation. I en rapport 
skriven av P. Fulbrook [24] finns information kring hur viktigt variationer i 
kroppstemperatur är. En differens på en grad har stor inverkan på resultaten och därför 
är det viktigt att temperatursensorn har en hög precision. Rapporten nämner mycket om 
hur temperatursensorn ska placeras för bästa resultat. Inom psykologi handlar det om 
skiftningar i temperaturen och därmed är en korrekt avläsning inte lika viktig. För att 
uppnå en korrekt avläsning så krävs även drastiska åtgärder som ofta inte är bekväma för 
patienten därmed måste en mer optimal väg väljas [25]. Temperaturen mäts i C° med en 
precision på en decimal och då kroppen inte drastiskt ändrar temperatur krävs 
överdrivning av grafens kurva för att visa variationerna. 
 
En mycket svår parameter att redovisa är blodtryck hos patienter speciellt för medicinska 
syften. Vanligen går inte ett blodtryck att representera självständigt inom medicinska 
syften då många faktorer påverkar blodtrycket [26]. En optimal mätning kan uppnås med 
relevanta parametrar som längd, vikt, ålder, kön, medicinering och andra påverkande 
medicinska faktorer. För en rättvis bedömning måste parametrarna inkluderas i 
beräkningen. Blodtryck mäts i enheten millimeter kvicksilver (mm Hg) och härstammar 
ifrån beteendet hos kvicksilver i en barometer som sjunker och stiger beroende på 
lufttrycket.  
 
Puls och andning är två väldigt lika parametrar och båda mäts ofta i antalet slag och 
inandningar per minut. I en rapport skriven av S. Porges och E. Byrne [27] finns 
information kring hur puls och andning mäts på olika sätt. I rapporten mäts hjärtrytmen 
med EKG som används för en tydligare avläsning av hjärtats rytm. Vanligtvis mäts 
elektroniska impulser som hjärtat skapar vid hjärtslagen därmed fås en mycket noggrann 
bild på varje hjärtslag.  
 

Slutligen är rörelse en väldigt viktig parameter vid behandlingsutvärdering av ADHD. 
Rörelse är mycket svår representerat därmed måste informationen ofta anpassas efter 
konsumentens önskemål. Svårigheter med att visa mycket information från rörelser är att 
informationen ofta måste gå igenom ett flertal filter för att generaliseras [28]. Ett mer 
generellt sätt är att använda flera koordinatsystem för visning av rörelsen. Figur 1 visar 
en mycket smidig tillämpning av en sådan metod. Lösningen har tillämpats av QbTest  
[21] och är mycket smidig och enklare att använda. 
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3. Metod  
Projektet har utförts efter de direktiv som angivits av Motion Control och några 
akademiska metoder som är vanligt i forskningen för datavetenskap. Direktiven grundas 
på en aktivitetslista där alla aktiviteter som ingår i projektet är listade (se Tabell 1).  
 

Aktivitet Uppskattade timmar 
Aktivitetslista 4 
Instudering på Motion Control 36 
Forskning och marknadsundersökning 60 
Designspecifikation(grovkonstruktion) 20 
Kodning 0 
Anslutning av sensorer 40 
Användargränssnitt 30 
Visualisering av mätdata 40 
Informations beräkningar 40 
Databas 10 
Systemtest 20 
Test av mjukvaran och mätningar i realtid 40 
Dokumentation 40 
Arkivcd + presentation hos MC 8 
Rapportskrivning 100 
Presentation MDH 20 
Totalt 508 

Tabell 1. Aktivitetslista för projektet uppdelat i mindre delar 

 
Projektet utfördes i tre olika faser där den första fasen involverade en omfattande 
litteraturstudie. Studien utfördes främst ifrån tekniska rapporter, akademiska artiklar 
och information direkt ifrån medicinsk personal. För insamlingen av information ifrån 
medicinsk personal användes möten med diskussioner och intervjuer. Syftet med 
litteraturstudien var att förstå hur psykologiska testsystem idag ser ut och fungerar samt 
förstå hur personer med ADHD reagerar olika utifrån en person utan ADHD. Ytterligare 
studier utfördes på sensorinformationen för att på bästa sätt kunna representera 
informationen i ett användbart gränssnitt för en förbättrad Människa-Datorinteraktion 
(MDI). 
 
I utvecklarfasen togs en prototyp fram utifrån informationen insamlad ifrån den första 
fasen och de krav som kommit direkt ifrån medicinsk personal. Implementationen var 
uppdelade i mindre faser. Varje fas evaluerades kontinuerligt av medicinsk personal för 
att undvika problematik i prototypen. Evalueringen användes för att bygga prototypen 
efter en användarcentrerad design där varje teori kunde testas snabbt för att undvika 
onödig utveckling. Prototypfaserna startades med olika pappersprototyper som används 
för att säkerställa mjukvarans funktionalitet och för att underlätta att stora ändringar 
skedde i förhand och inte under programmeringsfasen. Efter pappersprototyperna 
skapades den riktiga prototypen ifrån informationen insamlad ifrån 
pappersprototyperna. 
 
Slutligen utfördes tre användartester med hjälp av en Think aloud metod. Med hjälp av 
tre olika scenarion utfördes testerna med medicinsk personal. Scenarierna var utformade 
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ifrån hur mjukvaran förväntas att användas. Den här rapporten baseras på en deduktiv 
härledning. Utvärderingen av testresultatet baserar på forskningsfrågan och idén att 
inbyggda sensorer och ett system som stödjer utvärderingen underlätta medicinsk 
personalens diagnos. Resultatet byggdes på den information som framkom ifrån testerna 
tillsammans med en teoretisk sammanställning på om inbyggda sensorsystem bidrar med 
bättre information för personer med ADHD.  

3.1 Think aloud 
I användartesterna som utfördes användes Think aloud [29]. Metoden användes flitigt vid 
användartesterna då test personen fick utföra flera olika scenarion. Metoden baseras runt 
att test personen ska utföra alla scenarion utan någon hjälp från omvärlden. Under testet 
tänker personen högt och uttalar alla sin olika tankar som dyker upp kring testet. Det som 
personen under ett test meddelar handlar om vad de kollar på, tänker, gör, och känner. 
Observatören sitter samtidigt och antecknar alla iakttagelser som test personen talar ut. 

3.2 Standardavvikelse 
Standardavvikelsen representerar hur mycket värdena skiljs ifrån medelvärdet. Ju högre 
standardavvikelsen är desto större skillnad är det på värdena. 
 
Beräkningsformen är enligt följande: 
 

𝜎 = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑁

𝑖=1

     𝑑ä𝑟  𝜇 =  
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
X är en samling av olika värden som en standardavvikelse ska beräknas utifrån. µ kan 
enkelt tolkas som medelvärdet på värdena i samlingen X. Antalet värden placerade i X är 
känt som N i ekvationen. 
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4. Projekt beskrivning 
Avsnittet behandlar projektets generella position i ett större forskningsprojekt för att ge 
en bättre översiktsuppfattning.  
 
 

 
Figur 3. En översikt på forskningsprojektet där sammankopplingarna mellan delarna presenteras.  

 
Forskningsprojektet består av tre stora delar, hårdvaran i form av sensorer, scenarierna 
som patienten utför och informationshanteringen för sensorerna och scenarierna. Figur 
3 demonstrerar upplägget för ett test där patienten utför ett scenario via en dator och 
under scenariot är patienten uppkopplad till sensorerna. Parallellt med scenariot lagras 
sensorinformationen och olika händelser ifrån scenariot i klientdatorn. Efter ett scenario 
är utfört skickas informationen till en server där informationen analyseras och lagras. 
Medicinsk personal kan därefter öppna ett test utfört av en patient och granska 
testresultatet. Utifrån testresultaten kan därefter medicinsk personal jämföra resultaten 
med normala personer för att urskilja de värden som sticker ut i syfte om att upptäcka 
eventuell ADHD. 
 
Hårdvaran består av sensorer för rörelse-, svett-, temperatur- och pulsavmätning. För 
utvärdering av testpersonens risktagande, impulsivitet och koncentration finns två typer 
av scenarier, Go/No-Go och kasinoscenarier. Kasinoscenarierna är unika för användning 
inom ADHD behandlingsutvärdering. Slotmaskin och blackjack är två av de mer 
utvecklade scenarierna och oavsett scenario är de inte dynamiska utan använder sig av 
förutsatta händelser och utkom ifrån användarens reaktioner. 
 
Det här examensarbetet är en del av hela forskningsprojektet, servern samt klienten som 
analyserar och hanterar informationen mellan medicinsk personal, patienten och 
sensormodulen som visad i Figur 3. Informationshanteringen är ett annat fokus i 
projektet eftersom att hårdvaran och scenarierna redan finns tillgängliga ifrån Motion 
Control. Implementationen beskrivs kortfattat i nästa avsnitt.  
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5. Implementation 
I prototypen används totalt fyra olika sensorer som visar användarens kroppstemperatur, 
puls, svettnivå och rörelser. Rörelser kan mätas med upp till tre stycken moduler.  

5.1 Arkitektur 
För hanteringen av flera pågående tester används en server-klient arkitektur där 
informationshanteringen och lagringen av information sker i servern. Informationen ifrån 
scenariot och sensorerna samlas in hos klienten. Protokollet Transmission Control 
Protocol(TCP) [30] används för kommunikationen. Figur 4 är en översiktsbild på hur 
systemet är uppbyggt.  
 

 
Figur 4: Projektarkitekturen med sammankopplingen kring projektets mjukvaru- och hårdvarudelar 

5.2 Mjukvara 
Mjukvaran är byggd på plattformen .NET 4.5 [32] med kodspråket C# som förenklar 
utvecklingen av Windows Forms [33] baserad mjukvara. Informationslagringen sker i en 
lokal Structured Query Language (SQL) databas som kan hantera miljontals rader 
information. 
 
Mjukvaran är implementerad efter bakgrundsanalysen som haft flera inflytningar på 
mjukvaran som främst omfattade visningen av sensorinformationen. 
 
Figur 5 och Figur 6 visar hur mjukvaran är uppbyggd. Start tillståndet visas i den första 
figuren, databasen hanteras genom fönstret. Ett öppnat test visas i fönstret, se Figur 6. 
 

 
Figur 5: Stargränssnitt för servermjukvaran med sökfält för filtrering av patienttest 

Från första fönstret i Figur 5 kan användaren med hjälp av ett enkelt dubbelklick öppna 
önskad rapport för granskning. Därefter skickas användaren till gränssnittet som visas i 
Figur 6 för att se över rapporten.  Rapportöversikten är förenklad efter informationen och 
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återkopplingen ifrån CKF som skett under projektet. I övre delen av fönstret visas den 
allmänna informationen kring testet som är relevant för den medicinska personalen. 
Sensorinformationen kommer ifrån tidigare inspelningar som klienten har skickat till 
servern. Klienten har inget riktigt gränssnitt utan körs i bakgrunden under testet 
patienten utför på en annan dator. Testerna sparas parallellt med scenarion i en temporär 
krypterad fil. När servern har startat och bundits till porten synkroniseras alla sparade 
tester automatiskt i bakgrunden via TCP [30]. Därefter sparas testet i databasen för 
framtida analysering. 
 

 
Figur 6: Huvudgränssnittet i mjukvaran där testinformationen visas i grafer och text. 

Funktioner i fönstret inkluderar förstoring av graf som sett i Figur 7, zoom i graf med 
skrollhjul, navigering med drag-metod, spara som Portable Document Format(pdf) och 
skriv ut. Med knapparna till vänster i mjukvaran kan grafer väljas ut och visas i ett större 
format. Olika scener i testet som utförts representeras med olika bakgrundsfärger utvalda 
efter en matt färgskala. Scenerna är unika för varje spel och är hårdkodade utifrån spelets 
tidsgång. Knapptryckningar som utförs representeras med gröna och röda cirklar 
beroende på om trycket var korrekt eller felaktigt. Tryckningarna visas på den sekundära 
Y-axeln för representation av fördröjning på knapptrycket i millisekunder.   
 

 
Figur 7: Huvudgränssnitt med en vald graf i ett fullfönsterläge 

5.3 Normalisering 
Databasen är framtagen utifrån den information som lagras och sedan anpassad efter den 
tredje normalformen [31]. Normalisering av en databas handlar om att utesluta 
dubbletter av information i en databas. Den första normalformen förhindrar ett fält ifrån 
att innehålla mer en ett värde ex. genom separeringstecken. Den andra formeln tyder att 
ett fält inte får vara beroende av ett annat fält för att raden unikt ska kunna representeras. 
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Tredje normalformen handlar om att eliminera beroenden helt genom att ta bort 
dubbletter som ofta dyker upp i en databas och placera dem i en ny tabell för att skapa en 
koppling istället, detta tillåter återanvändning av samma information på flera rader. 
Normalisering är en viktig del av att spara all typ av information då dess syfte är att 
minska den totala storleken på informationen i lagrat tillstånd. 

5.4 Integritetsfrågor 
Projektets avseende är att användas inom medicinska syften och står därför under flera 
regler och lagar när det gäller informationslagring. I testsyften finns ingen koppling 
mellan informationen som lagras och patienters personliga information. Genom en unik 
kombination av siffror och bokstäver kan tester relateras till olika patienter med hjälp av 
en skyddad tredjehandsnyckel. Utan en externkoppling som ligger otillgänglig för 
personer utan rättigheter är informationen i databasen endast en enorm mängd med olika 
siffror. 
 
Annan information som är känslig främst för identifiering av test krypteras med en stark 
kryptering och är därmed nästintill omöjlig att få fram utan rätt nyckelkombination. 
Detsamma gäller även för den informationen som går genom nätverket. 

5.5 Hårdvara 
För att simulera systemet och utföra olika tester användes några temporära testsensorer. 
Systemet bygger på en modul utvecklad av Motion Control. Figur 8 visar hur modulen ser 
ut rent fysiskt. Ingångarna som syns i figuren används för koppling till testsensorerna. 
 

 
Figur 8. DVG-Modul som hanterar kopplingen mellan dator och sensorer 
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Sensorerna som användes med modulen är visade i Figur 9 och Figur 10. Svettsensorn 
och temperaturssensorn finns inbyggda i armbandsmodulen i Figur 9. Under kretskortet 
finns två elektroder som resistansen mäts emellan för att få ett svettvärde. En 
temperaturmätare sitter även under kretskortet och läser av kroppstemperaturen.  
 

 
Figur 9. Svett- och temperatursensor som användes vid test- och utvecklingsfasen 

Rörelseinformationen läses ifrån en accelerometer och ett gyroskop som är inbyggt i 
sensorn i Figur 10. Rörelsesensorerna finns i flera modeller och sensorn på bilden 
monteras på handleden. 
 

 
Figur 10. Rörelsesensor som användes vid test- och utvecklingsfasen 

  



 16 

6. Resultat 
Projektet används som utgångspunkt för ett mycket större forskningsprojekt i försök om 
att få fram större bidrag. Informationen som tagits fram kring olika psykologiska tester 
fastställde att inget liknande system med flera inbyggda sensorer finns tillgängligt för 
diagnostisering av ADHD, utgående ifrån den publicerade information som finns 
tillgänglig. De system som finns med flera inbyggda sensorer används inte i syfte för att 
upptäcka ADHD hos patienter. Utifrån bakgrundsanalysen har systemfunktionen 
teoretiskt fastställts då främst spelen har en vinst faktor som personer med ADHD har en 
förhöjd reaktion till. Reaktionen till vinster och förluster har en stor påverkan på puls och 
svett responsen hos människor och därmed har sensorerna för det en bidragande effekt. 
Informationen ifrån sensorerna är därmed teoretiskt mer användbart vid diagnostisering 
av ADHD då förhoppningsvis inte många tester kommer behöva utföras på varje patient 
för att fastställa testresultaten. 
 
Psykologerna som fått testa mjukvaran och tittat på sensorerna är väldigt säkra på att 
systemet kommer att möjliggöra en kortare diagnostiseringsfas för ADHD. Vilket leder till 
att patienterna snabbare kan få en diagnos och snabbare kunna få en långsiktig 
behandling. Med möjligheten till att använda rörelsesensorer direkt monterade på 
kroppen blir även rörelseinformationen mycket mer detaljerad och mindre rörelser kan 
analyseras. 

6.1 Användartester 
Mjukvaran togs fram för praktiska tester och testades med tre olika psykologer och ett 
fullständigt test har utförts med sensorer på en person utan någon känd psykologisk 
sjukdom. Användartestester har utförts med hjälp av ”Think aloud” metoden och mera 
öppnade tester där alla psykologer kunde diskutera fritt om systemet. Till 
scenariotesterna valdes en antecknare till att dokumentera testpersonens olika 
kommentarer och tankar kring mjukvaran. 
 
Scenarierna var baserade på hur mjukvaran förväntas användas i framtiden av medicinsk 
personal. Det första steget var att en patientrapprot skulle öppnas för en falskt skapad 
patient och sedan hitta ett avvikande värde i en av graferna.  Figur 6 ger en bra översikt 
på hur gränssnittet för scenariot såg ut. Det sista scenariot behandlade verktygen i 
programmet där användaren skulle förstora en specifik graf och zooma till en specifik 
punkt. Till sist skulle testet skrivas ut för att diskuteras med patienten.  
 
Problematik för mjukvaran i testerna var zoomfunktionen som är kopplad till skrollhjulet 
var svårbegriplig för personer som inte var vana vid metoden. Funktionella problem var 
möjlighet till att kunna se specifika värden i grafen med hjälp av att sväva med 
muspekaren och ytterligare beräkningar på informationen.  
 
Ytterligare tester och utvärderingar gjordes på mjukvaran där psykologer fick uttrycka 
sina tankar kring om systemet skulle fungera som ett förbättrat diagnostiseringsverktyg.  
Ifrån den informationen som framkom är psykologerna starkt bestämda på att metoden 
kommer att fungera och vara bättre en det system som idag används. Speciellt då 
psykologerna tydligt kunde se förändringar och lättare koppla ett visst moment ifrån ett 
test genom graferna som är ritade mot en tidsaxel. Det som idag är utvecklat är en bra 
grund för den forskning som kommer fortsättas i flera år framöver.   
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7. Diskussion 
Informationen tagen ifrån bakgrundsanalysen på ADHD och återkopplingen ifrån CKF är 
vad resultatet bygger på. Utifrån vad som är känt om ADHD så finns en ganska tydlig 
koppling till hur både rörelser och hjärnan påverkar personer med ADHD. Rörelserna och 
reaktionerna påverkar både pulsen och svetten hos personer med ADHD mer en vad det 
normalt gör på en person utan ADHD. Sensorinformationen kan därmed vara mycket 
användbar vid jämförelse av flera likadana utförda tester utfört av flera olika patienter för 
att urskilja personer med ADHD. Riktiga tester utfördes aldrig med patienter då de första 
testerna är planerade för framtiden. Det slutgiltiga resultatet för det större 
forskningsprojektet som fortsätter efter detta projekt kommer ifrån ett flertal riktiga 
patienttester kunna bevisa om metoden kommer fungera betydlige bättre en den 
nuvarande och hur den förbättras. Resultatet som detta projekt tagit fram har endast som 
bas att undersöka om och hur testet kan fungera bättre. Därmed kunde projektet 
fastställas om det är användbart att vidareutveckla principen.  
  
Projektupplägget som hanterades av en aktivitetslista blev tyvärr utesluten då den aktiva 
arbetsperioden på tio veckor var allt för kort och intensiv. Aktiviteterna som var kopplade 
till Motion Control utfördes efter den utsatta projektperioden. 
 
Projektet var i sin helhet mycket intressant och lärorikt med många nya kunskaper inom 
utveckling av mjukvara inom företag som aktivt arbetar med det. Mycket kunskaper inom 
psykologiska sjukdomar och utveckling av mjukvara för medicinska syften har uppstått. 
Arbetet fortsätter med Motion Control och Centrum för Klinisk Forskning efter den 
strävan om att en dag kunna publicera systemet och aktivt tillämpa det inom medicinska 
syften. 
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8. Slutsatser  
Projektet var ett startprojekt och framställde nya kunskaper för ett mycket större 
forskningsprojekt och samarbete mellan Centrum för Klinisk Forskning och Motion 
Control. Genom informationen framtagen om ADHD har systemet och principen om en 
mer utökad sensoranvändning och förenklad mjukvara vid diagnostisering av ADHD 
förenklar diagnostiseringen fastställts. Tillsammans med det samtycke som kommit ifrån 
medicinsk personal dras slutsatsen att verktyget kan komma att vara mycket användbart 
vid just diagnostisering och behandlingsutvärdering av ADHD samt även andra 
psykologiska sjukdomar. Någon som är viktigt att påpeka är att resultatet inte är en 
slutgiltig fastställning om principen kommer fungera för diagnostisering av ADHD. Det 
återstår att utföra ett flertal tester med patienter och friska personer för att effektivt 
kunna bevisa att den nya metoden fungerar bättre än den gamla. Personerna som har 
testat principen ifrån CKF och MC har gett en positiv feedback och att arbetet ger en bra 
bas för vidareutveckling och forskning. Diagnostiseringsfasen för ADHD är mycket lång 
och fungerar olika på varje person därmed är det viktigt att tydligt kunna se skillnaden på 
hur stimuleringar påverkar en ADHD patient jämfört med en person utan ADHD. Normalt 
sätt krävs flertalet tester för att kunna urskilja patienter med ADHD ifrån patienter utan 
ADHD då informationen som ges är mycket liten. 
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9. Framtida arbeten 
Projektet är sedan start ett grundarbete för ett mycket större forskningsprojekt. Arbetet 
som fortsätter kommer hanteras och styras utav CKF. Främst handlar arbetet om att i 
framtiden ta fram ytterligare information som stärker att systemet kommer att förbättra 
behandlingsutvärderingen för psykologiska sjukdomar. Att styrka beviset och 
grundarbetet är viktigt för att kunna ansöka om större summor pengar för ett 
forskningsprojekt. Det främsta arbetet är insamlingen av testdata för att kunna hitta den 
styrkande effekten i systemet som tydligt visar att lösningen är mer användbar en 
nuvarande lösningar. 
 
Framtida utveckling av systemet måste även utöka säkerheten för att säkerhetsställa att 
alla medicinska krav uppfylls för lagringen av personlig information.   
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