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Sammanfattning 

Under detta examensarbete har en lösning framtagits som underlättar distansmonitorering av 
patienter. Då olika medicinska produkter skickar data till sina egna plattformar blir det krångligt 
för både patienten och vårdgivaren att ta fram och hålla koll på alla vitalparametrar som tas. 
Därför har en gemensam plattform, LinkWatch, utvecklats. Idag kan flera vitalparametrar mätas 
och ses i plattformen. En säker och effektiv dataöverföring mellan en blodsockermätare och 
LinkWatchs webbserver har gjorts för att utöka funktionaliteten på LinkWatch. 
 
Målet med projektet var att integrera en blodsockermätare med LinkWatch. Arbetet har utförts i 
programmeringsspråken Kotlin och Swift. För att få kunskap om dataöverföringen söktes 
information om bland annat standarden FHIR, Bluetooth Low Energy samt tidigare arbeten. 
 
Resultatet av arbetet är två applikationer, en för iOS och en för Android. Mobilapplikationerna 
kan koppla sig till blodsockermätaren via Bluetooth, överföra dess värden till mobilen samt 
skicka dessa till LinkWatchs webbserver. Applikationerna har enkla användargränssnitt och 
enkla layouter för att underlätta patientens användning av applikationerna. Använder patienten 
LinkWatch, kan patienten se sitt blodsockervärde tillsammans med andra vitalparametrar och på 
så sätt få en bra överblick över sin hälsa.  
 
Projektet är positivt för diabetiker och andra som är intresserade av hälsa. Tack vare den 
användarvänliga plattformen och mångsidigheten av LinkWatch, kan användare enklare kunna 
hålla koll på sitt blodsockervärde och göra livsviktiga åtgärder vid uppkomst av symtom. Vidare 
kan även vårdgivare ta del av information som LinkWatch lämnar ut för att exempelvis se 
trender i patientens blodsockervärden. Fördelarna med att dela data med vårdgivaren är bland 
annat reducerade kostnader och ökad trygghet hos patienterna. 
 
Nyckelord: Integrering, glukos, dataöverföring, monitorering, webbserver, molntjänst, 
LinkWatch 
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Abstract 

During this project, a solution has been developed that promotes remote patient monitoring. As 
different medical products send data to their own platforms, it becomes troublesome for both the 
patient and the care provider to take and keep track of all the vital parameters. Hence a common 
platform, LinkWatch, has been developed. LinkWatch is a platform where all the patient's 
medical signs can be seen. To increase the functionality of LinkWatch, a secure and efficient 
data transfer between a blood glucose meter and LinkWatch’s web server has been established. 
 
The goal of this project was to integrate a blood glucose meter with LinkWatch. The 
programming languages Kotlin and Swift were used to develop the mobile applications. To gain 
knowledge about the data transfer, research was done to obtain information about the FHIR 
standard, Bluetooth Low Energy and previous work in the field. 
 
The results of the project are two applications, one for iOS and one for Android. The mobile 
applications can connect to the blood glucose meter with Bluetooth, transfer its values to the 
mobile phone and send these to LinkWatch’s web server. When the records are in LinkWatch’s 
system, the patient is able to see their glucose levels along with other vital parameters. 
 
This project will have a major impact on patients with diabetes and others who are interested in 
health. Thanks to the user-friendly platform and the flexibility of LinkWatch, users of the 
application will be able to more easily keep track of their blood sugar value and take early action 
in the event of symptoms. Furthermore, health care providers can also take part in information 
that LinkWatch will provide, for example see trends in the patient's blood sugar values. The 
benefits with sharing data with the health care providers are cost reductions and increased 
patient satisfaction. 
 
Keywords: Integration, glucose, datatransfer, remote patient monitoring, web server, cloud 
service, LinkWatch  
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1 Introduktion 

 
Tekniska hjälpmedel som mäter hälsotillstånd såsom pulsmätare, glukosmätare, 
blodtrycksmätare har på senare år ökat markant [1]. Flera av de nya produkterna inriktar sig 
på att användas i hemmet. Det har inneburit att användaren har bättre översikt över sitt 
hälsotillstånd, oberoende var användaren befinner sig [2]. Det möjliggör för 
distansmonitorering och läkare kan diagnostisera, analysera samt göra uppföljning av 
patienten på en annan plats än i sjukhuset. 
 
Till synes framstår det att monitorering är lätt att åstadkomma och man kan med lätthet 
integrera olika medicintekniska produkter med varandra. Det är något i praktiken som är en 
mycket svår sak att genomföra [3]. Av skäl att det finns flera standarder för hur data lagras 
och skickas, har olika märken utvecklat olika IT-lösningar för sina produkter. Således 
uppkommer ett problem när man vill använda systemen på en gemensam plattform. För att 
kunna sammankoppla två system krävs både förståelse och kunskap om bägge systemen. 
Integreringen blir mer komplex med ökat antal system. 
 
LinkWatch är en medicinteknisk produkt som integrerar olika system till ett gemensamt 
gränssnitt och har möjlighet att dela hälsodatat med vårdgivaren [4]. Tjänsten riktar in sig på 
medicintekniska apparater uppkopplade med en mobiltelefon.  
 
Syftet med arbetet var att integrera en glukosmätare och göra så den blev en del av 
LinkWatch. Efter lyckad integrering skulle användare och vårdpersonal kunna avläsa 
glukosvärden i LinkWatchs system samt i vårdgivarens system. Tillsammans med tidigare 
arbeten var det möjligt att få en detaljerad bild över användarens hälsotillstånd med flera 
hälsoparametrar. 
 

1.1 Mål 
Målet var att skapa en mobilapplikation vars uppgift var att överföra patientdata från en 
glukosmätare till LinkWatchs webbserver. Överföringen skulle ske på ett säkert sätt och följa 
standarden FHIR. 
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2 Bakgrund 

För att få en bättre förståelse av arbetet behöver essentiella nyckelbegrepp inom området 
beskrivas. Detta kapitel ägnas åt att beskriva monitorering, CNet, JSON och XML, API, 
FHIR, Bluetooth samt ett tidigare arbete inom detta område. 

2.1 Monitorering 
Hemmonitorering, även känt som distans-/fjärrmonitorering, syftas på när en patient gör 
mätning på någon hälsoparameter i hemmet [5]. Syftet med mätningarna varierar och kan vara 
initierad av antingen vårdpersonal eller patienten själv. Förutsatt att patienten ger sitt 
medgivande kan insamlat hälsodata användas av läkare vid diagnos, analys eller uppföljning. 
Några fördelar med hemmonitorering är tidigare detektion av sjukdomar, ökad tillgänglighet 
och lägre kostnader [2, 6]. En nackdel med distansmonitorering är att användarna behöver 
vara tekniskt vana. För många äldre kan detta vara ett problem. 
 
Flera regioner bedriver idag olika pilotstudier rörande hemmonitorering [5]. Hittills har 
projekten varit begränsade i sin omfattning och innefattat ett hundratal patienter. Ett av 
projekten “VälTel” gick ut på att patienter med diagnosen högt blodtryck fick låna en 
blodtrycksapparat och uppmuntrades att regelbundet ta blodtrycksmätningar. De ombads 
sedan att ta kontakt med sjukvårdspersonal vid förändringar. Resultatet av studien var att 
patienterna fick mer normala värden, tack vare positiva livsstilsförändringar till en följd av 
ökad medvetenhet om sitt medicinska tillstånd. De medverkande angav även att vården 
upplevdes mer personlig och gav ökad trygghet. 
  
Att införa hemmonitorering utöver pilotstudierna uppger regionerna att det behövs mer stöd 
på nationell nivå. Det finns juridiska, ekonomiska, organisatoriska samt tekniska hinder innan 
regionerna kan tillämpa distansmonitorering för allmänheten. Ett problem som rapporten 
lyfter fram är dataöverföring. Det finns till exempel frågetecken kring var hälsodata får lagras 
och vem som bär ansvaret ifall det sker dataläckage. Ett annat hinder är att utbyggnaden av 
digital infrastruktur varierar mellan regionerna och leder till att vissa regioner saknar de 
tekniska förutsättningarna för att kunna implementera en högteknologisk lösning. 
 

2.2 CNet och CheckHealth 
CNet Svenska AB är ett forskningsföretag som utvecklar tekniska lösningar inom området 
Internet of Things (IoT) och molntjänster [7]. CNet har valt att kommersialisera 
forskingsresultat i ett antal hel- eller delägda dotterbolag varav CheckHealth är ett av dem. 
CheckHealth Sweden AB är ett medicintekniskt företag som effektiviserar vårdprocessen för 
kroniskt sjuka patienter genom produkterna RheumaCloud och LinkWatch [8]. RheumaCloud 
är en digital plattform och är ett verktyg för reumatologer att förstå kopplingen mellan 
patienters hälsotillstånd, besök på kliniken och behandlingsplaner. LinkWatch är en 
medicinteknisk produkt som används vid distansmonitorering. Patienten mäter en eller flera 
hälsoparameter, exempelvis blodtryck och vikt och överför värdet till LinkWatchs molntjänst. 
Patientdatat kan sedan ses av patienten och vårdgivaren i LinkWatchs system eller i 
vårdgivarens system. 
 

2.3 JSON och XML 
JavaScript Object Notation (JSON) är ett textbaserat format för att överföra data mellan olika 
plattformar eller system, exempelvis mellan en mobil och webbserver [9]. Formatet kommer 
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ursprungligen från programmeringsspråket JavaScript. Av skäl att JSON är textbaserat, 
stödjer många programmeringsspråk läsning till och från JSON. Ytterligare en fördel med 
formatet är att det är både lättläsligt för människan och enkelt för datorn att interpretera. 
Sällan är bägge villkoren uppfyllda, vilket gör JSON-formatet unikt. 
 
Ett annat alternativ för dataöverföring är Extensive Markup Language (XML) [10]. XML har 
större funktionalitet, vilket gör att det ofta behövs extra bibliotek för inläsning. Det leder 
också till att XML är beräkningsmässigt mer krävande i jämförelse med JSON. 
 
Datatyperna för JSON är boolean, nummer, objekt, sträng, null och array [11]. Varje objekt är 
omslutet av klammerparenteser och består av ett eller flera “attribut-värde”-par. Attributen i 
objekten representeras av strängar, medan värdena representeras av en godtycklig JSON-
datatyp. I figur 1 ses attributet “phoneNumbers”, och representeras av en array, som i sin tur 
är uppbyggd av två objekt. 

 
Figur 1. Uppbyggnad av en JSON fil. 
 

2.4 API 
Ett Application Programming Interface (API) beskriver hur två programvaror kommunicera 
med varandra [12]. När man endast nämner termen API, syftar man på webb-API som är en 
beskrivning på hur en applikation gör förfrågningar till en webbserver. Applikationerna gör så 
kallade HTTP-requests och webbservrar svarar med att returnera med en JSON eller XML fil. 
 
Fördelen med API är att det lätt kan inkorporeras i nya program, till exempel i hemsidor, 
mobilapplikationer och datorprogram. Skaparen av API:t bestämmer hur HTTP-requesten ska 
se ut och vilken information som returneras. Det möjliggör för skaparen att dölja sin kod för 
andra och bibehålla en viss säkerhet och kontroll över koden. Samtidigt kan andra 
programmerare bygga vidare på API:t och skapa nya applikationer/API:er.  
 

Ett representational state transfer API (REST API) följer specifika regler som används vid 
skapandet av ett API. [13] Varje REST API kopplas till en URL, och applikationer kan göra 
förfrågningar (från eng. “request”) med hjälp av URL:en. Varje förfrågning är uppbyggd av 
fyra delar 
 

● Slutpunkt, (från eng. “Endpoint”) 
● Metod, (från eng. “Method”) 
● Huvud, (från eng. “Header”) 
● Kropp, (från eng. “Body”) 
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Slutpunkten är var förfrågningen ska sluta och är alltid samma som URL:en. Exempelvis är 
Githubs slutpunkt “https://api.github.com”. Man kan även specificera förfrågningen mer 
genom att skriva slutpunkten följt av snedstreck och sökvägen. Det gör att omfattningen på 
förfrågningen begränsas. 
 
Det finns fyra olika metoder hos ett REST API. 

● GET - hämtar information 
● PUT - ändrar information 
● POST - lägger till ny information 
● DELETE - tar bort information 

 
Huvudet innehåller extrainformation om förfrågningen. Det är till exempel 
inloggningsuppgifter, typ av kodning och datumstämpel. Kroppen innehåller datat som ska 
skickas till webbservern. Kroppen behövs endast vid användning av metoderna PUT, POST 
och DELETE.  
 
Varje förfrågning avslutas med att webbservern returnerar ett svar. Svaret kommer ofta i form 
av JSON eller XML. Hos de flesta webbservrar är JSON-formatet standard för att överföra 
data. 
 

2.5 FHIR 
Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) är en standard för överföring av 
patientdata [14]. Den är utvecklad av HL7 International och representeras i formaten XML 
eller JSON. Tidigare har det uppstått stora interoperabilitets problem när data har skickats 
mellan olika produkter och system. Detta har nu i hög grad underlättats i och med 
utvecklingen av FHIR. Ett standardiserat format för patientdata har gjort det mer hanterbart 
för patienter, läkare, utvecklare med flera. De kan då förvänta sig att patientdata har samma 
struktur oberoende av tillverkare och vilken hälsoparameter som mäts. Ytterligare en standard 
som används av medicintekniska produkter för dataöverföring är Continua. På samma sätt 
som FHIR, används Continua för att tillföra en interoperabel och säker överföring av 
hälsodata [15]. 
 
Byggstenen för FHIR är olika resurser (från eng. “resources”) som är ett samlingsnamn för en 
specifik mängd data [14, 16]. Exempel på resurser är patient, medicin eller läkarbesök. I figur 
2 ges ett exempel på hur resursen “patient-längd” är uppbyggd. Gemensamt för alla resurser 
är att de har 

● en definition. Definitionen kan skrivas i text eller länkas till en webbsida. 
● en bestämd struktur på innehållet som beskrivs på HL7:s hemsida.  
● en uppsättning av metadata. Exempel på metadata är beskrivningar på resursens teknik 

och arbetsflöde. 
● en kort sammanfattning av resursen i formatet XHTML. Med hjälp av 

sammanfattningen ska användaren kunna få en snabb överblick över resursens 
innehåll. 
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Figur 2. Beskriver hur uppbyggnaden av en resurs, i detta fall en patients längd, kan se ut i formatet 
JSON. (Källa: FHIR, Creative Commons CC0) 
 

2.6 Bluetooth 
En ökad användning av smarttelefoner, surfplattor och datorer har lett till en ökad efterfrågan 
av dataöverföring mellan enheter och andra tekniska produkter [14]. Detta har lösts med hjälp 
av Bluetooth som överför data trådlöst mellan enheter. Många smarta produkter såsom 
hörlurar, tvättmaskiner och glukosmätare använder sig av Bluetooth, mer specifikt Bluetooth 
Low Energy (BLE). 
 
BLE är en vidareutveckling av Bluetooth [17]. Största skillnaden mellan de två kan ses i 
namnet, nämligen en lägre energiförbrukning. En av faktorerna till den låga 
energiförbrukningen är att BLE befinner sig i viloläge när enheterna inte används, till skillnad 
från enheter som tillämpar klassisk Bluetooth. 
 
I en BLE koppling finns två parter, central och periferal [18]. Central initierar en BLE 
koppling och skickar en förfrågan till periferal om parkoppling. Efter godkännande, kan 
central be om tjänster (från eng. service) från periferal. Tjänster kan exempelvis vara “Gör en 
mätning” eller “Hämta senaste data”. Endast central kan be om tjänster och är anledningen till 
att rollen oftast innehas av en mobiltelefon eller en dator. Den andra rollen ges vanligen till 
mindre produkter såsom smartklockor eller glukosmätare. BLE lämpar sig för överföringar av 
små datamängder då meddelande storleken (från eng. message size) är liten och 
genomströmningstiden är låg [19]. Ska större mängder data överföras, är det mer lämpligt att 
använda klassisk Bluetooth. 
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Figur 3. Figuren visar en BLE koppling. Till vänster syns central och till höger syns periferal. 
 
 

2.7 Tidigare arbeten 

Distansmonitorering med EKG  
Att monitorera patienter på distans är inget nytt och det finns flera arbeten inom området. I 
arbetet Internet of Things: Remote Patient Monitoring Using Web Services and Cloud 
Computing har forskare från Carleton University låtit försökspersoner ta EKG-mätningar i 
hemmet [20]. Främsta anledningen till arbetet var att minska sjukvårdskostnader. 
 
Konceptet gick ut på att patienten kunde ta sitt eget EKG med hjälp av elektroder placerade 
på kroppen. En mobiltelefon utrustad med en IOIO mikrokontroller fungerade sedan som en 
mellanhand för överföring av värdena. IOIO mikrokontroller är ett kretskort som möjliggör att 
PC och Android mobiler kan kommunicera med extern hårdvara genom vanligt 
förekommande protokoll [21]. Efter överföringen till applikationen, kunde EKG-vågorna 
presenteras på telefonens bildskärm [20]. Därefter skickades datat till en databas med hjälp av 
databasspråket Structured Query Language (SQL). 
 
För att användaren ska se sitt EKG i forskarnas applikation behövde användare först spara 
datat i binär form på mobilens SD-kort. Efter detta skulle användaren logga in med 
användarnamn och lösenord. När användaren hade identifierat sig, kunde användaren välja 
vilka filer som ska överföras till företagets server. Efter att filen/filerna var överförda till 
servern, kunde EKG-mätningen visualiseras i MATLAB alternativt ses i forskarnas 
applikation. 
 
För att minimera batterianvändningen på mobilen skedde majoriteten av dataprocesseringen 
på servern. De ökade även säkerheten genom att införa användarnamn och lösenord för 
patienten. Detta var till för att begränsa möjligheten för obehöriga att kunna överföra data till 
företagets server. 
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LinkWatch Applikation 
CheckHealth har en existerande applikation LinkWatch (CheckHealth Sweden AB, 
Stockholm, Sverige). Denna applikation gör det möjligt för patienter att se en sammanfattning 
över alla ens hälsoparametrar. Patientdata lagras i en databas och databasen är kopplad med 
en webbserver. I dagsläget kan man mäta och registrera ett antal hälsoparametrar bland annat 
blodtryck och vikt. För att en patient ska se sina värden krävs det att patienten först 
identifierar sig med BankID innan värdena kan visas. Applikationen är en multiplattform 
applikation och fungerar för iOS, Android och webbläsare. CheckHealth erbjuder vårdgivare 
att ta del av en patients mätvärden genom LinkWatch, under förutsättning att patienten ger sitt 
samtycke till detta. 
. 

Daniels sommarprojekt 
CheckHealth har även ett annat tidigare arbete (CheckHealth Sweden AB, Stockholm, 
Sverige). Det är en iOS-applikation och i denna rapport benämns den som “Daniels 
sommarprojekt”. Applikationen är skriven i programmeringsspråket Swift och kan 
 

● söka efter närliggande bluetooth enheter. 
● skapa en BLE-koppling mellan blodsockermätare och smarttelefon. 
● överföra värden från blodsockermätare till smarttelefon. 
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3 Metod 

Detta arbete består av insamling av litteraturstudier och programmering. Det görs genom att 
utveckla ett datornätverk mellan glukosmätare och webbserver. Vidare analyserades även 
arbetets resultat. Detta för att komma fram till en slutsats som utvecklare kan ha nytta av vid 
vidareutveckling av applikationerna. 
 

3.1 Faktainsamling 
Inledningsvis togs det fram information om dataöverföring och operativsystem. Detta för att 
skapa en uppfattning vilka programmeringsspråk som var lämpliga att använda. JSON, Swift 
och Kotlin tillämpades för dataöverföring och apputveckling. För att få en effektiv överföring 
av patientdata följdes standarden FHIR. Information om standardens utformning och 
tillämpning söktes fram via FHIRs (HL7) hemsida. 
 
För att förstå samtliga delar i dataöverföringen togs information fram om Bluetooth Low 
Energy, API och JSON. Vidare studerades även ett tidigare arbete inom området 
distansmonitorering för att lära sig av deras misslyckanden och framgångar. 
 

3.2 Utförande av applikationerna 
CheckHealth delade med sig av koden för LinkWatch och gav en översiktlig bild över 
LinkWatchs uppbyggnad. Stort fokus lades ned på att förstå den del av koden där mätvärden 
från en blodtrycksmätare överfördes till LinkWatchs webbserver. Projektet var att skapa en 
liknande koppling för en glukosmätare. 
 
Då en applikation för iOS redan hade påbörjats, fortsattes arbetet på detta (se kapitel 2.7). För 
vidareutvecklingen av iOS applikationen användes Swift, version 5.1.3 (Apple Inc., 
Cupertino, CA, USA) och skrevs i utvecklingsmiljön Xcode (Apple Inc., Cupertino, CA, 
USA). Glukosmätaren som användes i projektet var av fabrikatet KetoMojo, modellnamn 
GKI Bluetooth (KetoMojo Inc., Napa, CA, USA). För att hämta de senaste mätvärden från 
glukosmätaren krävdes ett externt bibliotek som tillhandahölls av tillverkaren. Biblioteket 
innehåller en samling av funktioner som gör det möjligt att be om tjänster av glukosmätaren 
enligt BLE. 
 
Första delen av arbetet var att läsa till och från LinkWatch webbserver. Kommunikationen 
mellan systemen skedde genom REST API och dataformatet på patientdatat följde standarden 
FHIR. Med metoderna GET och POST kunde man hämta och lagra information med 
LinkWatchs webbserver. En stor del av arbetet var att göra så att patientdata går från JSON-
objekt till Swift-objekt och vice versa. Efter att ha skrivit kod för att läsa till och från 
LinkWatchs webbserver, implementerades detta i “Daniels sommarprojekt” (se kapitel 2.7).  
Med hänsyn till säkerhet, krävs inloggningsuppgifter från CheckHealth för att göra HTTP-
requests med LinkWatchs webbserver. Inloggningsuppgifter gavs av CheckHealth. Under 
utvecklingens gång testkördes och felsöktes iOS applikationen på en iPhone 8 Plus. (Apple 
Inc., Cupertino, CA, USA) 
 
I slutet av första delen testades även användarvänligheten av iOS applikationen på några 
försökspersoner. Försökspersonerna fick testa applikationen och besvara på följande frågor: 

● Var applikationen svår att använda? 
● Skulle du kunna tänka dig att använda applikationen? 
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Andra delen av arbetet gick ut på att göra samma koppling för mobiler med operativsystemet 
Android. Detta gjordes i utvecklingsmiljön Android Studio, version 4.1 (Google, Mountain 
View, CA, USA & JetBrains, Prag, Tjeckien). För att utveckla applikationen användes 
Android SDK 10.0, API 29. Likt iOS-applikationen behövdes ett externt bibliotek, KetoMojo 
SDK och tillhandahölls av tillverkaren. Då KetoMojo SDK använde sig av C/C++ var det 
även nödvändigt att installera NDK i Android Studio. NDK gör det möjligt att applikationen 
kan kompilera C/C++ kod. Android applikationen testkördes och felsöktes på en Samsung 
Galaxy A21s (Samsung Electronics, Suwon, Sydkorea). 
 
Ketomojos bibliotek är en samling av flera andra bibliotek. Vissa bibliotek var utdaterade och 
behövdes uppdateras. Det gjordes genom att identifiera vilka bibliotek som behövdes 
uppdateras och leta fram en nyare version av dem. Användargränssnittet kunde skrivas när 
samtliga bibliotek var av senaste version. 
 
Den avslutande delen av arbetet var att verifiera att det uppmätta värdet hade sparats på 
LinkWatchs webbserver. Det gjordes genom att använda CheckHealths färdiga applikation 
LinkWatch.  
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4 Resultat 

För att presentera resultaten av projektet kommer detta kapitel ägnas åt att förklara de skapade 
applikationernas front- samt back-end. Alltså användargränssnittet för patienten samt dess 
funktioner som körs i bakgrunden. Applikationerna som ska presenteras är en iOS-applikation 
samt Android-applikation som har samma funktioner. Vidare kommer även LinkWatchs 
applikation presenteras. Notera att LinkWatch-applikationen var skapad innan detta projekt. 
Av skäl till att glukosvärdena skickas till LinkWatch-applikationen och är en del av den slutna 
cykeln anses det nödvändigt att presentera dess funktioner i resultatet. 

4.1 iOS Applikation 
Detta arbete resulterade i en slutförd applikation för operativsystemet iOS som kunde kopplas 
till en blodsockermätare via BLE, överföra dess värden till telefonen samt överföra 
patientdatat till LinkWatchs webbserver. Användargränssnittet för applikationens funktioner 
kan ses i figur 4 och i bilaga I. 
 

 
Figur 4. Användargränssnittet av iOS-applikationen. 
 
I den blåa rutan i figur 4 syns synkningen med blodsockermätaren. Vid tryck på knappen Sync 
kommer mobilen söka efter närliggande Bluetooth enheter. Applikationen är inställd på att 
filtrera bort alla enheter förutom enheter med namn “KetoMojo”. Vid en funnen enhet 
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kommer mobilen automatiskt stoppa sökningen samt försöka koppla sig till glukosmätaren. 
Har kopplingen lyckats, visas detta genom en blå bock på skärmen. 
 
I den röda rutan gör mobilen en förfrågan till blodsockermätaren om att få mätvärden som 
sparats i enheten. Utförandet initieras vid tryck på knappen Get Your Result som presenterar 
patientens blodsockervärden samt datum kopplade till det värdet. Användaren får då 
valmöjligheten att skicka in mätningar till LinkWatchs webbserver vilket görs genom 
knappen Send. Efter att knappen blivit intryckt kommer den ändra färg till vit samt dess text 
till Sent. 
 
Den gröna rutan i figur 4 visar hur applikationen hämtar senaste värdet av patienten från 
LinkWatchs webbserver. Användaren trycker då på knappen Get Server Values och 
blodsockervärdet samt datumet som värdet togs på presenteras. 
 
Bakom knapptrycken Send och Get Server Values körs funktioner som användaren inte 
märker av. Patientdatat görs om så det följer FHIR standarden samt står i formatet JSON. När 
patientdatat är sparat som JSON kan LinkWatchs webbserver ta emot förfrågningar gjorda av 
mobilen. Med Send görs en POST-förfrågan och med Get Server Values görs en GET-
förfrågan till LinkWatchs webbserver. När applikationen gör GET och POST förfrågningar 
med LinkWatch webbserver, krävs användarnamn och lösenord. Av säkerhetsskäl har det 
valts att användaren kan ej se eller ändra inloggningsuppgifterna. 
 
För att skriva till och läsa av data från webbservern krävs det att patientdatat har exakt samma 
struktur. En mätning ska till exempel innehålla objekten “phenomenonTime”, “resultTime”, 
“result”, “FeatureOfInterest” och “Datastream”. Varje objekt har ett bestämt innehåll och det 
kan ses på FHIR:s (HL7:s) hemsida. För att JSON filen ska bli till ett swift-objekt, behöver 
objekten först deklareras. Det görs genom struktar. I figur 5 ses en bit av deklarationen av ett 
response-objekt. Fullständig deklaration hittas i bilaga II, sida 10-15 och JSON-fil hittas i 
bilaga III. 

 
Figur 5. Ett stycke av uppbyggnaden för ett Response-objekt. Används för att göra om JSON till swift 
objekt och vise versa. 
 
iOS applikationen testades på några försökspersoner för att undersöka dess 
användarvänlighet. I tabell 1, ses svaren från frågorna som ställdes till försökspersonerna. 
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 Person 1 Person 2 Person 3 

Var applikationen 
svår att använda? 

Nej. Nej. Nej, det tycker jag 
inte. 

Skulle du kunna 
tänka dig att använda 
applikationen? 

Ja. Ja, vid behov. Ja, om jag måste. 

Tabell 1.  Sammanställlning över försökspersonernas svar. Svaren är anonymiserade. 

4.2 Android Applikation 
 
En liknande applikation gjordes för mobiler med operativsystemet Android. Av tidsskäl 
gjordes inget fullständigt användargränssnitt till applikationen. Funktionaliteten är dock 
densamma som iOS applikationen. I figur 6 syns fyra knappar: START, STOP, GET 
VALUES och SEND. START-knappen fungerar likt SYNC i iOS-appen, det vill säga 
mobilen börjar söka efter närliggande Bluetooth enheter. Hittas en KetoMojo enhet eller att 
användaren trycker på STOP, stoppas sökningen. GET VALUES parkopplar enheten med 
blodsockermätaren och gör en förfrågan om att få senaste mätvärden. SEND skickar det 
senaste värdet till LinkWatch webbserver. En översiktlig bild ses i bilaga IV och fullständig 
kod ses i bilaga V. 
 

 
Figur 6. Applikation för Android. 
 
För att skapa användargränssnittet till Android-applikationen behövdes KetoMojos bibliotek 
uppdateras. Vilka bibliotek Android applikationen använder nu, hittas i filen “build.gradle”, 
och återfinns i bilaga V, sida 6. 
 
 

4.3 LinkWatch 
För att förtydliga funktionaliteten medföljer nedanstående del. Applikationen är ett tidigare 
arbete som kommer från CheckHealth. (se kapitel 2.7) 
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Efter att patientdata har överförts till LinkWatchs webbserver kan värdena även ses i 
CheckHealths applikation LinkWatch. Här loggar patienten in med sitt BankID vilket kan ses 
i steg ett och två av figur 7. Sedan visas en översikt på patientens olika vitalparametrar i steg 
tre.  
 
Patienten kan se sina blodsockervärden på två platser. Under rubriken Sammanställning, finns 
en tabell på patientens olika vitalparametrar där man finner patientens glukosmätningar under 
raden Glukos. Detta kan ses på den övre bilden, längst till höger i figur 7. Glukosvärdet kan 
även hittas under rubriken Glukos, lite längre ned i applikationen. I denna del syns en 
trendlinje baserat på de senaste dagarnas mätningar. Även detta kan ses i figur 7, på den nedre 
bilden i steg 4. En förstorad bild på samtliga steg hittas i bilaga VI. 
 

 
Figur 7. Användargränssnittet av LinkWatch.  
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5 Diskussion 

Detta kapitel kommer ägnas åt att presentera vad som åstadkommits med projektet samt beslut 
om olika val som tagits under projektets gång. Vidare diskuteras även arbetets motgångar 
samt vad man kan lära sig från detta och hur det kan användas till framtida projekt inom 
samma område. 

5.1 Uppnådda mål med projektet 
 
Två applikationer, en för iOS och en för Android, skapades. De två applikationerna möjliggör 
att nästan vem som helst med en smarttelefon kan mäta sitt blodsockervärde. Detta kommer 
att innebära att diabetiker och andra som är intresserade av sin hälsa lätt kan hålla koll på sitt 
glukosvärde samt göra viktiga åtgärder vid behov. Tack vare att hälsodatat ligger inne i 
LinkWatchs system är det möjligt att se historiken i patientens värden och identifiera trender. 
Skillnaden mellan de nya applikationerna och övriga applikationer är att hälsodatat även kan 
delas med vårdgivaren. Istället för att ha enstaka mätningar från sjukhuset, har vårdgivaren 
mer data då patienten kan göra mätningarna hemma. Att ha ett bra underlag är essentiellt för 
att en läkare ska kunna ställa diagnos, sätta upp behandlingsplaner och göra uppföljningar. 
Med denna integration kan sjukvården använda sig mer av hemmonitorering i sitt arbete och 
dra nytta av alla dess fördelar. 
 
Önskvärt vore om fler produkter följer IT-arkitekturen som använts under vårt projekt. Det 
vill säga att medicintekniska produkter använder sig av Bluetooth för dataöverföring mellan 
enhet och mobil. Fördelaktigt vore om överföringen görs i JSON-format och följer FHIR-
standarden. Om fler produkter har samma uppbyggnad blir integreringen lättare. Rent konkret 
innebär det att nya tjänster kan utvecklas och hitta nya användningsområden utifrån 
existerande produkter. Med fler och bättre tjänster effektiviseras sjukvården och kan då på 
sikt bidra till att patienter får ännu bättre vård. 
 
Målet med projektet var att överföra glukosvärdena på ett säkert sätt. Säkerhetsaspekter har 
tagits till hänsyn genom att spara mätvärdena på LinkWatchs molntjänst. För att patienten ska 
få tillgång till mätvärden i LinkWatch krävs inloggning via BankID. Detta gör tjänsten säker 
och skyddar läckage av patientdata. Även kommunikation med LinkWatch webbserver kräver 
autentisering. Ska HTTP-requests göras till LinkWatchs webbserver krävs användarnamn och 
lösenord. I de utvecklade applikationerna syns inloggningen ej av eller kan ändras av 
användaren. Detta hindrar obehöriga att lägga till/ta bort patientdata utan CheckHealths 
tillstånd. 

5.2 Val av metod 
Efter att ha läst Internet of Things: RPM using Web Services and Cloud Computing (se kapitel 
2.7) hittades ett förbättringsområde på resultatet. En förbättring är att göra det så enkelt som 
möjligt för användaren att överföra data. En användare i deras arbete behöver logga in med 
rätt inloggningsuppgifter, spara patientdata som binär fil på SD-kort, välja korrekt fil och 
sedan till sist spara filen på databasen. Det är många steg som krävs av användaren. Detta kan 
göra att forskarnas applikation kan upplevas som svår och komplicerad. I de nya 
applikationerna vi har utvecklat behöver användaren endast trycka på knapparna Get your 
result och Send för att överföra patientdata från glukosmätaren till LinkWatchs webbserver. 
 
Olika avvägningar behövdes göras. En avvägning var om android-applikationen skulle skrivas 
i Java eller Kotlin. Fördelen med kotlin är att det stöds av Google, företaget som även 
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utvecklar Android. Å andra sidan är Java mer använt än Kotlin. Valet hamnade på Kotlin 
eftersom Google troligen kommer att fortsätta komma med uppdateringar för 
programmeringsspråket. 
 
Det behövdes även väljas mellan XML och JSON. Att det valdes JSON framför XML var då 
XML är beräkningsmässigt mer krävande. Företaget kommer hantera stora mängder data 
vilket innebär att en mätning inte får ta mer tid än nödvändigt. Av den anledningen användes 
JSON i projektet. XML är dock inte fel att använda då man har tillgång till fler funktioner. 
 
Den nya standarden FHIR följdes och var enkel att implementera i jämförelse med övriga 
standarder, till exempel Continua. FHIR är relativt nytt och det är många produkter som inte 
följer standarden. Å andra sidan tros FHIR bli framtidens nya standard för överföring av 
patientdata. FHIR är bra eftersom patientdatat står i textformat och är lättbegripligt för 
gemene man. Projektet använde FHIR ty datat står i JSON-format vilket många system 
stödjer. Detta underlättade dataöverföringen mellan olika system. 
 
iOS applikationen testades på tre stycken försökspersoner. De tre försökspersonerna var till 
övervägande del positiv till iOS-applikationen och ansåg att den var lätt att använda. På grund 
av undersökningens omfattning är liten, kan man inte dra några slutsatser av undersökningen. 
Det gjordes inte heller någon gedigen undersökning ty nästa steg i arbetet är att göra om 
applikationerna till plugins (se kapitel 5.4). Användargränssnittet som är utvecklat i detta 
projekt kommer då inte att användas och användaren kommer i så fall använda LinkWatch 
applikationens användargränssnitt. 
 

5.3 Svårigheter med projektet 
Ett problem med utvecklandet av applikationerna var att kod från tillverkaren bitvis var 
utdaterad. För att ett programmeringsspråk ska hänga med i den snabba tekniska utvecklingen 
krävs regelbundna uppdateringar. Vid stora uppdateringar i språket betyder det att fungerande 
kod inte längre fungerar. I projektet var det svårt att identifiera exakt vilka delar som 
behövdes uppdateras. Det tog åtskilliga timmar att hitta, förstå och åtgärda felet med utdaterad 
kod. Det uppskattas att drygt hälften av all programmeringstid har gått åt till att googla och 
felsöka. Väl när alla biblioteken hade importerats, var det väldigt lätt att använda tillverkarens 
kod. 
 
Ett annat problem är om utvecklare inte väljer att dela med sig av sin kod. Det gör att 
utomstående har mindre frihet att skapa nya applikationer och bygga vidare på existerande 
produkter. I projektet används kod från KetoMojo, tillverkaren av glukosmätaren. Ifall 
källkoden inte varit tillgänglig hade det varit svårt att lyckas med projektet, detta 
underlättades då KetoMojo var vänliga och delade med sig av deras källkod. Av den 
anledningen förespråkas att företag och privatpersoner gör sin kod publik och tillgänglig för 
allmänheten. Samtidigt är det förståeligt att företag inte vill publicera sin kod då öppen 
källkod både kan användas i gott och ont syfte. 
 

5.4 Framtida arbeten 
Efter genomfört arbete har det uppkommit nya idéer på framtida arbeten inom detta område. 
Ett arbete är att göra om iOS och Android applikationerna till plugins och lägga till 
mätfunktionen direkt i LinkWatch. Fördelen med detta är att användaren endast behöver en 
applikation. Idag behöver användaren två, en för mätning och en för att se alla sina värden. 
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Ett annat arbete är att integrera fler produkter med LinkWatch. Alltifrån pulsoximetrar, 
blodtrycksmätare, termometrar, pumpar, stegräknare med mera kan byggas in i LinkWatch. 
Integrering av fler produkter leder till att man får en ännu bättre bild över patientens tillstånd 
vilket hjälper läkare vid diagnostik och uppföljningar. Med mer data är det också möjligt att 
hitta fler samband mellan olika hälsoparametrar och symtom Detta kan vara av värde för 
vetenskapen då sambanden kan bredda förståelsen om hur människokroppen fungerar. 
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6 Slutsats 

Resultatet av arbetet är två applikationer, en för iOS och en för Android. 
Mobilapplikationerna kan koppla sig till blodsockermätaren via Bluetooth, överföra dess 
värden till mobilen samt skicka dessa till LinkWatchs webbserver. Därmed har en 
glukosmätare integrerats med molntjänst och uppfyllt målet med arbetet. Använder patienten 
applikationerna tillsammans med LinkWatch, kan patienten se sitt blodsockervärde 
tillsammans med andra vitalparametrar och på så sätt få en bra överblick över sin hälsa.  
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Bilaga I: iOS Applikation 
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Bilden visar en översikt på iOS appliktionen. Applikationen kan 
● parkoppla mobilen till blodsockermätaren. 
● hämta värden från mätaren. 
● skicka dessa till LinkWatchs webbserver. 
● hämta senaste inskickat värde. 

 
Det vänstra spåret är hur användaren kopplar med blodsockermätaren. Efter att användaren 
har etablerat en koppling, kan användaren gå det mittersta spåret eller högra spåret.  
 
Det mittersta spåret kan användaren trycka på Get Your Result. Då fås en tabell över 
blodsockermätarens senaste uppmätta värden. Varje rad är en mätning och mätningarna ligger 
i omvänd kronologisk ordning. Varje rad har en ikon, två textrutor, en Send knapp. 
Textrutorna är för mätningens värde samt datum för mätningen. Den röda ikonen visar att det 
är ett uppmätt glukosvärde. Med Send knappen, görs den valda mätningen först om så att det 
följer FHIR standarden och överför sedan det valda värdet till LinkWatchs webbserver. 
 
Det högra spåret hämtar senaste inskickat värde som finns i LinkWatchs system. Det görs 
genom att trycka på knappen Get Server Values. Användaren kan då se värde och datum.
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Bilaga II: Programkod iOS 

//  ViewController.swift 
// 
//  Created by Daniel Karoumi on 2020-06-23.  
// 
import UIKit 
import CoreBluetooth 
import KetoMojoSDK 
import Foundation 
class SyncingViewController: UIViewController { 

var centralManager: CBCentralManager! 
private var discoveredDevices = [DiscoveredDevice]() 
private var devices = [Device]() 

     
@IBOutlet weak var deviceNameLabel: UILabel! 
@IBOutlet weak var searchingLabel: UILabel! 
@IBOutlet weak var foundLabel: UILabel!     
@IBOutlet weak var foundImage: UIImageView! 
@IBOutlet weak var searchingImage: UIImageView! 
@IBOutlet weak var connectedToLabel: UILabel! 

         
private lazy var deviceManager: DeviceSynchronizable = { 

let deviceManager = DeviceManager.shared 
deviceManager.delegate = self as? DeviceManagerDelegate 
return deviceManager 

}()      
private var connectedDevice: BloodMeterDevice? { 

didSet { 
DispatchQueue.main.async { [weak self] in 

self?.deviceNameLabel.text = 
self?.connectedDevice?.name ?? "" 
} 

} 
}      
override func viewDidLoad() { 

super.viewDidLoad() 
searchingImage.isHidden=false 
foundImage.isHidden=true 
foundLabel.isHidden=true 
connectedToLabel.isHidden=true 
centralManager = CBCentralManager(delegate: self, queue: 

nil) 
deviceManager.startScan() 

      }      
  

func connect(){ 
guard 

discoveredDevices.indices.contains(0) 
           else { 

print("Cannot connect") 
return 

} 
try! deviceManager.connect(with: discoveredDevices[0]) 
centralManager.stopScan() 
searchingImage.isHidden=true 



 2 

foundImage.isHidden=false 
searchingLabel.isHidden=true 
foundLabel.isHidden=false 
connectedToLabel.isHidden=false 

} 
} 
extension SyncingViewController: CBCentralManagerDelegate { 

func centralManagerDidUpdateState(_ central: CBCentralManager) { 
switch central.state { 

case .unknown: 
print("central.state is .unknown") 

case .resetting: 
print("central.state is .resetting") 

case .unsupported: 
print("central.state is .unsupported") 

case .unauthorized: 
print("central.state is .unauthorized") 

case .poweredOff: 
print("central.state is .poweredOff")            

case .poweredOn: 
print("central.state is .poweredOn") 

} 
} 

} 
extension SyncingViewController: DeviceManagerDelegate { 

func deviceManager(_ manager: DeviceManager, didDiscover device:  
DiscoveredDevice) { 

discoveredDevices.append(device) 
print(device.name!) 
connect() 

} 
func deviceManager(_ manager: DeviceManager, didDisappear device:  

DiscoveredDevice) { 
discoveredDevices.removeAll(where: { $0 === device }) 

} 
func deviceManager(_ manager: DeviceManager, connectErrorOccured 

error: ConnectError) { 
print(error) 

  
} 
func connected(with bloodMeter: BloodMeterDevice) { 

connectedDevice = bloodMeter 
} 

}  
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// 
//  ReadingsViewController.swift 
// 
//  Created by Oscar Luong/Daniel Karoumi on 2020-07-02. 
// 
import Foundation 
import KetoMojoSDK 
import JGProgressHUD 
  
protocol DeviceReadingsDataSource: AnyObject { 
var deviceReadings: [BloodMeterRecord] { get } 
    func numberOfReadings() -> Int 
    func setupCell(_ cell: ReadingsTableView, at indexPath: IndexPath) 
} 
  
class ReadingsViewController: UIViewController{ 

@IBOutlet weak var tableView: UITableView! 
private var device: BloodMeterDevice? 
private let deviceManager = DeviceManager.shared 
private var hud: JGProgressHUD? 
private var historyData = [BloodMeterRecord]() 
weak var dataSource: DeviceReadingsDataSource? 

     
override func viewDidLoad() { 

super.viewDidLoad() 
getDevice() 
device?.delegate = self 
tableView.dataSource = self 
tableView.delegate = self 

     }      
    func getDevice(){ 
guard 

deviceManager.connectedDevices.count==1 
else { 

print("ERROR") 
return 

} 
device = (deviceManager.connectedDevices[0] as! BloodMeterDevice) 

} 
@IBAction func sendPressed(_ sender: UIButton) { 

//ändra patient med response.changesubject 
         

let dateFormatter = DateFormatter()         
dateFormatter.timeZone=TimeZone.current 
dateFormatter.dateFormat="yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'" 
let indexPath = IndexPath(row: sender.tag, section: 0) 
let data = historyData[indexPath.row] 
let datetime = dateFormatter.string(from: data.date) 
var response = createEmptyResponse() 
response.changeResult(Decimal(data.value.value)) 
response.changeResultTime(datetime)         
response.changePhenomenonTime(datetime) 
response.changeSubject("CHANGE TO THE RIGHT PATIENT ID") 
send(response) 

} 
     

@IBAction func getTest(_ sender: Any) { 
//Välj här vilken information som ska tas fram 
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//getSerialNumber() 
let readings = device?.readRecords(includeQualityControl: 
false) 

} 
func getSerialNumber() { 

device?.readSerialNumber() 
} 

} 
extension ReadingsViewController: BloodMeterDeviceDelegate { 

func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadSerialNumber 
serialNumber: String) { 

print("SERIAL NUMBER?") 
} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadUnit unit:  
BloodMeterUnit, description: String) { 

print("unit: ",description) 
} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadHistoryData 
historyData: [BloodMeterRecord]) { 

           hud?.dismiss(animated: true) 
self.historyData = historyData 
let dateFormatter = DateFormatter() 
dateFormatter.dateStyle = .long 
dateFormatter.timeStyle = .short 
dateFormatter.doesRelativeDateFormatting = true 
tableView.reloadData() 
for var row in 0...historyData.count-1{ 

let indexPath = IndexPath(row: row, section: 0) 
let cell = tableView.cellForRow(at: indexPath) as!  
ReadingsTableView 
cell.bloodPicture.isHidden=false             
cell.bloodPictureKetone.isHidden=true             
cell.dateLabel.isHidden=false             
cell.readingsLabel.isHidden=false             
cell.sendButton.isHidden=false 
cell.sendButton.tag = row 
cell.sentLabel.isHidden=true 
let data = historyData[indexPath.row] 
let readings = [data.date] 
if data.sample.description=="Ketone"{ 

cell.bloodPictureKetone.isHidden=false 
cell.bloodPicture.isHidden=true 

} 
cell.dateLabel.text = dateFormatter.string(from: data.date)            
cell.readingsLabel.text = String(data.value.value) + " 
mmol/L" 
} 

} 
  

func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didProcessedCommand: 
Bool, with error: DeviceError) { 

hud?.dismiss(animated: true) 
guard error != .none else { return } 

} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadDate date: 

Date){ 
hud?.dismiss(animated: true) 
let dateFormatter = DateFormatter() 
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dateFormatter.dateStyle = .long 
dateFormatter.timeStyle = .short 
dateFormatter.doesRelativeDateFormatting = true 

} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, progress: Double) { 

hud?.progress = Float(progress) 
hud?.detailTextLabel.text = "\(Int(progress * 100))% 
Complete" 

} 
func disconnected(bloodMeter: BloodMeterDevice) { 
} 

} 
  
extension ReadingsViewController: UITableViewDataSource { 

func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection 
section:  
Int) -> Int { 

return historyData.count 
} 
  
func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath:  
IndexPath) -> UITableViewCell { 
let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", 
for: indexPath) as! ReadingsTableView 
      
cell.dateLabel.isHidden=true 
cell.readingsLabel.isHidden=true 
cell.bloodPicture.isHidden=true         
cell.bloodPictureKetone.isHidden=true         
cell.sendButton.isHidden=true 
cell.sentLabel.isHidden=true 
return cell 

} 
extension ReadingsViewController: UITableViewDelegate {     func 
tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) 
{ 
    } 
} 
  
} 
extension Dictionary { 

func percentEncoded() -> Data? { 
return map { key, value in 

let escapedKey =  
"\(key)".addingPercentEncoding(withAllowedCharacters:  
.urlQueryValueAllowed) ?? "" 
  
let escapedValue =  
"\(value)".addingPercentEncoding(withAllowedCharacters:  
.urlQueryValueAllowed) ?? "" 
return escapedKey + "=" + escapedValue 

} 
.joined(separator: "&") 
.data(using: .utf8) 
} 

} 
  
extension CharacterSet { 
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static let urlQueryValueAllowed: CharacterSet = { 
let generalDelimitersToEncode = ":#[]@" // does not include 

"?" or "/" due to RFC 3986 - Section 3.4 
let subDelimitersToEncode = "!$&'()*+,;=" 

var allowed = CharacterSet.urlQueryAllowed         
allowed.remove(charactersIn: 
"\(generalDelimitersToEncode)\(subDelimitersToEncode)") 
return allowed 
}() 

}  
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//  ReadingsTableView.swift 
// 
//  Created by Oscar Luong/Daniel Karoumi on 2020-07-08. 
// 
import UIKit 
final class ReadingsTableView: UITableViewCell { 
     

@IBOutlet weak var readingsLabel: UILabel! 
@IBOutlet weak var dateLabel: UILabel! 
@IBOutlet weak var bloodPicture: UIImageView! 
@IBOutlet weak var sendButton: UIButton! 
@IBOutlet weak var sentLabel: UILabel! 
@IBOutlet weak var bloodPictureKetone: UIImageView! 
@IBOutlet weak var typeLabel: UILabel! 
@IBAction func sendPressed(_ sender: Any) { 

sendButton.isHidden=true 
sentLabel.isHidden=false 

} 
} 
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//  BloodMeterSample.swift 
// 
//  Created by Daniel Karoumi on 2020-07-15. 
  
import Foundation 
import KetoMojoSDK 
extension BloodMeterSample { 

var description: String { 
switch self { 

case .ketone: 
return "Ketone" 

case .ketoneGKI: 
return "Ketone GKI" 

case .ketoneQualityControl: 
return "Ketone QC" 

case .ketoneGKIQualityControl: 
return "Ketone GKI QC" 

case .glucose: 
return "Glucose" 

case .glucoseGKI: 
return "Glucose GKI" 

case .glucoseQualityControl: 
return "Glucose QC" 

case .glucoseGKIQualityControl: 
return "Glucose GKI QC" 

case .error: 
return "Error" 

case .GKI: 
return "GKI" 

case .hematocrit: 
return "Hematocrit" 

case .hemoglobine: 
return "Hemoglobine" 

        } 
    } 
}  
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//  CreateEmptyResponse.swift 
// 
//  Created by Oscar Luong/Daniel Karoumi on 2021-04-29. 
  
import Foundation 
func createEmptyResponse() -> Response{ 
     
    let urlen = Bundle.main.url(forResource: "EmptyResponse", 
withExtension: "json")! 
    let dataa = try! Data(contentsOf: urlen) 
    let response = try! JSONDecoder().decode(Response.self, from: dataa) 
    return response 
} 
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//  Response.swift 
// 
//  Created by Oscar Luong/Daniel Karoumi on 2021-03-24. 
import Foundation 
  
struct Response: Codable { 

     
var phenomenonTime: String 
var resultTime: String 
var result: Result 
let FeatureOfInterest: [String: Int] 
let Datastream: [String: Int] 

} 
extension Response { 

struct Result: Codable { 
let resourceType: String 
let id: String 
let meta: Profile 
let identifier: [Identifier] 
let status: String 
let code: Code 
var subject: Reference 
var component: [Component] 

                
  

init(_ _resourceType: String,_ _id: String,_ _meta: Profile, _ 
_identifier: Identifier,_ _status: String, _ _code: Code, _ 
_subject: Reference, _ _component: Component) { 

resourceType = _resourceType 
id = _id 
meta = _meta 
identifier = [_identifier] 
status = _status 
code = _code 
subject = _subject 
component = [_component] 

} 
} 

struct Profile: Codable { 
var profile: [String] = [String]() 
         

mutating func append(_ _profile: String) -> Void { 
profile.append(_profile) 

} 
         
} 
         

struct Identifier: Codable { 
let use: String 
let system: String 
let value: String 
         
init(_ _use: String,_ _system: String,_ _value: String) { 

use = _use 
system = _system 
value = _value 

} 
} 
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struct Reference: Codable { 

var reference: String 
         
init(_ _reference: String){ 

reference = _reference 
} 

}      
struct Coding: Codable { 

let system: String 
let code: String 
let display: String 
         
init(_ _system: String,_ _code: String,_ _display: String) { 

  
system = _system 
code = _code 
display = _display 

} 
}      
struct Code: Codable { 

var coding: [Coding] 
let text: String? 
         
init(_ _coding: [Coding], _ _text: String) { 

coding = _coding 
text = _text 

}          
init(_ _coding: [Coding]) { 

coding = _coding 
text = nil 

  
} 
mutating func append(_ _coding: Coding) -> Void { 

coding.append(_coding) 
} 

}      
struct ValueQuantity: Codable { 

var value: Decimal 
let unit: String 
let system: String 
let code: String 
         
init(_ _value: Decimal, _ _unit: String, _ _system: String,_ 
_code:  
String) { 

value = _value 
unit = _unit 
system = _system 
code = _code 

} 
}      
struct Component: Codable { 
let code: Code 
var valueQuantity: ValueQuantity 
         
init(_ _code: Code, _ _valueQuantity: ValueQuantity) { 

code = _code 
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valueQuantity = _valueQuantity 
} 
}} //Structs 

  
extension Response { 

enum RootKeys: String, CodingKey { 
case phenomenonTime, resultTime, result = "result", 
featureOfIntereset = "FeatureOfInterest", datastream = 
"Datastream" 

}      
enum ResultKeys: String, CodingKey { 

case resourceType = "resourceType", id = "id", 
meta="meta",identifier="identifier", status = "status", code 
= "code", subject="subject", component = "component" 

}      
enum MetaKeys: String, CodingKey{ 

case profile = "profile" 
}      
enum IdentifierKeys: String, CodingKey{ 

case use="use", system="system", value="value" 
}      
enum CodeKeys: String, CodingKey{ 

case coding = "coding", text = "text", system = "system", 
code = "code", display= "display" 

}      
enum SubjectKeys: String, CodingKey{ 

case reference = "reference" 
}      
enum ComponentKeys: String, CodingKey { 

case code = "code", valueQuantity = "valueQuantity", coding 
=  
"coding", value = "value", unit = "unit", system = "system" 

}      
enum FoiKeys: String, CodingKey { 

case iotid = "@iot.id" 
} 

} //Enums keys 
  
extension Response { 

init() { 
phenomenonTime = String() 
resultTime = String() 
result = Result("", "", Profile(), Identifier("","",""), "",  
Code([Coding("","","")]), Reference(""),  
Component(Code([Coding("","","")]), ValueQuantity(0, 
"","",""))) 
        FeatureOfInterest = ["": 0] 
        Datastream = ["": 0] 

} 
} //Empty initializer 
  
extension Response { 
init(from decoder: Decoder) throws { 
//see emptry response to unnestle the Response 
let container = try decoder.container(keyedBy: RootKeys.self) 

  
//result 

let resultContainer = try container.nestedContainer(keyedBy: 
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ResultKeys.self, forKey: .result) 
  
//id 
let id = try resultContainer.decode(String.self, forKey: .id) 
  
//resourcetype 
let resourceType = try resultContainer.decode(String.self, forKey: 
.resourceType) 
  
//Meta 
let metaContainer = try resultContainer.nestedContainer(keyedBy: 
MetaKeys.self, forKey: .meta) 
var profileContainer = try metaContainer.nestedUnkeyedContainer(forKey: 
.profile) 
let meta = try profileContainer.decode(String.self) 
var profile = Profile() 
profile.append(meta) 
         
//Identifier 
var identifierContainer = try 
resultContainer.nestedUnkeyedContainer(forKey: .identifier) 
         
let insideContainer = try identifierContainer.nestedContainer(keyedBy: 
IdentifierKeys.self) 
let use = try insideContainer.decode(String.self, forKey: .use) 
let system = try insideContainer.decode(String.self, forKey:  
.system) 
let value = try insideContainer.decode(String.self, forKey: .value) 
let identifier = Identifier(use, system, value) 
         
//status 
let status = try resultContainer.decode(String.self, forKey:  
.status) 
//code 
let codeContainer = try resultContainer.nestedContainer(keyedBy:  
CodeKeys.self, forKey: .code) 
let text = try codeContainer.decode(String.self, forKey: .text) 
//coding 
var codingContainer = try codeContainer.nestedUnkeyedContainer(forKey: 
.coding) 
let insidecodingContainer = try codingContainer.nestedContainer(keyedBy: 
CodeKeys.self) 
let system2 = try insidecodingContainer.decode(String.self, forKey: 
.system) 
let code2 = try insidecodingContainer.decode(String.self, forKey: .code) 
let display2 = try insidecodingContainer.decode(String.self, forKey: 
.display) 
let code = Code([Coding(system2,code2,display2)],text) 
         
//subject 
let subjectContainer = try resultContainer.nestedContainer(keyedBy: 
SubjectKeys.self, forKey: .subject) 
let referenceobj = try subjectContainer.decode(String.self, forKey: 
.reference) 
let reference = Reference(referenceobj) 
         
//component 
var componentContainer = try 
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resultContainer.nestedUnkeyedContainer(forKey: .component) 
insidecomponentContainer = try 
componentContainer.nestedContainer(keyedBy: ComponentKeys.self) 
let componentContainer2 = try 
insidecomponentContainer.nestedContainer(keyedBy: ComponentKeys.self, 
forKey: .code) 
         
//Create code 
var codeplacer = Code([]) 
         
var codingContainer2 = try 
componentContainer2.nestedUnkeyedContainer(forKey: .coding) 
        while !codingContainer2.isAtEnd {             let 
insidecoding2Container = trycodingContainer2.nestedContainer(keyedBy: 
CodeKeys.self) 
             
let system3 = try insidecoding2Container.decode(String.self, forKey: 
.system) 
let code3 = try insidecoding2Container.decode(String.self, forKey: 
.code) 
let display3 = try insidecoding2Container.decode(String.self, forKey: 
.display) 
             
let codeElement = Coding(system3, code3, display3) 
codeplacer.append(codeElement) 
} 
  
//Create valueQuantity 
let valueQuantityContainer = try 
insidecomponentContainer.nestedContainer(keyedBy:  
ComponentKeys.self, forKey: .valueQuantity) 
let value4 = try valueQuantityContainer.decode(Double.self, forKey:  
.value) 
let unit4 = try valueQuantityContainer.decode(String.self, forKey:  
.unit) 
let system4 = try valueQuantityContainer.decode(String.self, forKey: 
.system) 
let code4 = try valueQuantityContainer.decode(String.self, forKey:  
.code)          
let valueQuantity = ValueQuantity(Decimal(value4), unit4, system4, 
code4) 
         
//Assemble component 
let component = Component(codeplacer, valueQuantity) 
         
//FeatureOfInterest 
let foiContainer = try? container.nestedContainer(keyedBy: 
FoiKeys.self, forKey: .featureOfIntereset) 
var iotIdValue = try foiContainer?.decode(Int.self, forKey: .iotid) 
        iotIdValue = (iotIdValue ?? 2) 
         
//Datastream 
let datastreamContainer = try? container.nestedContainer(keyedBy: 
FoiKeys.self, forKey: .datastream) 
var datastreamValue = try datastreamContainer?.decode(Int.self, forKey: 
.iotid) 
datastreamValue = (datastreamValue ?? -2) 
phenomenonTime = try container.decode(String.self, forKey:  
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.phenomenonTime) 
resultTime = try container.decode(String.self, forKey: .resultTime)         
result =Result(resourceType, id, profile, identifier, status, code, 
reference, component) 
         
//"@" - cant be decoded, hardcoded 
FeatureOfInterest = ["@iot.id":iotIdValue!] 
Datastream = ["@iot.id":datastreamValue!] 
} 
} //Non-empty inittializer 
  
  
extension Response { 

mutating func changeResult(_ _value: Decimal){ 
result.component[0].valueQuantity.value = _value 

} 
mutating func changePhenomenonTime(_ _value: String){ 

phenomenonTime = _value 
} 
mutating func changeResultTime(_ _value: String){ 

resultTime = _value 
} 
     
mutating func changeSubject(_ _value: String){ 

result.subject.reference = _value 
} 

} // Change functions 
  
extension String.StringInterpolation { 

mutating func appendInterpolation(_ response: Response) { 
appendLiteral("Time: \(response.phenomenonTime) Result: 
\(response.result.component[0].valueQuantity.value)") 

} 
} //to String  
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//  GetObservation.swift 
// 
//  Created by Oscar Luong/Daniel Karoumi on 2021-04-01. 
// 
  
import Foundation 
func getObservation(_ observationnumber: String) -> Response{ 

let sem = DispatchSemaphore(value: 0) 
let session = URLSession.shared 
let urlString = 

"https://picasogost.cnet.se/gost/v1.0/Observations(" +observationnumber 
+ ")" 

let url = URL(string: urlString)! 
var request = URLRequest(url: url) 

     
request.httpMethod = "GET" 
request.setValue("VALUE FOR AUTHORIZATION, eg. Basic 123456", 

forHTTPHeaderField: "Authorization") 
request.setValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-

Type") 
     

var empty = Response() 
     

session.dataTask(with: request, completionHandler: { data, 
response, error in 

empty = try! JSONDecoder().decode(Response.self, from: 
data!) 
print(response!) 
if((error) != nil){ 

print(error!) 
} 

      sem.signal() 
}).resume() 
  
sem.wait() 

     
return empty 

} 
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//  Send.swift 
// 
//  Created by Oscar Luong/Daniel Karoumi on 2021-04-08. 
  
import Foundation 
func send(_ input: Response){ 
         
let session = URLSession.shared 
let url = URL(string:  
"https://picasogost.cnet.se/gost/v1.0/Observations")! 
var request = URLRequest(url: url) 
request.httpMethod = "POST" 
     
request.setValue("VALUE FOR AUTHORIZATION, eg. Basic 123456", 
forHTTPHeaderField: "Authorization") 
request.setValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type") 
     
let encoder = JSONEncoder() 
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted 
     
let orderJsonData = try! encoder.encode(input) 
request.httpBody = orderJsonData 
     
session.dataTask(with: request, completionHandler: { data, response, 
error in 
guard let _ = data, let _ = response as? HTTPURLResponse, error == nil 
else{ 
print("Something went wrong") 
print(error!) 
return 
}          
print(String(data: data!, encoding: .utf8)!) 
print(response!) 
         
}).resume() 
     
} 
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//  ServerValueViewController.swift 
// 
//  Created by Daniel Karoumi on 2020-07-10. 
// 
  
import Foundation 
import UIKit 
import KetoMojoSDK 
  
class ServerValueViewController: UIViewController{ 

private var device: BloodMeterDevice? 
private let deviceManager = DeviceManager.shared 
private var historyData = [BloodMeterRecord]() 
weak var dataSource: DeviceReadingsDataSource? 
@IBOutlet weak var meanLabel: UILabel! 

     
override func viewDidLoad() { 

super.viewDidLoad() 
getDevice() 
device?.delegate = self 

}      
func getDevice(){ 

guard deviceManager.connectedDevices.count==1 
else { 

print("ERROR") 
return 

} 
try! device = (deviceManager.connectedDevices[0] as! 
BloodMeterDevice) 

} 
     
@IBAction func getMean(_ sender: Any) { 

let readings = device?.readRecords(includeQualityControl: 
false) 

}      
  
func getSerialNumber() { 

device?.readSerialNumber() 
} 

} 
  
extension ServerValueViewController: BloodMeterDeviceDelegate { 

func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadSerialNumber 
serialNumber: String) { 

print(serialNumber) 
} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadUnit unit: 
BloodMeterUnit, description: String) { 
} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadHistoryData 
historyData: [BloodMeterRecord]) { 

var mean = 0.0 
var sum = 0.0 
for var row in 0...historyData.count-1{ 
print("row: ",row) 
print("history.count: ", historyData.count) 
let indexPath = IndexPath(row: row, section: 0) 
let data=historyData[indexPath.row] 
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print(data.value.value) 
sum += data.value.value 
                    } 
var doubleCount = Double(historyData.count) 
meanLabel.text = String(sum/doubleCount) 

} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didProcessedCommand: 
Bool, with error: DeviceError) {} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, didReadDate date: 
Date) {} 
func bloodMeter(_ device: BloodMeterDevice, progress: Double) {} 
func disconnected(bloodMeter: BloodMeterDevice) {} 

} 
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//  ServerValues.swift 
// 
//  Created by Daniel Karoumi on 2021-04-16. 
// 
  
import Foundation 
import UIKit 
class ServerValues: UIViewController{ 

@IBOutlet weak var ServerValueLabel: UILabel! 
@IBOutlet weak var ServerTimeLabel: UILabel! 

     
override func viewDidLoad() { 

super.viewDidLoad() 
} 
@IBAction func getServerValuePressed(_ sender: Any) { 

let response = getObservation("OBSERVATION NUMBER, eg. 123") 
ServerValueLabel.text = 

"\(response.result.component[0].valueQuantity.value)" + " mmol/l" 
ServerTimeLabel.text=response.resultTime 
} 

}
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Bilaga III: JSON 

{ 
  "phenomenonTime": "2021-04-06T15:02:00.000Z", 
  "resultTime" : "2021-04-16T15:02:00.000Z", 
  "result": { 
    "resourceType": "Observation", 
    "id": "glucose", 
  
    "meta": { 
         "profile": [ 
"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/vitalsigns" 
         ] 
     }, 
   
     "identifier": [ 
         { 
           "use": "official",            "system":  
"http://www.bmc.nl/zorgportal/identifiers/observations", 
           "value": "6323" 
         } 
     ], 
      
     "status": "final", 
      
     "code": { 
        "coding": [ 
            { 
                "system": "http://loinc.org", 
                "code": "15074-8", 
                "display": "Glucose [Moles/volume] in Blood" 
            } 
        ], 
        "text": "Glucose [Moles/volume] in Blood" 
     }, 
      
     "subject": { 
        "reference": "" 
     }, 
      
     "component": [ 
        { 
            "code": { 
                "coding": [ 
                    { 
                        "system": "http://loinc.org", 
                        "code": "15074-8", 
                        "display": "Glucose [Moles/volume] in Blood" 
                    }, 
                    { 
                        "system":  
"http://www.checkhealth.se/devices/clinical-codes", 
                        "code": "vs_bloodglucose", 
                        "display": "Glucose [Moles/volume] in Blood"                     
} 
                ] 
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            }, 
            "valueQuantity": { 
                "value": 0.0, 
                "unit": "mmol/l", 
                "system": "http: //unitsofmeasure.org", 
                "code": "mmol/l" 
            } 
        } 
     ] 
  }, 
   
  "FeatureOfInterest": { 
    "@iot.id":2 
  }, 
    
  "Datastream": { 
      "@iot.id": -2 
  } 
}
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Bilaga IV: Android Applikation 

 
 
Bilden visar en översikt på Android applikationen. Figuren visar de fyra funktionerna för 
applikationen, starta sökning av Bluetooth-enheter, stoppa sökning av Bluetooth-enheter, 
hämta värden från blodsockermätare och skicka senaste uppmätt värde till LinkWatchs 
webbserver.  
 
Applikationen gör endast loggning i terminal och av denna anledning bör applikationen 
endast köras när den kopplad till dator. Trycker användaren på START, kommer Bluetooth 
sättas på och söka efter närliggande Bluetooth-enheter. Varje funnen enhet loggas i 
terminalen. Hittas en KetoMojo enhet stoppas sökningen och mobilen kommer att försöka att 
parkoppla med enheten. Lyckas mobilen att parkoppla loggas det i terminalen. Med GET 
VALUES loggas de senaste uppmätta värdena, under förutsättning att att det finns en kopplad 
KetoMojo enhet. SEND skickar det senaste uppmätta värdet till LinkWatchs webbserver. 
SEND gör även att patientdatat står i JSON-format enligt FHIR-standarden. 
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Bilaga V: Programkod Android 

package com.example.ketomojoand 
  
import android.Manifest 
import android.bluetooth.*  
import android.bluetooth.le.BluetoothLeScanner  
import android.bluetooth.le.ScanCallback 
import android.bluetooth.le.ScanResult  
import android.content.Context  
import android.content.pm.PackageManager  
import android.os.Bundle 
import android.os.StrictMode 
import android.util.Log  
import android.widget.Button  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity  
import androidx.core.content.PermissionChecker  
import com.ketomojo.sdk.connection.scanning.FoundDevice  
import com.ketomojo.sdk.device.BloodMeter  
import com.ketomojo.sdk.device.ConnectedDevice  
import com.ketomojo.sdk.model.Record  
import okhttp3.MediaType.Companion.toMediaType  
import okhttp3.OkHttpClient  
import okhttp3.Request  
import okhttp3.RequestBody.Companion.toRequestBody  
import rnketomojo.KetoMojoConnectorHolder  
import java.time.LocalDateTime  
import java.time.format.DateTimeFormatter 
import java.util.* 
import kotlin.concurrent.timerTask  
  
class MainActivity : AppCompatActivity() {  

private val bluetoothAdapter: BluetoothAdapter? = 
BluetoothAdapter.getDefaultAdapter() 
var bluetoothManager: BluetoothManager? = null  
private val bluetoothLeScanner: BluetoothLeScanner 

get() {  
return bluetoothAdapter!!.bluetoothLeScanner  
}  

var records: List<Record>? = null 
var foundBLE: BluetoothDevice? = null 
  
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {          

super.onCreate(savedInstanceState) 
setContentView(R.layout.activity_main) 
  
val button1 : Button = findViewById<Button>(R.id.button1) as 
Button 
val button2 : Button = findViewById<Button>(R.id.button2) as 
Button         
val button3 : Button = findViewById<Button>(R.id.button3) as 
Button 
val button4 : Button = findViewById<Button>(R.id.button4) as 
Button  
button1.setOnClickListener { view ->  

onStop()  
}  
button2.setOnClickListener { view ->  

onRestart()  
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}  
button3.setOnClickListener { view ->  

connect()  
}  
button4.setOnClickListener { view -> 

sendPostRequest()  
}  

}  
private fun connect(){  
  
//Hämtar mobilens bluetooth 
bluetoothManager = getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE) as 
BluetoothManager  
  
//Efter att BLE apparaten blivit hittad, koppla till apparaten  
var foundDev: FoundDevice = 
com.ketomojo.sdk.connection.scanning.FoundDevice(foundBLE!!.name, 
foundBLE!!.address) 
var connectDev: ConnectedDevice? = null  
KetoMojoConnectorHolder.init(this)  
KetoMojoConnectorHolder.connector.connectTo(foundDev) { connectDev = 
it.getOrNull()}  
  
//Hämtar värden från blodsockermätaren, lägger till 4 s fördröjning 
för att det inte sker direkt.         val test = timerTask { 

var bloodMeter: BloodMeter = (connectDev as BloodMeter?)!!  
bloodMeter.getRecords(false) { 

Log.d("Record", it.toString())  
records = it.getOrNull()!!  

}  
} Timer("SettingUp", false).schedule(test, 4000) }  
  
private fun sendPostRequest(){  

val policy = 
StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build()         
StrictMode.setThreadPolicy(policy) 
val url = "https://picasogost.cnet.se/gost/v1.0/Observations"  
val formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'") 
val date = records!![0].date  
val myDateObj: LocalDateTime = LocalDateTime.now() 
val formattedDate: String = myDateObj.format(formatter)  
val client = OkHttpClient() 
val data = "{\n" +  

"  \"phenomenonTime\": \""+ formattedDate + "\",\n" +  
"  \"resultTime\" : \"" + formattedDate + "\",\n" +  
"  \"result\": {\n" +  
"    \"resourceType\": \"Observation\",\n" +  
"    \"id\": \"glucose\",\n" +  
" \n" +  
"    \"meta\": {\n" +  
"         \"profile\": 
[\"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/vitalsigns\"\n
"+"]\n"+ 
"     },\n" +  

      "  \n" +  
      "     \"identifier\": [\n" +  
      "         {\n" +  
      "           \"use\": \"official\",\n" +  

"           \"system\": 
\"http://www.bmc.nl/zorgportal/identifiers/observations\"
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,\n" + 
      "           \"value\": \"6323\"\n" +  
      "         }\n" +  
      "     ],\n" +  
      "     \n" +  
      "     \"status\": \"final\",\n" +  
      "     \n" +  
      "     \"code\": {\n" +  
      "        \"coding\": [\n" +  
      "            {\n" +  
      "                \"system\": \"http://loinc.org\",\n" +  
      "                \"code\": \"15074-8\",\n" +  

"                \"display\": \"Glucose [Moles/volume] in 
Blood\"\n" +  

      "            }\n" +  
      "\n" +  
      "        ],\n" +  
      "        \"text\": \"Glucose [Moles/volume] in Blood\"\n" 
+  
      "     },\n" +  
      "     \n" +  
      "     \"subject\": {\n" +  
      "    \"reference\": \"CHANGE TO THE RIGHT PATIENT ID\"\n" 
+  
      "     },\n" +  
      "     \n" +  
      "     \"component\": [\n" +  
      "        {\n" +  
      "            \"code\": {\n" +  
      "                \"coding\": [\n" +  
      "                    {\n" +  
      "                     \"system\":\"http://loinc.org\",\n" 
+  
      "                        \"code\": \"15074-8\",\n" +  

"                        \"display\": \"Glucose 
[Moles/volume] in Blood\"\n" +  

      "                    },\n" +                  
      "                    {\n" +  

"                     \"system\": 
\"http://www.checkhealth.se/devices/clinical-codes\",\n" 
+  

      "                      \"code\": \"vs_bloodglucose\",\n" 
+  

"                        \"display\": \"Glucose 
[Moles/volume] in Blood\"\n" +  

      "                    }\n" +  
      "                ]\n" +  
      "            },\n" +  
      "            \"valueQuantity\": {\n" +  

"                \"value\": " + 
records!![0].getValue(records!![0].volumeUnit) + ",\n" +  

      "                \"unit\": \"mmol/l\",\n" +  
"                \"system\": \"http: 
//unitsofmeasure.org\",\n" +  

      "                \"code\": \"mmol/l\"\n" +  
      "            }\n" +  
      "        }\n" +  
      "     ]\n" +  
      "  },\n" +  
      "  \n" +  
      "  \"FeatureOfInterest\": {\n" +  
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      "    \"@iot.id\":2\n" +  
      "  },\n" +  
      "   \n" +  
      "  \"Datastream\": {\n" +  
      "      \"@iot.id\": -2\n" +  
      "  }\n" +  
      "}" 
val JSON = "application/json; charset=utf-8".toMediaType() 
val body = "$data".toRequestBody(JSON)  
val request = Request.Builder()  

.header("Authorization", "VALUE FOR AUTHORIZATION, eg. 
Basic 123456")  
.url(url)  
.post(body)  
.build()  

val response = client.newCall(request).execute()  
}  
override fun onStart() {  

Log.d("ScanDeviceActivity", "onStart()") 
super.onStart()  
when 
(PermissionChecker.checkSelfPermission(this,Manifest.permission
.ACCESS_COARSE_LOCATION)) {             
PackageManager.PERMISSION_GRANTED -> {  

bluetoothLeScanner.startScan(bleScanner) 
}  
else -> 
requestPermissions(arrayOf(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LO
CATION), 1)  
}  

}  
override fun onRestart() {  

super.onRestart()  
bluetoothLeScanner.startScan(bleScanner)  

}  
override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int, 
permissions: Array<out String>, grantResults: IntArray) { 

when (requestCode) { 
1 -> when (grantResults) {  
intArrayOf(PackageManager.PERMISSION_GRANTED) -> {  

Log.d("ScanDevices", 
"onRequestPermissionsResult(PERMISSION_GRANTED)")                    
bluetoothLeScanner.startScan(bleScanner)  
}  
else -> {  

Log.d("ScanDevices", 
"onRequestPermissionsResult(not PERMISSION_GRANTED)")  
}  

}  
else -> super.onRequestPermissionsResult(requestCode, 
permissions, grantResults)  
}  

}  
  
override fun onStop() {  

bluetoothLeScanner.stopScan(bleScanner) 
super.onStop() 

}  
private val bleScanner = object : ScanCallback() {  
  
override fun onScanResult(callbackType: Int, result: ScanResult?) {  
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super.onScanResult(callbackType, result)  
Log.d("DeviceListActivity", "onScanResult: 
${result?.device?.address} - ${result?.device?.name}") 
  
if(result?.device!!.name == "Keto-Mojo GKI Meter"){  

onStop()  
Log.d("Bondingdevices", 

result?.device!!.toString()) 
foundBLE = result?.device  

}  
}  

override fun onBatchScanResults(results: MutableList<ScanResult>?) { 
super.onBatchScanResults(results) 
}  

}  
}  
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plugins {  
    id 'com.android.application'  
    id 'kotlin-android'  
}  
apply plugin: 'maven'  
android {  

compileSdkVersion 30 
buildToolsVersion "30.0.3"  
defaultConfig {  

applicationId "com.example.myapplication" 
minSdkVersion 28 
targetSdkVersion 30 
versionCode 1 
versionName "1.0" 
multiDexEnabled true  
testInstrumentationRunner 

'androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner'  
}  
buildTypes { 

release {  
minifyEnabled false  
proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'  

}  
}  
compileOptions {  

sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 
targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8  

}  
kotlinOptions { 

jvmTarget = '1.8'  
}  

} 
  
dependencies {  

implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version" 
implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0' 
implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4' 
implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:2.3.1'  
implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.3.1'  
testImplementation 'junit:junit:4.13.2'  
androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'  
androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-
core:3.3.0' 
implementation project(':Keto-Mojo-SDK')  
implementation "com.facebook.react:react-native:0.20.1"   
implementation "io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.2.17" 
implementation "com.jakewharton.rxrelay2:rxrelay:2.1.1"  
implementation "io.reactivex.rxjava2:rxkotlin:2.4.0"  
implementation 'com.google.android.material:material:1.3.0'  
implementation "com.google.dagger:dagger:2.4"  
implementation 'com.android.support:multidex:1.0.3'  
implementation 'com.polidea.rxandroidble:rxandroidble:1.7.1' 
implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:4.3.1' 

}
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Bilaga VI: LinkWatch Applikation 
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Figuren visar en översikt på LinkWatchs applikation. Första steget i figuren visar hur 
användaren loggar in på applikationen med sitt BankID. Personnummer skrivs med 12 
siffror och BankID kan väljas att startas på samma eller någon annan enhet. Kan användaren 
inte logga in visas inte sammanställningen. Efter inloggning, kan användaren applikationen 
se sitt glukosvärde tillsammans med andra vitalparametrar under rubriken Sammanställning. 
Värdena kan även presenteras i form av trender under rubriken Glukos. Detta kan ses i de 
nedre bilderna i figuren. 
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