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Om Sunnaas
- Grunnlagt 1954
- Holistisk tilnærming 
- Innovasjon



Problemområdet
- Varslingssystem uten krav til 

kontinuerlig overvåkning
- Dagens løsning:

- Ressurskrevende
- Stressende for pasienter

- “To avoid patients removing the 
attatched instruments without the 
awareness of health personnel, wich 
may have severe effects.”

- “To monitor some patients who are in 
need of continous observation, but 
are uncomfortable with a nurse sitting 
in the same room the whole.”

- “To monitor patients with “locked in 
diagnosis” that are totally paralyzed 
with no speech function(examples)”



1. møte på Sunnaas
- Uformellt intervju

- Bedre forståelse av 
problemstilling

- Bedre forståelse av 
Sunnaas

- Omfanget av prosjektet
- Inspeksjon av pasientrom

- Gjennomgang av 
eksisterende løsning



Literature review
- Pasientdiagnoser
- Sykehusrutiner
- Eksisterende teknologi i bruk



Brainstorming
- Konsensus om problemstilling 

internt
- Designforslag til videre utforskning



Skissering
- Konkretisering av 

designforslag
- Intern designkritikk
- Mange krav på et sykehus

- Intrusiveness
- Usability
- Reliability
- Etikk(sikkerhet)

- Stort antall problemstillinger



Modularitet
- Begrensning av scope
- Mulighet for videreutvikling
- Tilpasses et bredt spekter av 

problemer
- Samme standarder
- Kostnadseffektivitet

Sensorer

Hub

Alarmsystem



Kontinuerlig dialog med Sunnaas
- Hovedsaklig over epost
- Fra locked-in syndrom til 

fallproblematikk
- Genius design 

- Helsepersonell: eksperter på 
pasienter

- Vi: eksperter på 
teknologiplattformer



2. Møte
- Uformelt intervju
- Presenterte designide om 

modularitet



Prototyping starter
- Design konkretiseres
- Protyping med papir og 

teknologi



3. Møte med Sunnaas
- Videre presentasjon og 

diskusjon av design
- Fallmatte til 

akselerometer 
- Demonstrasjon av 

nåværende alarmsystem



Prototypen
- Demonstrasjon
- Designet:

- Løsningen skal integreres med 
eksisterende alarmsystem

- Modularitet
- Tar høyde for variasjon i 

pasientdiagnoser
- Enkelt å utvikle for



Veien videre...
- Ferdigstilling av high-fidelity 

prototypen
- Usability testing i lab
- Endelige evalueringer



Takk for oss!


