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Indledning	  
I dette semesterprojekt skal I designe prototyper til fremtidens intelligente seng til brug på hospitaler, plejehjem eller 
private boliger. Til formålet får I udleveret en Lego Mindstorms seng, som kan styres via Visual Studio C#. I den 
leverede version, kan hele sengen samt hovedgærdet løftes og sænkes via nogle påbyggede motorer og trykknapper. 

Jeres opgave bliver at udbygge sengen med innovative løsninger, som demonstrerer jeres ideer i praksis, samt at 
implementere disse via programmering i Visual Studio C#. 

I et separat dokument (Vejledning til gennemførsel af projekt 1), er der angivet gode råd til at organisere arbejdet. Dette 
dokument udgør en mere detaljeret vejledning i, hvordan projektrapporten for projekt 1 skal udarbejdes. Her vil I også 
kunne finde tabeller og figurer, som I kan bruge som udgangspunkt for at udarbejde jeres egne udgaver. 

Projektdokumentationen skal indeholde følgende punkter: 

• Forside 
• Indholdsfortegnelse 
• Liste over forkortelser 
• Problemformulering 
• Kravspecifikation 
• Systemarkitektur 
• Detaljeret HW-design 
• Detaljeret SW-design 
• Accepttest (SW) 
• Projektkonklusion, skrevet af gruppen 
• Individuel konklusion, skrevet af hver enkelt studerende 

Herunder følger detaljeret vejledning i hvert enkelt punkt. 

Forside	  
Projektdokumentationens forside skal indeholde følgende informationer: 

• Projektets titel og evt. undertitel 
• Gruppenummer 
• Projektdeltagernes studienumre, navne og underskrifter 
• Navn på institution 
• Dato for aflevering 
• Navn på vejleder 
• Evt. illustration 

Indholdsfortegnelse	  
Skal angive overskrifter og sidenumre på de forskellige afsnit. 

Liste	  over	  forkortelser	  
Her skal der indsættes en liste over de anvendte forkortelser. 

Vær opmærksom på, at forkortelser kan vanskeliggøre læsning af rapporten, hvorfor de bør undgås. Er der nogle lange 
gennemgående termer, der med fordel kan forkortes, gøres dette. Første gang forkortelsen anvendes i rapportteksten, 
skal den skrives fuldt ud efterfulgt af forkortelsen (selvom den er at finde i listen over forkortelser).  

Der kan anvendes almindelige forkortelser, som er optaget i ordbøger. Forkortelser for organisationer, institutioner mm. 
kan anvendes, hvis navnet skrives fuldt ud første gang, f.eks. Aarhus School of Engineering (ASE). 
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Problemformulering	  
Afsnittet skal give læseren den fornødne indføring i projektets emne, baggrund og problemstilling.  

Indsæt den korte beskrivelse af den valgte problemstilling og løsning, som blev præsenteret på projektseminaret. 

Uddyb denne beskrivelse, så det er mere klart, hvad der arbejdes med. Beskriv brugergruppen (brug de anvendte 
personas), problemet og hvor udbredt problemet er (er det et mindre problem for mange eller et stort problem for få). 
Der ønskes en argumentation for, hvordan problemstilling påvirker det daglige liv og helbred, hvilke personalegrupper 
der indgår i situationerne osv. Beskrivelsen vil afhænge af problemstillingen. 

Det er vigtigt at dokumentere jeres påstande – hvis I f.eks. angiver, at problemstillingen berører 10-15.000 patienter i 
Danmark, skal I angive en kilde til dette tal. Hver kilde citeres i slutningen af sætningen med fortløbende nummererede 
numre i parentes, som f.eks.: 

Udbredelsen og potentialet for videre udbredelse af telemedicin er i de seneste år blevet bedre i takt 
med, at teknikken er blevet forbedret. Samtidig bliver teknologien billigere, hvilket øger 
tilgængeligheden (1). Ligeledes bevirker digitaliseringen af røntgenbilleder og anvendelse af 
kikkertkirurgi, at der her er et stort potentiale for telemedicin (2). 

Til sidst i rapporten, under litteraturliste, angives kilderne (se nærmere under punktet Litteraturliste, senere i dette 
dokument). 

Beskriv den løsning der arbejdes på og argumenter for dens fordele og eventuelt ulemper. Kan der være risikomomenter 
forbundet med løsningen for bruger eller hjælpere? 

Beskrivelserne må gerne suppleres med tegninger, billeder mm. 

Kravspecifikation	  
Kravspecifikationen skal, som alle øvrige dokumenter, forsynes med versionshistorie, hvor man kan se 
versionsnummeret, hvornår det er ændret, hvem der har ændret det og overordnet set, hvad der er ændret. Typisk bruges 
der numre som version 0.1, 1.0, 1.1, 2.0 osv. 

Herunder er et eksempel på en versionshistorik tabel: 

Versionshistorik	  
Ver. Dato Initialer Beskrivelse 

0.1 2/7-2014 SAT Dokument oprettet. 

0.2 3/7-2014 SAT Aktør/kontekst diagram og use cases indsat 

0.3 4/7-2014 SAT Use case 1.1 tilrettet 

1.0 10/7-2014 SAT Alle punkter er indsat i kravspek og der er læst korrektur på det 
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I kravspecifikationen angives endvidere en godkendelsesformular, som underskrives af såvel kunde som leverandør. 
Den kunne se ud som følger: 

Godkendelsesformular	  
Forfatter(e):  

Godkendes af: Indsæt intern og evt. ekstern godkender 

Antal sider:  

Kunde:  

 

Ved underskrivelse af dette dokument accepteres det af begge parter, som værende kravene til udviklingen af 
det ønskede system.  

 

Sted og dato:  

 

 

 

    

<Kundens underskrift>  <Leverandørs underskrift> 

 

 

 

 

Systembeskrivelse	  
Her beskrives det, i overordnede træk, hvad I skal implementere ifølge aftale med kunden, f.eks.:  

Hospitalssengen ønskes udbygget med hæve-/sænkbare sengegærder. Dette implementeres ved 
ombygning af Lego Mindstorms sengen via ekstra motorer, som styres via en grafisk brugerflade 
(graphical user interface, GUI), som implementeres i Visual Studio C#. 

Forklaringen skal udbygges med alle de funktioner I har tænkt jer at implementere. 
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Aktør-‐kontekst	  diagram	  

Plejer

Patient

Seng

liftMotor

headMotor

liftButton

headButton

 
Figur 1 Aktør-kontekst diagram 

Ovenfor ses aktør-kontekst diagrammet for den udleverede løsning. I jeres rapport, skal I indtegne de ekstra aktører, så 
som andre personale/person-grupper, der evt. skal komme med input til sengen, eller yderligere sensorer, knapper, 
motorer o. lign., som jeres løsning påkræver. 

I diagrammet ovenfor kan både plejer og patient initiere hændelser, så som at trykke på knapperne headButton og 
liftButton. De er derfor såkaldte primære aktører, mens de øvrige sensorer og knapper er såkaldte sekundære aktører, 
hvis tilstand kan påvirkes, men som ikke selvstændigt kan initiere hændelser. 

Funktionelle	  krav	  (use-‐cases)	  

 

Hæv/sænk 
hovedgærde

 

Hæv/sænk leje

Plejer

Patient

liftMotor

headMotorheadButton

liftButton

 
Figur 2 Use case diagram 

Ovenfor ses Use case diagrammet for den udleverede løsning. I jeres rapport skal I udbygge dette med de løsninger, I 
har implementeret, samt tilføje beskrivelser som den følgende for hver use case. I stil med eksemplet med 
hæve/sænkbare sengegærder, kunne dette være at indføre en ekstra knap og motor, og en tilhørende use case som hed: 
”Hæv/sænk sengegærde”. 
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Use	  case	  1:	  ”Hæv/sænk	  hovedgærde”	  
Mål  

Denne Use case beskriver, hvordan hovedgærdet hæves eller sænkes. 

Initieres af : Plejer eller Patient. 

 

Normalt scenarie  

1. Plejer/Patient trykker på knappen til at hæve/sænke hovedgærdet. 

2. Første gang der trykkes, skal hovedgærdet køre op. 

3. Herefter skiftes retning for hvert tryk. 

4. Motoren kører, så længe knappen er aktiv. 

 

Use	  case	  2:	  ”Hæv/Sænk	  leje”	  
Mål  

Denne Use case beskriver, hvordan sengelejet hæves eller sænkes. 

Initieres af : Plejer eller Patient. 

 

Normalt scenarie  

1. Plejer/Patient trykker på knappen til at hæve/sænke sengelejet. 

2. Første gang der trykkes, skal lejet køre op. 

3. Herefter skiftes retning for hvert tryk. 

4. Motoren kører, så længe knappen er aktiv. 

 

Ikke-‐funktionelle	  krav	  
Under dette punkt beskrives krav, som ikke kan defineres som funktionalitet (handlinger) i use cases. Dette kunne for 
eksempel være nedenstående generelle krav, men er ofte også krav til designet af brugergrænseflade (GUI) mv. 

1. Generelle krav 
1.1. Tiden fra der er trykket på hæv/sænk leje knappen (liftButton) til liftMotoren starter må max. være 1 sekund. 
1.2. Tiden fra der er trykket på hæv/sænk hovedgærde knappen (headButton) til headMotor starter må max. være 1 

sekund. 
1.3. Sengen må ikke ødelægges, selvom motoren ikke stoppes, når sengen er kørt helt op/ned.  
2. GUI krav 
2.1. Knapper på GUI’en skal være store nok til at kunne trykkes på med finger på touchskærm 

Systemarkitektur	  
Her beskrives systemets overordnede systemarkitektur. Her anvendes SysML og UML til beskrivelse af interaktion 
imellem de forskellige blokke/moduler/klasser. En fuldstændig fastlæggelse af grænseflader mellem systemets 
komponenter og beskrivelse af disse er vigtig, så der herefter kan udføres et detaljeret design for hver 
blok/modul/klasse. Se nærmere i projektvejledningen. 
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Detaljeret	  Design	  (HW/SW)	  
Her beskrives det mere detaljerede design for hhv. HW og SW.  Se nærmere i projektvejledningen. 

Accepttest	  
Her beskrives den gennemførte Accepttest. Testresultater af de enkelte dele af testen (OK/ ikke OK) angives præcist. 

Som angivet i projektvejledningen, skal dette dokument udfærdiges samtidig med kravspecifikationen, så I sikrer jer, at 
I er klar over, hvordan I vil teste hvert enkelt krav. Selve testen udføres naturligvis først, når produktet er færdigt, og 
indsættes ofte i skemaer som det følgende, hvilket I også skal gøre i jeres projekt. 

Herunder er eksempler på accepttests for de tidligere beskrevne krav – I jeres rapport skal I naturligvis lave jeres egne 
efter samme mønster. 

Accepttest	  for	  funktionelle	  krav	  
Use case 1: 
”Hæv/sænk 
hovedgærde” 

Test Forventet resultat Resultat Godkendt/ 
kommentar 

Punkt 1 + 2 Plejer/Patient trykker på 
knappen til at 
hæve/sænke hovedgærdet 

Første gang der trykkes 
skal hovedgærdet køre op 

  
  
  

Visuel test: Hovedgærdet 
kører op 

  

Punkt 3 + 4 Retningen skiftes for 
hvert tryk 
 

Motoren kører så længe 
knappen er aktiv 

Visuel test: Hovedgærdet 
kører skiftevis ned/op for 
hvert tryk 

Visuel test: Så længe 
knappen holdes inde, 
kører motoren, når 
knappen slippes stopper 
den 

  

 

Use case 2: 
”Hæv/sænk 
leje” 

Test Forventet resultat Resultat Godkendt/ 
kommentar 

Punkt 1 + 2 Plejer/Patient trykker på 
knappen til at 
hæve/sænke lejet 

Første gang der trykkes 
skal lejet køre op 

  
  
  

Visuel test: Lejet kører op 

  

Punkt 3 + 4 Retningen skiftes for 
hvert tryk 
 

Motoren kører så længe 
knappen er aktiv 

Visuel test: Lejet kører 
skiftevis ned/op for hvert 
tryk 

Visuel test: Så længe 
knappen holdes inde, 
kører motoren, når 
knappen slippes stopper 
den 
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Accepttest	  for	  ikke-‐funktionelle	  krav	  
 

Krav 
nr. 

Krav Test Forventet 
resultat 

Resultat Godkendt/ 
kommentar 

1.1 Tiden fra der er trykket på 
hæv/sænk leje knappen 
(liftButton) til liftMotoren 
starter må max. være 1 
sekund. 

Der startes et 
stopur, samtidig 
med at der trykkes 
på liftButton, som 
stoppes når 
liftMotoren starter 

Stopuret viser 
mindre en 1 
sekund 

  

1.2 Tiden fra der er trykket på 
hæv/sænk hovedgærde 
knappen (headButton) til 
headMotoren starter må 
max. være 1 sekund. 

Der startes et 
stopur, samtidig 
med at der trykkes 
på headButton, som 
stoppes når 
headMotoren starter 

Stopuret viser 
mindre en 1 
sekund 

  

1.3 Sengen må ikke ødelægges 
selvom motoren ikke 
stoppes, når sengen er kørt 
helt op/ned. 

Sengen køres helt 
op, og knappen 
liftButton forbliver 
trykket ned, selv 
efter sengen har 
nået sin top-
position 

liftMotoren 
stopper 
automatisk når 
den når sin top-
position 

  

Sengen køres helt 
ned, og knappen 
liftButton forbliver 
trykket ned, selv 
efter sengen har 
nået sin bund-
position 

liftMotoren 
stopper 
automatisk når 
den når sin 
bund-position 

  

2.1 Knapper på GUI’en skal 
være store nok til at kunne 
trykkes på med finger på 
touchskærm 

GUI’en afvikles på 
computer med 
touchskærm, og alle 
knapper aktiveres 
en efter en med en 
finger 

Programmet 
registrerer alle 
knaptryk et efter 
et 

  

Projektkonklusion,	  skrevet	  af	  gruppen	  
I denne del opsummeres jeres oprindelige mål, og der samles op på, hvorvidt det lykkedes jer at implementere det på 
jeres Lego seng.  

Endvidere reflekteres der over, hvilke muligheder og begrænsninger der vil være i forhold til at bringe løsningen ud i 
virkeligheden. 

Endelig afsluttes dette afsnit med en perspektivering, hvor I kan beskrive mulige fremtidige udvidelser og forbedringer, 
som kunne bringe jeres løsning endnu videre. 
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Litteraturliste	  
Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar 
definition af en kilde. Den definition, som vi arbejder ud fra, lyder således:  

En kilde er en hvilken som helst type af information, der fungerer som grundlag for viden.  

Denne definition bevirker, at kilder defineres meget bredt, både hvad angår form og type. Samtidigt gøres det klart, at 
kilder bruges til at opbygge ens egen viden inden for faget. 

Der skal altid loyalt henvises til de kilder, der anvendes i projektet. Dette hænger sammen med, at man ikke må gengive 
noget, andre har skrevet, uden at henvise til kilden. Det kan være svært at afgøre, om en oplysning skal følges af en 
henvisning. Reglen siger, at man hellere må referere en kilde for meget end en for lidt. Vær opmærksom på, at der ikke 
skal henvises til kilder, der anses som almen viden.  

Der skal altid være mindst én litteraturhenvisning i teksten for hvert dokument, der optræder i litteraturlisten.  

Se punktet Problemformulering for en vejledning til, hvordan I citerer videnskabelig litteratur i selve teksten. 

Litteraturlisten skal udformes efter samme skabelon som følgende, hvori der er citeret bøger, internetsider og 
videnskabelige artikler: 

1. Anders Dahl m fl.. ”Styrk Projektarbejdet – en redskabsbog til problemorienteret projektarbejde”, Biofolia 
2005. 

2. Eriksen J, Jørgensen T. Patientoplevet kvalitet. I: Kristensen FB, Sigmund H (red.). Metodehåndbog for 
medicinsk teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen; 2007: 116-20. 

3. Juhl E. Rundrejse i det danske sygehusvæsen, juni 2007.  
http://www.kvalitetsreform. dk/multimedia/Erik_Juul_1.pdf 

4. Sicotte C, Lehoux P. Teleconsultation: Rejected and Emerging Uses. Methods Inf Med 2003: 42: 451-7. 
5. Gagnon M-P, Godin G, Gagne C, Fortin J-P, Lamothe, Reinharz D, Cloutier A. An adaptation of the theory of 

interpersonal behaviour to the study of telemedicine adoption by physicians. International Journal of Medical 
Informatics. 2003: 71:103-115. 

Individuel	  konklusion,	  skrevet	  af	  hver	  enkelt	  studerende	  
Som en undtagelse for projekt 1 (det gælder ikke de følgende semesterprojekter), skal hver enkelt projektdeltager skrive 
sin egen vurdering af udbyttet.  

Vurderingen skal tage udgangspunkt i hvad I hver især har lært og gjort af erfaringer gennem projektet, og skal særligt 
fokusere på ”egne ingeniørfaglige styrker og svagheder i en projektgruppe” Dvs. hvad du har bidraget med – og været 
god til, og hvad du burde have været bedre til, og bør forbedre ved næste projekt. 

Vurderingen skal have et omfang af ca. 1 A4-side pr. Projektdeltager. 

Den individuelle konklusion kan endvidere tage udgangspunkt i, hvordan I mener at have opfyldt fagets læringsmål, der 
er som følger: 

Læringsmål	  
Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: 

• beskrive en udvalgt sundhedsfaglig problemstilling i forhold til brug af en hospitalsseng, og udpege 
muligheder for inddragelse af teknologi i en løsning på problemstillingen 

• anvende viden fra semestrets kurser tværfagligt 
• bygge en prototype til demonstration af den foreslåede løsning 
• beskrive arbejdsmetode og -proces for hele projektforløbet 
• udarbejde en projektrapport 
• rapportere projektresultatet via poster/mundtligt oplæg 
• identificere egne ingeniørfaglige styrker og svagheder i en projektgruppe 
• anvende møde- og diskussionsdisciplin 
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Bilag	  
Bilag er en samling af materiale, der henvises til under den løbende dokumentation, f.eks. datablade, kildekode med 
mere. Der skal udarbejdes en bilagsoversigt og alle bilag nummereres. 

Bilagene skal ikke udskrives, men skal vedlægges i digital form på CD, på CampusNet, DropBox eller lignende. 

I bilag indgår projektadministrationen, dvs. Mødeindkaldelser, referater, samarbejdsaftale, tidsplan, logbog mv. Se 
Projektvejledningen for yderligere detaljer. 

 


