
Fredrik Rydberg

fredrik.rydberg@sigma.se

Test av livsuppehållande system på 
Maquet Critical Care 

1

fredrik.rydberg@sigma.se



Produktbeskrivning
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Maquet Critical Care AB utvecklar och 

tillverkar medicintekniska system -

ventilatorer och Anestesisystem. 

Ventilator

Anestesisystem



Beskrivning 
ventilatortestning

Komplexa realtidssystem –

mjukvara & mekatronik

Mätning av flöde och tryck är 

vitalt

Touch screen med många 

parameterinställningar, 

fönsterhantering men få 

fritextfält.

Ca 50% av testfallen 

återanvänds vid nya 

produktreleaser

Gamla testfall hittar få nya fel
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fritextfält.

Verksamheten hårt reglerad 

av FDA (The US Food and 

Drug Administration)

Stort antal krav

Merparten manuella testfall



Arbetsmetodik

Test med tidigt i kravprocessen (designmöten + 

kravgranskning)

Formell granskning av krav s.k. ”light inspection” med 

granskningsprotokoll och brett deltagande av olika roller

Säkerhetskritiska krav baserade på riskanalyser
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Säkerhetsklassade testfall som inte testas måste 

motiveras i rational

Fullständig kravspårbarhet på olika nivåer (marknadskrav-

systemkrav-testfall osv.) via IBM Requisite Pro. Specifik 

redovisning av testutfall från säkerhetskritiska krav.



Kravens betydelse för Maquet

Nödvändigt mot 
myndigheter  t.ex. FDA (The 
US Food and Drug 
Administration)

Måste kunna bevisa 
uppfyllande av standarder

Viktigt ur 
regressionstestsynpunkt

Lätt att bedöma när test är 
färdigt (exit criteria)

Bra för oerfarna testare

Lätt att dokumentera 
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Bra vid komplexa tester 
(inställningar mm)

Nödvändigt för säkerheten 
och kvalitén

Viktigt för uppföljning av 
progress och 
funktionalitetstäckning

Lätt att dokumentera 

resultat

Tydligt vad som är testat
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Utforskande tester på Maquet

Bakgrund- startade för ca 10 år sedan som 
komplement till skriptad test

Täcker in delar som kraven inte täcker

Negativa tester, icke funktionellt

Användarorienterat
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Användarorienterat

Kostnadseffektivt (fler hittade fel/ nedlagd 
tid)

Intellektuellt

Bra metod för kliniker och övriga experter 
utanför testgruppen



Vad är utforskande testning (ET)?

Wikipedia:

Exploratory testing is the tactical pursuit of software faults and defects driven by 

challenging assumptions. It is an approach in software testing with simultaneous

learning, test design and test execution. While the software is being tested, the tester 

learns things that together with experience and creativity generates new good tests 

to run.

• I boken “Testing Computer Software” refererar Cem Kaner till exploratory testing 

som en sofistikerad tankekrävande approach till AD Hoc testning.
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Övriga “Gurus”:

• James Bach www.satisfice.com (besök  Maquet 2007)

• Michael Bolton    www.developsense.com



Skriptade tester jämfört med ET

Skriptade tester

Först testdesign där teststeg dokumenteras. Tester kan efter 
testdesign exekveras av annan testare (eller testsystem). Utförda 
teststeg registreras i protokoll.

ET
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I ET sker ofta testdesign och exekvering samtidigt. Utförda tester 
dokumenteras inte nödvändigtvis.

helt skriptat
mindre styring

fragmentariska 
testfall charters

rent utforskande tester

Utforskande tester



SBTM- Session Based Test Management

Metod att styra, rapportera och följa upp ET

Timebox Ca 90 min (viktigt ej vara för tidsfokuserad) (60-

120 min)

Stöds av charters (vad ska testas, hur och vilka problem ska 
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Stöds av charters (vad ska testas, hur och vilka problem ska 

vi söka efter)

Granskningsbart resultat

Ofta uppföljt med debriefing (ca 15 min) t.ex. av 

testledaren



Verktyg/ mallar- övriga

Verktygsstöd finns av ett egenutvecklat verktyg för 

sessionsbaserad test (Databas med testcharters) 

Capture Replay (verktyg som kan spela in och spela upp 

inställningar i systemet och styra t.ex. andningsfrekvens)

Automatisk loggningsverktyg � man kan skapa statistik över 

testtillfällena (t.ex. antal timmar test i en patientkategori)

IBM Clear Quest, Requsite Pro (t.ex. mätning andel hittade fel ET 
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IBM Clear Quest, Requsite Pro (t.ex. mätning andel hittade fel ET 

kontra skriptad test)



Viktiga färdigheter för ET, Maquet

Klinisk kompetens

Systemkännedom (systemarkitektur, krav) t.ex. svagheter i 

arkitekturen

Erfarenhet av tidigare tester/ projekt och hittade buggar
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Erfarenhet av tidigare tester/ projekt och hittade buggar

Erfarenhet av liknande produkter

Testkännedom (testtekniker)

Mjukvarukompetens (vad kan gå fel)

Nyfiken, slug, envis, tålmodig, kommunikativ, nätverkande



Variation i projektcykeln (ET/scriptat)
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ET

Skriptat



Skriptad testUtforskande 
test
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YIN
Långsam, kall och 
lugn

YANG

Fokuserad, varm 
och aggressiv



Fallgropar/ erfarenheter ET på Maquet

Alla testare passar inte för ET (skillnad i färdigheter)

Svårt att behålla motivation för ET under långa 

testperioder

Att styra ET får inte stå i konflikt med kreativiteten

Utan SBTverktyg & uppföljning kan ET upplevas som att 
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Utan SBTverktyg & uppföljning kan ET upplevas som att 

stoppa in testtid i ett ”svart hål” (DVS svårt att följa upp 

genomförda tester)

ET har hittills inte ersatt skriptade tester i någon mån (men 

är ett nödvändigt komplement)



Besök av James Bach (våren 2007)

2 dagars besök

Föreläsning för alla 

berörda anställda

Deltagande i tester
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Deltagande i tester

”pep talk”

Ökad kompetens, stärkt 

målbild

Förslag till förbättringar



ET i dag på Maquet

Idag erkänd, kraftfull testmetod som ingen kan vara utan

Framgångar med ET har ökat  fokus på test på företaget

ET mest effektiva testmetoden (hittar >60% av felen)
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Framtida utmaningar

Förbättra styrning/ uppföljning

Fortsätta utveckla ET med Session Based
Test Management inklusive verktygsstöd
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Vidare utforska möjligheterna som ET 
erbjuder för effektivare test



20

Fredrik Rydberg

fredrik.rydberg@sigma.se



Verktyg/ mallar SBT-1
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Verktyg/ mallar SBT-2
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ET på Maquet- Testformer 

Drop In system (Experter, Tekniker & Kliniker har 

full tillgång till system för test)

Gemensam ET i grupp (olika testfokus)

- Inklusive SBTM

Dagliga tester (ET vid felrapportverifiering)
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Dagliga tester (ET vid felrapportverifiering)

Med kravspec/ testfall som grund

”Buggtävling”



Planering och uppföljning av ET på 
Maquet

Resursallokering för ET från första prototyp till produktrelease

ET med i testplanen.

Estimat testtidsbehov ET t.ex. antal fixade buggar x 10 h

Bra mix av testare (olika färdigheter)
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Bra mix av testare (olika färdigheter)

Många delaktiga – Rekommendation allokering många testare ett 

fåtal timmar/ gång


