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Sammanfattning 
”Mekanisk sårrengörning – Ett ergonomiskt utformat handverktyg till sårvården” är ett examensarbete 
som, under vårterminen 2012, självständigt har utförts av Mikael Johansson i ett nära samarbete med 
den andra gruppmedlemmen Fredrick Ekman. Examensarbetet har omfattat 22.5hp och har utförts 
som en kurs i högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik & design inom fakulteten för 
teknik- och naturvetenskap vid Karlstads universitet. 

Uppdragsgivaren för projektet var Medilink AB i Lindesberg som är ett litet företag som tillverkar och 
säljer medicinska hjälpmedel. Företaget har fått indikationer från anställda inom vården om att det 
finns ett behov för mekaniserade sårrengöringssystem, som skulle underlätta gentemot dagens 
tillvägagångssätt. 

En förstudie, med fokus på sårbehandling och sårrengöring, genomfördes gemensamt i gruppen för 
att få en grundläggande förståelse för områdena samt identifiera eventuella problemområden. I den 
efterföljande researchfasen startade den individuella delen av projektet som behandlade ergonomi 
och verktygsanpassning för sjukvården. Detta utfördes med hjälp av intervjuer, litteratursökningar och 
fältstudier. 

Flera olika idégenereringsmetoder användes för att få fram en mängd idéer, som sedan kom att 
omarbetas till fem konkreta koncept. I samråd med uppdragsgivare utvärderades dessa koncept med 
olika konceptvalsmetoder för att få fram det, för projektet, mest relevanta. För att sedan utveckla och 
anpassa konceptet för målgruppen genomfördes även en workshop med sjuksköterskestudenter vilket 
ledde fram till det slutgiltiga konceptvalet, bestående av ett ergonomiskt, pennformat 
rengöringsverktyg.  

I den avslutande fasen, konceptutvecklingen, så visualiserades det valda konceptet med hjälp av en 
CAD-modell samt en fysisk prototyp. Den fysiska prototypen genomgick sedan även en 
valideringsworkshop för att se vad målgruppen ansåg om den fysiska prototypen.  

  



 
 

Abstract 
”Mechanical Debridement –An ergonomically designed hand tool for wound cleansing” is a final thesis 
that has been executed independently, during spring semester 2012, by Mikael Johansson in a close 
collaboration with the other group member Fredrick Ekman. The thesis (22.5 ECTS credits) has been 
executed as course in the Innovation and Design Engineering program within the Faculty of Technology 
and Science at Karlstad University.   

The project was carried out as a student project commissioned by Medilink AB which is a small 
company that manufactures and sells medical equipment. The company has got indications from 
professionals within the healthcare sector that there is a need for mechanical wound cleansing 
systems, which could simplify the wound cleansing process. 

A preliminary study, with focus on wound treatment and wound cleansing, was carried out collectively 
by the group to get a basic understanding of the subject and to find possible problematic areas. In the 
subsequent research phase the individual part of the project begun, which has a focus on ergonomics 
and medical equipment. This was conducted with interviews, literature studies and field studies.    

Several different idea generation methods were used to generate many ideas that were reworked into 
five concrete concepts. In consultation with the supervisor these concepts where evaluated with 
different concept evaluation methods to choose the most relevant for this project. To further evolve 
and adapt the concept for the target group, a workshop with nursing students were conducted. This 
lead to the final concept, an ergonomic, pen-shaped wound cleansing tool.  

In the final phase the chosen concept were developed further by a CAD-model and a physical model 
to visualize the concept. This physical model was also tested through a validation workshop in order 
to get feedback regarding the design. 
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1. Inledning 
Detta projekt utfördes i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 
design (MSGC12), som omfattade 22,5 HP. Arbetet utfördes av studenten Mikael Johansson i ett nära 
samarbete med gruppmedlemmen Fredrick Ekman (Ekman, 2013) som båda studerade 
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik & design på Karlstads universitet vid fakulteten för 
teknik och naturvetenskap. Den huvudsakliga arbetsuppdelningen kan ses i figur 1.  

 

Figur 1: Arbetsflöde 

1.1 Bakgrund 
Medilink AB är ett litet företag, i Lindesberg, som säljer och utvecklar medicinsk utrustning och 
hjälpmedel. De har tagit fram EWACS öronspolning, som är ledande i Sverige inom öronspolning, och 
letar nu efter sätt att utöka sin marknad för att utöka sin kundkrets. 

Medilink AB har fått indikationer, av yrkesverksamma inom vården, att ett nytt hjälpmedel för att 
rengöra sår är önskvärt då dagens metoder med bland annat sprutor, baddning och sköljning med hjälp 
av skål har sett likadana ut i många år och är onödigt tidskrävande. För att förenkla och modernisera 
rengöringen av sår avser därför företaget att ta fram någon form av mekanisk sårrengörning. 

 

1.2 Problemformulering 
Gruppen skapade tillsammans en inledande problemformulering som var ”Hur kan man mekanisera 
sårrengöringen?”. Problemet delades sedan upp i två olika problemformuleringar och denna rapport 
kommer att behandla problemet: ”Hur kan man göra sårrengöringen ergonomisk för användaren och 
göra konceptet anpassat för medicinsk användning?” 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppdraget är att ta fram ett hjälpmedel som skall underlätta sårrengöringen och vara mer 
användarvänligt än dagens tillvägagångssätt samtidigt som den ska effektivisera 
sårrengöringsprocessen. 

http://www3.kau.se/kurstorget/?lang=sv&kod=MSGC12
http://www3.kau.se/kurstorget/?lang=sv&kod=MSGC12
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1.4 Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett koncept med en prototyp som uppfyller användarens krav och 
önskemål (se tabell 1 Kravspecifikation sida 21). Att på ett lättare sätt, som även är skonsammare för 
patienten, kunna rengöra sår med hjälp av framförallt vatten. Lösningen skall även vara mer 
ergonomiskt anpassad.  

Det färdiga konceptet med prototyp skall presenteras genom en muntlig presentation för allmänheten, 
uppdragsgivaren, examinator och handledare.  

Det akademiska målet är att genomföra ett självständigt arbete där ingenjörs- och 
industridesignmässigt arbetssätt tillämpas. Arbetet skall presenteras skriftligt i form av en rapport 
samt muntligt genom en delredovisning och slutpresentation. Dessutom ska en opponering, där man 
kritiskt granskar en annan rapport, genomföras.  

 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar gjordes både innan och under projektets gång.  

• En fullt fungerande prototyp är inte ett måste.  
• Ren rutin d.v.s. rengöring med kranvatten, blev fokus för konceptet, något som uppkom under 

researchen. 
• På grund av prioriteringar inom projektet för att hålla de tidsramar som satts gjordes inte heller 

ett slutligt materialval för konceptet även om förslag på material presenterades. Till följd av 
att ett materialval aldrig gjordes kunde inte heller en slutlig kostnadskalkyl tas fram. 
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2 Genomförande 
Projektet genomfördes främst utifrån produktutvecklingsprocessen i Produktutveckling- effektiva 
metoder för konstruktion och design (Johannesson, et al., 2004) och projektteorier från 
Projektledningsmetodik (Jansson & Ljung, 2004). I konceptfasen av projektet användes mycket teorier 
och metoder från Idéagenten 2.0- en handbok i Idea management (Michanek & Breiler, 2007).  

 

2.1 Planering 
Planeringsfasens syfte är att planera och göra organisatoriska förberedelser inför projektets 
genomförandefas (Jansson & Ljung, 2004). Gruppen gjorde en gemensam planering som 
sammanfattades i en projektplan. 

 

2.1.1 WBS 
Work breakdown structure (WBS) är den vanligaste metoden för att dela upp arbetet i paket och 
strukturera upp dessa. Projektet delas upp i huvuddelar till exempel efter projektfaserna. Efter 
huvuddelarna tagits fram delas varje huvuddel in i mindre delar och detta görs tills man uppnått 
lämplig storlek på arbetspaketeten (Jansson & Ljung, 2004). En WBS anger inte i vilken ordning 
uppgifterna skall genomföras utan endast vad som skall göras för att färdigställa projektet (Eriksson & 
Lilliesköld, 2004). Gruppens WBS gjordes i Microsoft Power Point. 

 

2.1.2 PERT 
Program Evalution and Review Technique (PERT) är en nätplaneringsmetod där man identifierar alla 
aktiviteter och deras beroenden av varandra. En tidsuppskattning görs på varje aktivitet för att få fram 
en kritisk linje, den aktivitetskedja som är uppskattad att ta längst tid. Detta är den tid som projektet 
tidigast kan färdigställas på (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Gruppens PERT-schema skapades i Excel.   

 

2.1.3 GANTT 
GANTT-schemat ger en översikt över projektets tidsplanering och visar enkelt och tydligt de olika 
delmomentens tidsåtgång samt start- och sluttider (Johannesson, et al., 2004). GANTT-schemat 
gjordes i Excel och redigerades under projektets gång då planeringen ändrades. 

 

2.1.4 Projektplan 
Projektplanen är ett referensdokument som används under hela projektets gång. Den beskriver 
projektets krav, mål och planeringen av genomförandefasen. För att undvika så mycket ändringar i 
projektplanen bör detaljnivån hållas ner (Jansson & Ljung, 2004). 
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2.2 Förstudie 
Förstudien gjordes gemensamt av gruppens medlemmar på de gemensamma fokusområdena sårvård 
och sårrengöring. Majoriteten av förstudien gjordes i början av projektet, för att få en grundläggande 
förståelse för sårvård och identifiera problemen, men kom att sträcka sig under en längre tid och gick 
till viss del parallellt med researchen. I förstudien skapades även en kravspecifikation som en 
sammanställning på de krav på konceptet som uppkommit under fasen förstudie.  

 

2.2.1 Litteratur 
Alla projekt kräver, oberoende av typ och omfattning, att man läser vad andra skrivit om området. Det 
är även viktigt att samla information som stödjer eller motsäger olika argument. Helst ska 
litteraturinläsningen ske i början av projektet men då det sker flera aktiviteter parallellt så håller den 
ofta på under längre tid (Bell, 2006). Informationen på de områden som rörde projektet samlades in 
från vetenskapliga artiklar, internet och studentlitteratur. 

 

2.2.2 Intervjuer 
En stor fördel med intervjuer är att de är väldigt flexibla och man kan ställa följdfrågor för att utveckla 
och fördjupa svaren (Bell, 2006). Intervjuer gjordes med personal inom vården både för att få svar kring 
vart problemen finns samt att senare få fördjupad förståelse för projektets olika delar.  

  

2.2.3 Observationer 
Observationer gjordes för att visuellt se eventuella problemområden samt se om det som framkommit 
under intervjuerna stämmer med vad som observerats. Observationer är nämligen väldigt bra för att 
se om människor verkligen beter sig som de säger att de gör (Bell, 2006). Det är ju inte alltid man tänker 
på hur man arbetar och det kan vara svårt att se sig själv ur en objektiv synvinkel. Observationen 
utfördes på hudmottagningen vid Karlstad Centralsjukhuset den 16 Mars.  

 

2.2.4 Kravspecifikation 
Som ett resultat av förstudien skapades en kravspecifikation som skall visa de krav och önskemål som 
framkommit under denna fas. Den skall förklara vad konceptets eller produktens behov är och vad den 
skall förmedla (Johannesson, et al., 2004). Kravspecifikationen skapades utifrån den individuella 
frågeställningen ”Hur kan man göra sårrengöringen ergonomisk för användaren och anpassad för 
medicinsk användning?”. Olssons kriteriematris valdes att användas för att visualisera och ta fram 
kraven. I Olssons kriteriematris använder man sig av en tjugocellsmatris (se figur 2 sida 11) där raderna 
representerar konceptets livscykelfas och kolumnerna beskriver de olika aspekterna som skall tas i 
beaktande. Varje cell representerar en produktaspekt där en livscykelfas ställs mot en viss aspekt. 
Cellerna gås sedan igenom en efter en och relevanta kriterier antecknas. En huvudfunktion 
sammanfattas även. Matrisen sammanfattas i en tabell där kriterierna delas in i krav och önskemål, 
där önskemålen viktas mellan ett och fem (Johannesson, et al., 2004). Kravspecifikationen användes 



11 
 

även som ett dokument för att visa uppdragsgivaren vilka tankar om krav och kriterier för produkten 
som uppkommit under förstudien. Kravspecifikationen gjordes i diskussion med uppdragsgivare så att 
inte hans önskemål försummas.   

Aspekter 
Livscykel  

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 
(Utveckling, konstruktion) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 
(Tillverkning, montering, lagring) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 
(Försäljning, distribution) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning 
(Installation, användning) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering  
(Borttransport, återvinning) 

5.1 5.2 5.3 5.4 

Figur 2: Olssons kriteriematris. 

  

2.3 Research 
Strukturen på Research kommer att vara likadan som förstudiens (rubrik 2.2) struktur, alltså kommer 
resultatdelen att bestå av samma underrubriker som för förstudie (rubrik 3.2). Enda skillnaden är att 
ingen fältstudie utförts i researchfasen så som det gjordes en i förstudien och att det inte heller 
skapades en kravspecifikation i denna fas. Researchen behandlar ergonomi och utformning för att 
passa sjukvården. Dessa områden är en central del i den individuella frågeställningen och information 
kring dessa krävs för att lösa de problem som identifierats och därigenom skapa ett bra koncept. 

 

2.4 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen ser likartad ut oberoende av vilken typ av företag det är som utför den. Den 
inledande idéfasen är väldigt generell för att sedan alltmer specialiserar sig beroende på område och 
utövare. Processen kan delas upp i fem punkter och en översiktlig modell kan se ut (Michanek & Breiler, 
2007): 

• Behov 
• Idégenerering 
• Idéutveckling och urval 
• Konkretisering 
• Resultat 

I den första delen som kallas behov fastställer man projektets ramar då det är viktigt med ett utförligt 
arbete kring frågeställningen (Michanek & Breiler, 2007). Researchen (rubrik 2.2) låg till grund för 
denna del av projektet. Idégenereringsfasen användes för att generera en mängd idéer genom olika 
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idégenereringsmetoder. Delarna idéutveckling & urval och konkretisering slogs ihop under en 
gemensam rubrik, konceptframtagning (rubrik2.4.2) . Här diskuteras idéerna mer och omformuleras 
till konkretiseringar som ger möjlighet att utveckla idéerna och ta dem till nya höjder (Michanek & 
Breiler, 2007). I den sista fasen, resultat, utförs konceptval, med två metoder, för att få fram ett eller 
fler koncept att utveckla vidare.  

 

2.4.1 Idégenerering 
Idégenereringen är den fas då majoriteten av idéer skapas och är en väldigt viktig del i idéarbetet. Ofta 
brukar det sägas kreativitet kräver fullständig frihet men även inom detta område krävs vissa riktlinjer. 
Under idégenereringarna är det viktigt att tänka på vissa saker som man bör och inte bör göra under 
idégenereringstillfället. Några saker som uppmuntras att man gör är att släppa alla hämningar för att 
få fram ”outside the box”-idéer, att producera många idéer för att ha mycket att jobba vidare med 
samt att anteckna allt så att man inte går miste om någon idé. Några saker som absolut bör undvikas 
är att kritisera varandras idéer, att en och en uttala sig i ordning, att man inte överanalyserar samt att 
inte rynka på näsan vid knasiga idéer (Michanek & Breiler, 2007).   

För att välja rätt idégenereringsmetoder bör man fundera på hur många och vilken typ av idéer man 
vill få fram, ofta kan det vara bra att blanda metoder som skapar logiska idéer med metoder som skapar 
idéer utanför ramarna. Gruppens mognadsgrad är även av stor vikt då olika metoder passar olika 
grupper olika bra. När man fått svar på detta så bör man fråga sig hur många metoder som skall 
användas och i vilken ordning (Michanek & Breiler, 2007).   

Projektgruppen genomförde idégenereringen gemensamt vid ett tillfälle med studenter från 
innovations- och designingenjörsprogrammet på Karlstad universitet. Fyra idégenereringsmetoder 
valdes från boken Idéagenten 2.0- en handbok i idea management att användas vid detta tillfälle. Dessa 
metoder var 6-3-5, din kreativa idol, negativ idégenerering samt hjärnpoolen. 

6-3-5 

Deltagarna placeras vid ett runt bord och problemformuleringarna presenteras så alla kan se, i detta 
fall var det tre olika frågeställningar som behandlades. Deltagarna tilldelas ett varsitt A3-ark som är 
uppdelat i en matris med tre kolumner på bredden och sex på längden, gruppen valde dock att minska 
antalet rader till fyra då det inte var mer än fyra deltagare. I de tre översta rutorna beskrivs tre olika 
idéer, endast genom att skriva eller rita. Efter fem minuter skickas papprena till deltagaren bredvid 
som på raden under endast vidareutvecklar idén ovan eller kommer på en ny. Detta upprepas tills 
papprena har gått ett varv (Michanek & Breiler, 2007).  

Din kreativa idol 

Varje deltagare går in i rollen som en känd person och försöker genom att tänka som denna person 
lösa frågeställningen. Deltagarna får en liten stund på sig att skriva ner hur de tror deras ”idoler” skulle 
ha löst problemet sedan får de en och en presentera sina idéer helst med inlevelse. Detta är en bra 
idégenereringsmetod om man har arbetat länge med ett problem och vill bryta av med en lite mer 
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lättsam metod (Michanek & Breiler, 2007). En väldigt öppen frågeställning användes så att deltagarna 
fick tänka väldigt fritt, denna löd Hur kan man på bästa sätt utforma ett verktyg för sårrengöring? 

Negativ idégenerering 

Ett positivt fokusområde, som går att göra om till en negativ motsats, formuleras. I detta fall löd 
problemformuleringen Hur skall man få patienterna att känna sig trygga?. Deltagarna delas in i mindre 
grupper och får börja med att omformulera det positiva fokusområdet till dess negativa motsats.  Alla 
får ett A4-ark som de ritar ett kors på. I den övre vänstra rutan skrivs den positiva formuleringen ned 
och i den övre högra rutan skrivs den negativa ner. Grupperna får nu under cirka 15 minuter generera 
idéer utifrån det negativa fokusområdet vilka skrivs ner i den undre högra kolumnen. När tiden är ute 
går man igenom idéerna och skapar positiva motsvarigheter med avseende på det positiva 
fokusområdet. (Michanek & Breiler, 2007) 

Hjärnpoolen 

Problemformuleringen skrivs upp på en tavla så alla kan se. Deltagarna får sitta ner vid ett bord och 
skriva ner så många idéer som möjligt, vilka läggs i en hög på bordet när vardera idén är klar. När en 
deltagare känner att det börjar gå trögt så kan denne ta upp en lapp från högen och försöker 
vidareutveckla denna. Arbetet fortgår tills deltagarna känner att de är tömda på endast idéer eller 
energi.  (Michanek & Breiler, 2007). De frågeställningar som användes var ”Hur kan man samla upp 
vattenspillet för att slippa kontaminering?" och ”Vad bör vara den bästa träffbilden?”. 

 

2.4.2 Konceptframtagning 
Efter idégenereringen då mängder med idéer framkommit börjar arbetet med att gallra ner dem till 
ett mindre antal konkreta koncept. Denna fas är mer analytisk och syftar till att ge idéerna mer kött på 
benen. Enligt Idéagenten 2.0- en handbok i idea management finns två huvudsakliga arbetsmetoder, 
klustermetoden och idémetoden, för att organisera idéerna. Metoderna är ganska lika men 
Klustermetoden valdes då den är bättre om man vet ungefär vilket fokusområde resultat ska hamna i. 
Klustermetoden kan delas in i tre steg (Michanek & Breiler, 2007): 

1. Skapa kluster- idéerna delas in i små grupper, kluster, där idéer inom samma område 
grupperas tillsammans.      

2. Utvärdera respektive kluster- Klustren viktas mot varandra hur relevanta de är för 
frågeställningen. 

3. Vilka ska med?– Efter att klustren viktats mot varandra bestäms vilka kluster som ska med 
för fortsatt arbete.     

När de mest relevanta klustren valts ut börjar arbetet med att få ner dem till koncept för att underlätta 
urvalsprocessen. Detta gjordes genom att göra konkretiseringar vilket betyder att man får ner idén, i 
detta fall kluster, i förståelig och presentabel form (Michanek & Breiler, 2007). En konkretiseringsmall 
utformades (se figur 3 sida 14) med hjälp av exemplen ur Idéagenten 2.0- en handbok i idea 
management. De punkter som valdes att ta med i konkretiseringarna var ett namn, en kort beskrivning 
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av idén, vilket behov den fyller, dess egenskaper och en skiss för att visuellt visa idén. Utifrån mallen 
skapades 5 konkretiseringar som döptes för att ge en lätt översikt. 

                        

                            Figur 3: Konkretiseringsmall. 

   

2.5 Konceptval 
Första steget i urvalsprocessen är att ”eliminera dåliga lösningar”, något som till viss del redan 
påbörjats under konceptframtagningen. Elimineringen kan med fördel göras med beslutsmatriser där 
koncepten värderas utifrån kravspecifikationen (Johannesson, et al., 2004). 

 

2.5.1 Elimineringsmatrisen 
Ur Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design valdes Pahl och Beitz 
elimineringsmatris för att sålla ut de koncept som skulle vidare i urvalsprocessen, på detta sätt använda 
den som en första gallring. I denna matris undersöks om koncepten bland annat uppfyller alla krav, är 
realiserbar och löser huvudproblemet. 

 

2.5.2 Spindelvävsdiagram & Kesselrings-matrisen 
Efter första gallringen används urvalstekniker för att systematiskt vikta de återstående koncepten mot 
varandra. Urvalsteknikerna spindelvävsdiagram och Kesselringmatris användes för att vikta koncepten 
(Michanek & Breiler, 2007). Spindelvävsdiagram ger en lättöverskådlig bild av värdena på de olika 
koncepten och är därför visuellt effektiv. Spindelvävsdiagrammet hade fokus på ergonomin och 
kriterierna i diagrammet valdes därför utifrån ergonomiska aspekter. Kesselringsmatrisen är en 
beprövad metod som består av en axel med urvalskriterier och en annan med koncepten. Koncepten 
viktas mot varje kriterium och ges ett poäng mellan ett och fem. Poängen summeras på slutet för att 
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skapa en bild av vilka idéer som verkar vara de bästa (Michanek & Breiler, 2007). Det användes mer 
generella kriterium för Kesselringmatrisen så som realiserbarhet, kundnytta och innovativitet.  

Hela konceptvalsprocessen gjordes av projektgruppen i ett väldigt nära samarbete med 
uppdragsgivaren då det ansågs extra viktigt att hålla kontakten vid detta kritiska skede. 

 

 

2.6 Konceptutveckling 
Genom att utföra en workshop så vidareutvecklades det valda konceptet. För att sedan på bästa sätt 
kunna visa konceptet som tagits fram gjordes en digital CAD-modell samt även en fullskalig fysisk 
prototyp. 

 

2.6.1 Workshop 
En workshop sattes upp gemensamt av gruppens medlemmar och en annan innovations- och 
designingenjörsstudent som också genomförde examensarbete inom vårdsektorn. Detta för att 
utvärdera och ta konceptet den sista biten och göra det så användarvänligt som möjligt. Det ansågs 
även extra viktigt att personer som själva kommer arbeta inom vården får vara med och bedöma och 
utvärdera konceptet. Deltagarna bestod av studenter på omvårdnadsprogrammet vid Karlstads 
universitet. En av workshopens delar behandlade den ergonomiska utformningen för att få synpunkter 
och feedback på konceptets utformning. Till denna del hade fem enklare prototyper i lera utformats, 
föreställande olika typer av det koncept som valts. Deltagarna fick börja med att känna och undersöka 
de olika prototyperna under en öppen diskussion. Efter att deltagarna fått chansen att bekanta sig med 
prototyperna och diskutera dem så gjordes en genomgång av alla prototyperna där det positiva och 
negativa med varje togs fram. Även en kortare variant av momentet gjordes efteråt med en annan 
testgrupp bestående av Innovation och designingenjörsstudenter. Upplägget var då det samma och 
prototyperna utvärderades muntligt under diskussion deltagarna emellan. 

2.6.2 Formgivning 
Resultatet av konceptvalet och workshopen används för att ta fram ett koncept som sedan skall 
användas för att göra en CAD-modell och sedan en fysisk prototyp. Här tas åsikterna och den 
information som framkommit i åtanke vid formgivningen av det tänkta konceptet. Det viktiga är att 
hålla användaren i fokus.   

2.6.3 CAD-modell 
En CAD-modell skapas för att man skall kunna se konceptet från olika vinklar innan tillverkningen vilket 
kan vara bra då det är enklare att ändra i CAD-modellen (Johannesson, et al., 2004). CAD-modellen 
skapades även för att ge bra presentationsmaterial med väl renderade bilder av konceptet. Strukturen 
planerades så att varje tänkt del i konceptet skulle göras som en part, en separat del, i CAD-
programmet och sedan göra en sammanställning där alla tillsammans visar det tänkta utseendet. 
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2.6.4 Fysisk prototyp 
För att få en bättre förståelse för hur konceptet skulle se ut i verkligheten så skapades även en 
presentationsmodell. Detta gjordes även för att ge allmänheten och uppdragsgivaren en bättre bild av 
vad som tänkts. Denna presentationsmodell var ej en fullt fungerande modell utan endast för att kunna 
åskådliggöra dess ergonomiska attribut. 

2.6.5 Valideringsworkshop 
För att validera resultatet det vill säga den fysiska prototypen så genomgick denna (se rubrik 2.6.4 
fysisk prototyp) även ett sista steg för att avgöra om prototypen var fördelaktig utifrån användarens 
perspektiv. Denna validering kallas här valideringsworkshop även om detta snarare genomfördes 
under två separata tillfällen med totalt fyra sjuksköterskor. Under valideringen så fick dessa hålla och 
känna på prototypen för att på så sätt ge feedback om vad de ansåg om utformningen. Denna 
workshop genomfördes genom att ha en öppen diskussion med deltagarna där deras åsikter fick 
komma fram. 

2.6.6 Konceptsammanslagning 
Arbetet utfördes i nära samarbete med den andra gruppmedlemmen Fredrick Ekman som tog fram ett 
koncept som fokuserade på tryck, träffbild samt spillreducering. Det konceptet och detta koncept 
planerades att kunna slås samman för att ge möjlighet att presentera ett gemensamt koncept för 
uppdragsgivaren samt för allmänheten under utställningen.  

 

2.7 Avslutande fas 
För godkänt resultat i kursen MSGC12 skall även projektet presenteras i form av en obligatorisk 
utställning och slutpresentation. 

 

2.7.1 Utställning 
Utställningen för examensarbetena sker på stora torget i Karlstad där även allmänheten är inbjuden. 
Utställningen är ett tillfälle för studenterna att inte bara visa upp sina arbeten bara för handledare och 
examinator, utan också för allmänheten och andra uppdragsgivare.  

 

2.7.2 Slutpresentation 
En presentation över slutresultatet av projektet hölls den 29 Maj 2012, där handledare, examinator 
och övriga sistaårsstudenter på programmet deltog.  
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3 Resultat 

3.1 Planering 

3.1.1 WBS 
WBS-strukturen skapades med sju delmoment för att underlätta och förtydliga arbetsprocessen som 
väntade (se bilaga 2). Dessa sju arbetspaket var: Planering, research, konceptgenerering, konceptval, 
konceptutveckling, prototyping och presentation. WBSens utformning följdes under projektets gång 
med några små ändringar. Förstudie som ligger som en underrubrik till planering blev ett eget moment 
samtidigt som prototyping blev en del av konceptutveckling. 

3.1.2 PERT 
Ett väldigt överskådligt och enkelt PERT-schema skapades (se bilaga 3) för att få en översiktlig koll på 
planerad tidsåtgång samt arbetsordning. Detta gjordes utifrån den WBS (rubrik 3.1.1) som tidigare i 
projektet skapats och varje delmoment delades in veckovis. Då den är av en enklare form så fungerade 
den ej som planeringsschema under projektets gång utan låg endast till grund vid skapandet av det 
mer detaljerade GANTT-schemat. Därför togs inte heller någon kritisk linje ut. 

 

3.1.3 GANTT 
Det detaljerade GANTT-schemat (se bilaga 4) fungerade som ett levande dokument under projektets 
gång och ändrades därför om något behövdes planeras om eller vissa delmoment ändrades, togs bort 
eller lades till. PERT-schemat och WBSen låg till grund för GANTT-schemat. I x-axeln, den vertikala 
axeln, så delades delmomenten och dess underrubriker upp samtidigt som tidsåtgången som är 
uppdelad i veckor och veckodagar placerades i den horisontella y-axeln. För varje projektdel gjordes 
en grov uppskattning av tiden samtidigt som en detaljerad planering av varje delmoment gjordes 
under. Det ursprungliga schemat följdes i stort sett men mindre ändringar av planeringen var tvungna 
att göras under projektets gång då arbetet tog nya vägar. 

  

3.1.4 Projektplan 
Projektplanen skapades som ett dokument som skall användas under hela projektets gång. 
Projektplanen består av ett översiktligt mål och bakgrund samt en lättare projektmodell, där det 
översiktligt planeras hur projektet skall läggas upp (se bilaga 1). Den består även av WBS, GANTT och 
PERT men dessa valdes i rapporten att exkluderas för att tas med som separata bilagor. Projektplanen 
redigerades även den under projektets gång då bland annat problemformuleringen gjordes om.  
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3.2 Förstudie 
 

3.2.1 Litteratur 
Ett antal artiklar och böcker valdes ut för att ligga som underlag för det gemensamma fokusområdet, 
sårrengöring. Däribland fanns både studentlitteratur och vetenskapliga artiklar. 

Sårrengöring kan delas in i två olika kategorier, steril och ren rutin. Det som skiljer de två olika åt är 
renheten på de instrument, utensilier och vätskor som används vid rengöringen. Vid ren rutin används 
instrument samt utensilier som är höggradigt rena och rent, färsk tappat kranvatten (Lindholm, 2003). 
Med höggradigt rent menas att det högst får finnas en mikroorganism per artikel till en mikroorganism 
per tusen artiklar (Lindholm & Grausers, 2011). Produkter som används vid ren rutin rengörs i 
diskdesinfektor, spoldesinfektor eller kokas i vatten. Ren rutin kan användas vid bensår, trycksår, 
förorenade sår samt operationssår efter första postoperativa dygnet. Steril rutin kräver att instrument, 
utensilier och rengöringsvätskor är sterila dvs. att det högst får finnas en mikroorganism på en miljon 
artiklar. Steril rutin används vid operationssår under första postoperativa dygnet, infektionskänsliga 
patienter och sår som är nära normalt steril vävnad. Steril rutin ordineras av behandlande läkare 
(Lindholm, 2003) 

Olika koksaltlösningar är det vanligaste att rengöra sår med inom sjukvården men allmänheten 
använder ofta vanligt vatten då det är lättillgängligt och billigt att använda (Fernandez & Griffiths, 
2010). De senaste 15-20 åren har användandet av ren rutin vid såromläggningar ökat inom sjukvården. 
Ren rutin kan med fördel användas då man uppnår en bättre mekanisk rengörning om man använder 
rikligt med vatten. God mekanisk rengörning går dock också att uppnå med steril rutin om man 
använder rikligt med steril vätska (Lindholm & Grausers, 2011). Det finns studier som visar att färskt 
tappat kranvatten troligtvis är det bästa rengöringsvätskan för de flesta sår. (Lindholm, 2003). I flera 
studier har man jämfört effekterna mellan att rengöra med vatten och koksalt. Då har man jämfört 
destillerat vatten och vanligt kranvatten dels mot varandra men även mot koksalt. När kranvatten och 
koksalt jämfördes visade tre av undersökningarna stor skillnad mellan kranvatten och koksaltet vid 
behandling av akuta sår. Kranvattnet visade sig reducera infektioner bättre i jämförelse med koksalt. 
Dock kan resultatet i en av undersökningarna bero på att kranvattnet var kroppstempererat medans 
koksaltslösningen endast var rumstempererad. Vid kroniska sår visades det sig däremot ingen statistisk 
skillnad mellan kranvattnet och koksaltet. En sak som däremot är säkert är att användandet av 
kranvatten istället för koksalt skulle spara pengar, då studien visar att man skulle spara cirka 8 USD per 
sårbehandling (Fernandez & Griffiths, 2010). I en annan studie har man testat skillnaden på 
infektionsrisken vid behandling med destillerat eller kokat vatten mot behandling med isotoniskt 
koksalt och vanligt koksalt. Det destillerade vattnet visade sig bättre än isotoniskt koksalt då endast 17 
% utvecklade infektion jämfört med 35 % vid behandling med isotoniskt koksalt. Även kokat vatten 
visade sig bättre än isotoniskt koksalt då 29 % utvecklade infektion. Jämfört med vanligt koksalt visade 
destillerat och kokat vatten dock ingen signifikant skillnad (Fernandez & Griffiths, 2010). 

3.2.2 Intervjuer 
Fem intervjuer genomfördes med fokus på sårrengöring. De intervjuade bestod av personal från 
vårdsektorn som arbetar med olika former av sårrengöring: 
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• Sjuksköterska, kirurgiska dagvården, CSK. 
• Universitetslektor, Omvårdnadsprogrammet Karlstads universitet. 
• Sjuksköterska, Hudverksamheten, Uddevalla 
• Hygiensjuksköterska, Smittskydd, CSK. 
• Sjuksköterska, Hudmottagningen, CSK 

Några standardfrågor utformades och kompletterades med följdfrågor som kom till under 
intervjuernas gång. 

 Hur tvättas generellt sår samt vad rengörs de med? 

Rengöringsprocessen såg ganska likartad ut på de flesta ställena och var så kallad ”ren rutin” vilket 
betyder att det skall vara höggradigt rent. Rent kroppstempererat kranvatten spolas över såret med 
hjälp av en spruta eller dusch, vissa hällde även med mugg eller skål. Såren tvättas oftast med tvål som 
arbetas för hand in i såret men ibland kan mekanisk rengörning krävas för att få bort nekroser och icke-
vital vävnad. Då använder man sig av pincetter, saxar och slevar. Det förekommer även att man 
försiktigt spolar rent såren om de är i nybildningsfasen.  En universitetslektor från 
omvårdnadsprogrammet i Karlstad berättar att man pratar om två olika sorters tvättning vid ren rutin. 
Högtrycksbehandling när man vill tvätta stora sår som är väldigt komplicerade med mycket exsudat 
samt lågtryck när man utför mer precisionsarbete eller har ett känsligt sår. 

Vid kaviteter d.v.s. djupa sårhålor använder man ofta en engångskatet som fästs på en spruta, detta 
för att komma åt i sårhålorna. Detta kompletteras ibland, när man har väldigt djupa hålor, med att 
man rengör med väteperoxid som ”kokar” rent såret. Därefter sköljs såret rent med koksalt. 

En sjuksköterska berättade att man vid infekterade sår tvättar med prontosan, vilket är en steril 
sårspolningsvätska. Detta sprutas direkt på såret eller baddas på med hjälp av kompresser. Prontosan 
användes även av vissa för att luckra upp sår med fibrin och nekroser. 

Vilka typer av sår är vanligast? 

Vilka de vanligaste typerna av sår var rådde det blandade meningar om och det var ingen som var helt 
säker på vilken typ som var vanligast. Trycksår var ett vanligt förekommande typ som förekom mycket 
hos äldre sängliggande samt även sängliggande patienter på sjukhuset. En av de intervjuade berättar 
att hon kommer i kontakt med mycket bensår och kirurgiska sår i sekundärläkning på 
hudverksamheten.  

Vad ser du för problem med dagens tillvägagångssätt? 

På denna fråga såg de tillfrågade väldigt olika problem. Ett problem som flera såg var att de riktlinjer 
som finns, inte alltid följs riktigt och detta leder till att det inte alltid tvättas som det skall. Till exempel 
finns det många olika bandage men få vet när det olika ska användas. En utav de intervjuade ansåg att 
det är för många olika personer som lägger om sår och det därför saknas kontinuitet. Hon anser att de 
istället ska läggas om av få, intresserade och kunniga personer. En hygiensjuksköterska vid smittskydd 
ansåg att ett problem är att vatten, kontaminerat med bakterier och dylikt, lätt kan skvätta omkring 
med dagens metoder att skölja sår. Därför vore det bra om man på något sätt kunde förhindra spill 
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och stänk. Ett önskemål som dök upp under intervjuerna var att man ville ha bättre tillgång till att 
duscha såren för att slippa använda kompresser och liknande. 

 

3.2.3 Observationer 
Observationen utfördes på hudmottagningen vid centralsjukhuset i Karlstad och utfördes för att få en 
ökad förståelse för hur en sårbehandling kan gå till i praktiken. Patienten hade ett sår som blottade 
hälsenan med en vaskulit inflammation i blodkärlen som behandlades med undertrycksbehandling och 
kortison. Behandlingsförfarandet var sådant att:  

Patienten lades först på mage och bandaget klipptes av. Sängen höjdes till en bra arbetshöjd och såret 
tvättades av med tvål och vatten, vilket applicerades med torkpapper. Det poängterades vikten av att 
hålla hälsenan fuktig. De döda delarna av hälsenan klipptes bort och såret tvättades sedan med koksalt 
och ättika. Efter detta lades en kompress på och såret fick vila en halvtimme.  

Kortisonkräm smörjdes på för hand på de områden som var blåröda. Konstgjort epitel appliceras på 
hälsenan och huden för att skydda mot det sug som uppstår vid vakuumbehandling. En kompress för 
vakuumbehandlingen applicerades sedan på och för att göra riktigt tätt sattes även en film över. En 
maskin hjälpte till att suga ut luften och därigenom bilda ett vakuum. Sist smörjdes benet in och man 
satte på bandage på benet. 
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3.2.4 Kravspecifikation 
Kriterierna viktades från ett till fem, där fem är viktigast. Kravspecifikationen (se Tabell 1) består av 
totalt 20 kriterier varav 5 definierats som krav. Dessa krav har valts ut för att de ansetts som viktiga för 
att skapa ett bra koncept och är följande: Vara genomförbar, god fysisk ergonomi, inga hälsovårdliga 
material och ämnen samt god fysik och kognitiv ergonomi. 

Tabell 1: Kravspecifikation 

Nr Cell Kriterium Kriterium 
Beskrivning 

Krav (K) 
Önska(Ö) 

Begr (B) 
Fkn (F) 

1 1.1 Vara genomförbar  K  

2 1.2 Miljöanpassade material  Ö, 3  

3 1.3 Prototypmaterial skall 
möjligöra testning 

 Ö, 4  

4 1.4 Låg utvecklingskostnad  Ö, 2  

5 2.1 Använda tillgängliga 
tillverkningsmetoder 

 Ö, 4  

6 2.2 Minimera intern och 
extern miljöpåverkan 

 Ö, 3  

7 2.3 God monteringsergonomi  Ö, 3  

8 2.4 Låg tillverkningskostnad  Ö, 3  

9 3.1 Köparen skall förstå 
funktion 

 Ö, 5  

10 3.2 Miljöanpassad Så lite som möjligt bidra till 
ökad miljöpåverkan 

Ö, 3  

11 3.3 Tilltalande design God känslomässig ergonomi Ö, 4  

12 3.4 Ekonomisk försvarbart 
försäljningspris 

 Ö, 4  

13 4.1 God fysisk och kognitiv 
ergonomi 

 K  

14 4.1 Gå att använda på hela 
kroppen, även djupa sår 

 K  

15 4.2 Enkel installation   Ö, 4  

16 4.3 God fysisk ergonomi Minska vibrationer, 
antropometrisk utformning 

K  

17 4.4 Minimera 
underhållskostnader 

 Ö, 4  

18 5.1 Enkel demontering Underlätta källsortering Ö, 2  

19 5.2 Lätt återvunnet material  Ö, 3  

20 5.3 Inga hälsovådliga material 
och ämnen 

 K  
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21 5.4 Elimineringskostnad bör 
betalas av intäkter för 
återvunnet material 

 Ö, 1  

 

3.3 Research 

3.3.1 Litteratur 
Vid design av handverktyg är det viktigt att ha användarna i fokus. Verktyg designas ofta av ren 
slentrian efter mannen trots att de senare används av kvinnor (Bohgard, et al., 2010) vilket kan orsaka 
problem särskilt på kvinnodominerade arbetsplatser. Skillnader i muskelstyrka mellan män och kvinnor 
sätter också krav på utformningen (Hägg, 2001). Skillnaden mellan kvinnors och mäns handlängd är i 
medel cirka 10 % men skillnaden kan vara så stor som 30 %. Medelskillnaden i gripkraft mellan könen 
är däremot cirka 30 % vilket kan påverka designval (Björing, 2003).  När form på handtag väljs finns en 
princip att gå efter och det är att trycket bör fördelas över en så stor yta som möjligt för att minsta 
yttryck och maximal komfort. Dock bör det tas med i beräkningarna att handen är olika tryckkänslig på 
olika ställen samt att krav kopplade till funktion kan komma att begränsa möjligheten till 
kraftfördelning (Hägg, 2001). Hårdheten i material har stor vikt vid kraftfördelningen och ett mjukt 
material fördelar kraften över en större yta samt minskar vibrationer. Dock så innebär ofta ett mjukare 
material att man ökar gripkraften och det kan medföra problem (Bohgard, et al., 2010) samt att vassa 
partiklar lättare fastnar i ett mjukt material, t.ex. metallbitar, vilket kan förstöra komforten på 
verktyget (Björing, 2003). Det finns olika typer av grepp bland annat pistolgrepp och penngrepp och 
det som bör tänkas på vid utformning av verktyget är att det bör också kunna användas av både 
vänster- och högerhänta d.v.s. att så många som möjligt skall kunna använda verktyget samt även ha 
möjligheten att använda det på olika sätt (Kadefors, et al., 1993) 

Vid ett pistolgrepp rekommenderas en bredd på 50mm och tjockleken rekommenderas vara 35mm. 
Ett rektangulärt tvärsnitt med rundade hörn ger den bästa stabiliteten samtidigt som det ger 
information om hur handtaget är riktat (Hägg, 2001). Ett verktygs längd får inte vara för kort då dess 
ände kan skära in i handen och skapa obehag. Handtaget bör vara åtminstone 125mm för handtag där 
verktyget skall hållas med stadigt grepp (Björing, 2003). Vid design av pistolgrepp är avtryckare något 
man ofta får ta med i beräkningarna. Ett problem man har vid utformningen av avtryckare är att den 
av säkerhetsskäl inte får aktiveras av misstag men samtidigt inte vara för trög så den orsakar för hög 
belastning på fingrarna. En skada som kan uppkomma vid långvarigt tryck på fingrarnas insida är en 
seninflammation av fingrets böjarsena som har kommit att kallas ”trigger-finger”. En annan avvägning 
som måste göras är huruvida man skall använda en eller flera fingrar till avtryckaren. Använder man 
mer än en, avlastar man trycket från avtryckaren på fler fingrar men man får generellt ett sämre grepp. 
En rekommendation som har satts säger att triggerkraften bör vara 20 N vid användandet av endast 
pekfinger och 40 N vid användandet av både pek- och långfinger (Hägg, 2001). Penngreppet är enligt 
Walker, et al. (2000) mycket bättre ur både ett ergonomiskt samt motoriskt perspektiv då ett sådant 
verktyg skapar en mer effektiv öga-hand koordination vilket gör arbetet mer exakt och dessutom ligger 
ett penngrepp bättre i handen. Penngreppet leder genom sina ergonomiska fördelar gentemot till 
exempel ett pistolgrepp, till en mindre ansträngning för användaren och därför kan denne jobba längre 
och med bättre resultat (Walker, et al., 2000).     
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När man talar om ett verktygs vikt kan man generellt säga att det bör vara så lätt som möjligt så länge 
verktygets massa inte är viktigt för verktygets funktion. En maximal rekommenderad vikt för ett 
precisionsverktyg är 1,75 kg. Det är även av stor vikt hur man fördelar verktygets vikt. För att inte öka 
handledens belastning så bör verktygets tyngdpunkt ligga så nära handleden som möjligt (Bohgard, et 
al., 2010).  

Verktygets utformning har inte bara direkt påverkan på kroppen utan även en indirekt, nämligen 
konsekvenserna som utformningen får på arbetsställningen. Tre kroppsdelar påverkas oftast och dessa 
är rygg, överarm och handled. Designen bör inte vara sådan att den leder till böjd eller vriden rygg vid 
användandet samt att statiska positioner med lyft överarm även bör undvikas. Ett stort problem för 
handlederna är extrema handledsvinklar som kan leda till flera olika typer av handledsbesvär (Hägg, 
2001). En bra och hälsosam kroppsställning vid arbete är sänkt axel, med överarmen hängande intill 
kroppen och handleden riktad framåt med neutral handled. Optimal design på verktyget är ju då 
beroende av arbetshöjd och vilket arbete som skall utföras (Björing, 2003). Det finns några saker man 
bör tänka på för att undvika belastande kroppsställningar: Undvik framåtlutade ställningar på huvudet 
och kroppen. Eftersträva att variera kroppsställningen så mycket som möjligt och arbeten där leder 
hålls i sitt ytterläge under en längre tid, bör undvikas. När stående arbete utförs säger 
rekommendationerna att precisionsarbete bör utföras 50-100 mm över armbågshöjd och helst med 
avlastning för armarna. Lätt manuellt arbete däremot bör utföras 50-100 mm under armbågshöjd 
(Bohgard, et al., 2010).  

För skänkelverktyg som kan ses som ett pistolgrepp så har avståndet mellan skänklarna en central roll 
för att få maximal kraftöverföring. Det finns ofta optimalt med ett avstånd på mellan 45 och 70 mm 
beroende på handstorlek (Bohgard, et al., 2010). Ett riktvärde man satt säger att kraftutvecklingen inte 
bör överstiga mer än 30 % av maximal kapacitet vid långvarigt användande. En annan rekommendation 
är den som Mital och Kilbom har satt till 100 N, vilket motsvarar cirka 30 % av maximal kraft hos en 
medelstark kvinna (Hägg, 2001). För till exempel penngrepp så bör själva handtagsutformningen även 
vara konisk för att kunna distribuera trycket på en så stor yta som möjligt, dessutom skall alla typer av 
handverktyg ha så stora kant-och hördradier som möjligt för att eliminera ett för stort punkttryck vilket 
kan skapa tryckskador (Lewis & Narayan, 1993).  

När det gäller bedömningen av hur ett verktyg påverkar användaren så finns det flera olika metoder, 
så som vinkelmätning, klassificering av rörelser, vibrationsmätning mm, för att göra en bra bedömning. 
En av de viktigaste modellerna för att bedöma är en modell som kallas kuben (se figur 4 sida 24). 

Kuben delas in i tre olika variabler, kraft, precision och tid, som vardera sedan delas i en av tre olika 
nivåer, låg, måttlig eller hög. Detta ger en möjlighet på 27 olika kombinationer. Dessa olika 
kombinationer har det gjorts bedömningar på och sex av kombinationerna bedöms som oacceptabla, 
11 av kombinationerna anses behövas undersökas närmare och 10 kombinationer bedöms acceptabla 
(Sperling, et al., 1993). 
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                       Figur 4 beskrivning av kuben (Sperling et al., 1993).   

 

 

3.3.2 Intervjuer 
Samtidigt som intervjuerna, angående sårbehandling och sårrengöring, för förstudien (se rubrik 2.2.2) 
genomfördes så intervjuades de även angående ergonomin på arbetsplatsen. Ergonomifrågorna hölls 
korta och syftade endast till att se om de ansåg att det fanns några ergonomiska problem. I 
intervjuerna belystes några olika problem: 

 Ser ni några ergonomiska bekymmer i arbetet? 

Ett problem som de såg var att den spruta man använder för att rengöra sår är ganska trög att trycka 
ihop. Den är även ganska stor vilket gör att skänkelavståndet blir väldigt stort vilket leder till att det bli 
ännu jobbigare. Vid rengöring i hemmet så ansåg de att det är ett ergonomiskt problem att det inte 
finns höj- och sänkbara sängar och att man därför ofta får en dålig arbetshöjd. Det sista problemet som 
en av dem ansåg, var att det kan ta en timme att lägga om ett bensår och då vissa patienter inte kan 
ligga på magen så måste vårdpersonal hålla upp benet om såret sitter på baksidan av benet. Detta 
leder till en väldigt statisk belastning. Hon tycker därför att det finns behov av någon typ av benstöd 
som kunde underlätta behandlingen av bensår. 
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Under researchfasen utfördes även intervjuer angående rengöring och utformning av medicinska 
verktyg för att få kunskap om vad som krävs av ett sårrengöringsverktyg. De två intervjuade var båda 
inblandade i skötsel samt val av de medicinska hjälpmedel som skall tas in på sjukhuset så det fanns 
mycket kunnande om vad som sjukhuset vill ha ut av verktygen. De två intervjuade var Ann-Mari 
Gustavsson, hygiensjuksköterska på smittskydd i Värmland och Gun Frid, verksamhetschef på 
steriltekniska avdelningen vid centralsjukhuset i Karlstad.  

Båda berättade om att det finns två renhetsgrader för medicinska verktyg, höggradigt rent och sterilt. 
Höggradigt rent är nästan 100 % rent och de verktygen rengörs i en diskdisinfektor vilken uppnår 
renhetsgraden genom att spola i 90°C under en minut. Detta inaktiverar alla mikroorganismer förutom 
bakteriesporer, vissa värmeresistenta virus och cryptosporidium (MHRA, 2010). Sterila verktyg skall 
däremot vara 100 % rena och detta uppnås genom att tvätta dem i en autoklav där de rengörs vid en 
temperatur av cirka 140°C för att döda bakterierna. Denna metod är effektiv mot alla mikroorganismer 
(MHRA, 2010). Ann-Mari ansåg därför att sterila flergångsprodukter bör vara av rostfritt stål, av god 
kvalité, för att tåla de höga temperaturerna. Hon ansåg även att verktygen för höggradigt rent med 
fördel var av rostfritt stål men att det gick bra med plastmaterial av högre kvalité, då det inte får bli 
sprickbildningar som bakterier kan samlas i. Gun sade även att materialet även bör tåla kemisk 
rengöring då man ofta spritar instrumenten. Hon påpekade även att stålprodukterna torkar snabbare 
än plastprodukterna. När det kommer till utformningen ansåg Gun att ett rörformigt verktyg är det 
bästa ur rengöringssynpunkt men att det då är viktigt att den möjliggör genomspolning. Ann-Mari 
poängterade även att det är av yttersta vikt att verktyget har stora lumen samt saknar så mycket räta 
vinklar där smuts och bakterier kan samlas. Man skulle dessutom undvika gängor och andra liknande 
former då det är svårt att göra rent där. För att slippa springor vid avtryckaren tyckte Gun att man 
skulle kunna använda sig av silikon. Några ledord som framkom under intervjuerna var enkel geometri 
och funktion samt enkel tillverkning. 

I samband med intervjun med Gun Frid så gjordes även en observation av diskdesinfektorerna (se figur 
5 sida 26) där verktygen rengörs. Där visade hon hur verktyg som skall genomspolas fästs vid slangar 
(se figur 6 sida 26) eller rör (se figur 7 sida 26) som leder vatten. Rengöringsprocessen observerades 
även för att ge en tydligare bild av hur arbetet går till.  
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                  Figur 5: Diskdisinfektor.                                                Figur 6: Rengöringsslang i diskdisinfektor. 

 

                                               Figur 7: Rengöringsrör i diskdisinfektor. 
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3.4 Konceptgenerering 

3.4.1 Idégenerering 
 

6-3-5 

Vid denna metod användes tre olika problemformuleringar som skrevs i varsin kolumn. De tre som 
användes var Bästa utformning på munstycke?, Hur kan man göra sårtvätten ergonomisk? Och Hur 
skall man minska vattenspill?. 6-3-5-metoden ledde fram till många konkreta idéer.  

Av den första problemformuleringen som berörde utformingen av munstycket framkom idéer om att 
det skulle förekomma både sprut och sugfunktion på munstycket, att munstycket ska automatiskt 
tvätta inifrån och ut, ett långt flexibelt munstycke som skulle kunna justeras för att komma åt i 
håligheter samt idéer om att munstycket skall vara justerbart för att kunna anpassas till arbete.  

Den andra frågeställningen, Hur kan man göra sårtvätten ergonomisk?, genererade framförallt tre 
idékoncept. Ett var ett par handskar som skulle kunna ha olika funktioner så som sköljfunktion, 
möjlighet att suga upp spillvatten och ha en skrapa för att ta bortbesvärliga sårrester. Ett annat bestod 
av en maskin som automatiskt skulle rengöra såret på patienten. Den sköljer såret med vatten samt 
att den samlar data som den analyserar samt att man kan följa patientens utveckling. 

Den tredje och sista frågeställningen gav resultat om uppsamlingen eller förhindrande av spillvatten. 
En typ av uppsamling var en sorts ”papp-korv”, vilken fästs kring såret, som suger upp spillvattnet. En 
annan uppsamlingsmetod var ett tjockt papper med ett rektangulärt hål i som läggs kring såret för att 
suga upp spillvatten. Även idéer på uppsamlingskärl med inbyggda ben- och armstöd framkom här.  

Din kreativa idol 

Denna metod genererade inte så mycket användbara idéer utan funkade mest som ett avbrott för att 
samla ny energi under idégenereringen.  Några idéer som uppkom var att den ska vara lätt att förstå 
och ha mjuka runda former för att inte vara skrämmande för patienten.  

Negativ idégenerering 

Under den negativa idégenereringen användes frågeställningen Hur skall man få patienterna att känna 
sig trygga? Denna metod genererade en lång lista på ord och meningar om vad som får patienten att 
känna sig trygg. Några exempel är hygieniskt, mjuka former och information. Hela listan kan ses i bilaga 
5. 

Hjärnpoolen 

Hjärnpoolen delades upp i två olika omgångar med två olika problemformuleringar. Den första 
omgången användes problemformuleringen ”Hur kan man samla upp vattenspillet för att slippa 
kontaminering?". Idéer som framkom då var: en maskinell rengöring som kapslar in benet eller armen 
vilket medför att inget spillvatten kommer ut. Påse, som fäst kring armen eller benet där man ska 
rengöra, med hål för spolning och dränage. Ett stänkskydd av papp, med stöd för armen, som är lätta 
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att vika och billiga att använda. Sugkopp som sätts kring såret, med öppning för rengöring, som får 
vattnet samlas och rinna ut i ett uppsamlingskärl. 

Den andra omgången var frågeställningen ”Vad bör vara den bästa träffbilden?”. Då framkom att man 
skulle kunna ha en tjockare stråle för att lösa upp och lossa samtidigt som den tunnare sköljer bort. 
Även framkom olika former för träffbilden så som en tunn bågform, en tunn rektangulär form samt en 
sicksackform där idén är att såret skall bearbetas med olika vinklar hela tiden.  

 

3.4.2 Konceptframtagning 
Efter idégenereringarna började processen med att omvandla idéerna till koncept. Processen gjordes 
tillsammans med den andra gruppmedlemmen Fredrick Ekman och då båda varit med och lett 
idégenereringstillfället så var det lätt att strukturera upp idéerna därför att viss kunskap om vilka idéer 
som framkommit redan fanns.  Den inleddes med att sortera upp idéerna i kluster och redan här kunde 
många idéer plockas bort då de ansågs för långsökta eller ej var relevanta för konceptframtagningen. 
Den bedömningen gjordes genom att väga dem gentemot kravspecifikationen. Efter att alla långsökta 
och irrelevanta idéer sorterats bort så började fem tydliga kluster av idéer ta form. Klustren döptes till: 
Handsken, maskinen, pennan, pistolen och rakapparaten.  

Konkretiseringar 

Av de fem klustren som tagits fram under första delen av konceptframtagningen så skapades fem 
konkretiseringar utifrån konkretiseringsmallen. Den första konkretiseringen (se figur 8 sida 28), kallad 
handsken, är ett rengöringsverktyg i form av två handskar med tork- och spolfunktion. Handskarna 
skall ge en bra möjlighet att arbeta i de flesta vinklar samt även ge naturligt arbetssätt. Konkretisering 
två, maskinen (se figur 9 sida 29), är en rengöringsmaskin som automatiskt rengör såret samt 
analyserar självt såret, Detta koncept underlättar rengöringsprocessen genom att ta bort ett 
arbetsmoment. Konkretisering tre (se figur 10 sida 29), ett handhållet rengöringsverktyg med formen 
av en penna vilken ger en väldigt precisionsrik rengöring. Konkretisering fyra, pistolen (se figur 11 sida 
30), är ett handhållet verktyg med ett pistolgrepp som ger ett bra grepp om verktyget. Den femte och 
sista konkretiseringen kallad rakapparaten (se figur 12 sida 30) har formen och utseendet av en 
rakapparat. I dess ände är det mjuka, flexibla och roterande borstar som mjukt rengör såret.   
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Figur 8: Konkretisering 1, Handsken. 

 

Figur 9: Konkretisering 2, Maskinen. 
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Figur 10: Konkretisering 3, Pennan. 

 

Figur 11: Konkretisering 4, Pistolen. 
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Figur 12: Konkretisering 5, Rakapparaten. 

 

3.5 Konceptval 
 

3.5.1 Elimineringsmatris 
Konceptvalet inleddes med att använda Pahl och Beitz elimineringsmatris (Johannesson, et al., 2004) 
för att göra första gallringen av koncepten (se figur 13 sida 31). Två av koncepten gallrades bort och 
tre valdes att ta vidare till nästa steg i konceptvalsfasen. De koncept som valdes bort var de koncept 
som kallas handsken och maskinen. Maskinen valdes bort, med kommentaren ”rengör endast sår på 
ben och armar”. Maskinen valdes därför bort eftersom den ej uppfyller kravet på att den slutliga 
produkten skall kunna användas på hela kroppen. Konceptet handsken eliminerades med 
motiveringen ”ej anpassad för alla”, på grund av att det krävs både en vänster och en högerhandske 
för att alla skall kunna använda den optimalt samt att det skulle kunna bli mer kostsamt. 
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Elimineringsmatris för: 
Elimineringskriterier: 
(+) Ja 

(-) Nej 
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Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

Kommentar Beslut 
Pennan + + + + +   + 
Pistolen + + + + +   + 

Handsken + + - + + Kan ej användas av både höger 
och vänsterhänta. - 

Maskinen + - + + + Kan ej användas på t.ex. sår som 
uppstår på hälen. - 

Rakapparat-
en + + + + +   + 

  

Figur 13: Elimineringsmatris. 

 

3.5.2 Spindelvävsdiagram & Kesselrings-matrisen  
I spindelvävsdiagrammet gjordes kriterierna med avseende på användarvänlighet och ergonomi (se 
figur 14 sida 32). De kriterier som användes är åtkomlighet, precision, semantik, kognitiv ergonomi och 
ergonomisk under längre tid. Med åtkomlighet menas hur bra konceptet kan komma åt i olika vinklar 
och krångliga ställen. Precision syftar på, som det låter, hur precisionsrik användning konceptet ger. 
Kognitiv ergonomi värderar hur lätt vi förstår hur vi ska använda konceptet och vad det gör. I punkten 
semantik värderas hur utformningen uttrycker och beskriver rätt saker för produktens ändamål. Det 
sista kriteriet ergonomiskt under längre tid viktar hur väl man kan använda konceptet under längre tid 
utan att det blir ansträngande för kroppen. Värderingarna gjordes i samråd med uppdragsgivare och 
gruppens andra medlem Fredrick Ekman (Ekman, 2013), för att se om de hade samma tankar om 
resultaten. Resultatet visar tydligt att rakapparaten fick de lägsta värdena på grund av dess tvivelaktiga 
prestanda vad gäller precision speciellt vid djupa sårhålor och eliminerades därför. Pennan och pistolen 
hade ganska jämnhöga värden med viss fördel för pennan. Pistolen har lite bättre värden på kognitiv 
ergonomi och ergonomisk under längre tid, då man väldigt lätt förstår hur den ska användas och 
pistolgreppet ger ett skönt grepp även under längre användande. Pennan fick däremot högre på 
precision, åtkomlighet och semantik. Pennan ansågs väldigt bra på att komma åt, därför att den är 
smidig och dess form medger att man håller den på olika sätt samt åt olika håll. 
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Figur 14: Ergonomiskt spindelvävsdiagram. 

Kesselrings-matrisen (Michanek & Breiler, 2007)  användes även för att utvärdera de två kvarvarande 
koncepten (se tabell 2). Matrisens viktningskriterier gjordes generella och inte så produktspecifika som 
spindelvävsdiagrammet, detta för att få två olika infallsvinklar på urvalsmetoderna. De kriterier som 
valdes att användas är realiserbarhet, innovativitet, kundnytta och marknadspotential. Lägst poäng 
fick pistolen med 15 poäng och högst fick pennan med 16 poäng.  

 

Tabell 2: Resultat av Kesselring-matrisen. 

Koncept Pennan Pistolen  
Urvalskriterier Poäng Poäng 
Realiserbarhet 5 5 
Innovativitet 3 2 
Kundnytta 4 3 
Marknadspotential 4 4 
Total poäng 16 14 
Ranking 1 2 

 

Konceptet som valdes var pennan, då det fått bäst resultat på bägge urvalsmetoderna. Konceptet 
uppfyller även de krav och starkaste önskemålen som tagits fram i Kravspecifikationen samt även de 
önskemål som uppdragsgivaren framfört. Med den enkla pennfattningen så blir konceptet väldigt 
precisionsrikt för precis behandling och man får även en bra ergonomisk ställning för handen. Med en 
väldigt enkel utformning så uppfyller konceptet även de önskemål som dykt upp angående enkel 
rengöring och enkel användning. Med minimalt med knappar ska funktionen vara jättelätt att förstå, 
så att alla ska kunna använda den utan problem. De få delarna medför även att det blir lätt att rengöra 
verktyget.  
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3.6 Konceptutveckling 
 

3.6.1 Workshop 
För att finslipa det valda konceptet, pennan, och göra den så ergonomisk som möjligt så utfördes en 
workshop med sjuksköterskestudenter. Fem prototyper av konceptet pennan utformades med väldigt 
varierade längder, tjocklekar och former (se figur 15 sida 34). Detta gjordes för att testgrupperna skulle 
få utvärdera prototyper med så stor variation som möjligt men ändå i enlighet med det koncept som 
valts ut i konceptval (rubrik 3.5) tidigare. Längden på de olika prototyperna sträckte sig mellan 100 och 
160mm samt att tjockleken varierade mellan cirka 2 och 4cm i diameter. Inspiration för form och 
storlek hämtades från ergonomiska pennor (Mile High Net Stores, 2011)  

 

Figur 15: Alla Workshop-prototyper 

Den första prototypen, A (se figur 16 sida 35), är 120mm lång samt har en diameter på 15mm vid den 
smala delen och 23mm vid den tjocka delen. Den tjockare delen har en trekantig form med lätt 
rundade hörn där tanken är att man skall greppa den. Den trekantiga delen sträcker sig 40mm från 
prototypens spetts och övergår sedan till rundad. Den andra prototypen, prototyp B (se figur 17 sida 
35), har en cirkulär profilbild med en smalare del och en tjockare vid greppet. Tjockleken vid den 
smalare delen är 18mm i diameter och den tjockare delen är 28mm i diameter. Vid den tjockare delen 
är det tre cirkulära urgröpningar, för tumme, pekfinger och långfinger, som är placerade cirka 10mm 
från prototypens spetts. Längden på den är 160mm. Prototyp C (se figur 18 sida 36) är kortare och 
tjockare än de andra prototyperna. Dess längd är 100mm och är cirka 40mm i diameter med en smalare 
del där slangen är tänkt att fästas. Greppet är trekantigt med väldigt rundade hörn, där tummen och 
långfingret skall hållas på sidorna samt att pekfingret vilar ovanpå. Prototyp D (se figur 19 sida 36) är 
140mm lång och har en rund profilbild med en tjockare del och en smalare. Tjockleken sträcker sig 
mellan 15 och 23mm i diameter. Vid den tjocka delen, 25mm från kanten, finns en urfasning runt hela 
prototypen där man skall greppa den. Den sista prototypen, prototyp E (se figur 20 sida 37), är 170mm 
lång och böjer sig 90grader vid den bakre delen. Böjen börjar 60mm från den bakre änden och har en 
mjuk böjningsradie på 30mm. Den bakre delen är tänkt att lägga sig på handryggen för att ge extra 
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stöd vid användandet. Den främre delen där man greppar prototypen har tre urfasningar för tumme, 
pekfinger och långfinger.   

Diskussionerna flöt på bra vid båda tillfällena och resulterade i en tydlig bild av vad fokusgrupperna 
ansåg bra respektive dåligt med de olika prototyperna: 

Prototyp A (Figur 14) 

Deltagarna ansåg att det var bra att den hade en lätt vikt för att så lite som möjligt påverka negativt 
under längre arbete. Däremot trodde de att om slangen vägde för mycket att den skulle få verktyget 
att tippa bakåt. De tyckte att den trekantiga greppformen gav ett bra grepp samt att om det skulle 
finnas en knapp vid greppet skulle formen möjliggöra att man kan trycka med olika fingrar och 
därigenom variera sig. En deltagare som brukar hålla sin penna med fyra fingrar tyckte att greppet 
kändes bra även när man höll med fyra fingrar. Ett problem som de flesta var överrens om var att den 
var för kort och skulle antagligen kännas obehaglig för de med större händer.  

                

                   Figur 16: Workshop-prototyp A. 

Prototyp B (Figur 15) 

Greppet på prototyp B tyckte fokusgrupperna var okej men att det var för anpassat efter ett visst grepp 
vilket ledde till att man inte kunde ändra eller anpassa greppet. Den större delen bakom greppet 
ansågs bra för den medförde att prototypen låg stabilt i handen. Den framstod även som lite för lång 
då den stack ut väldigt mycket och det tyckte vissa gjorde den lite klumpig. 
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                 Figur 17: Workshop-prototyp B. 

Prototyp C (Figur 16) 

Det var inte så många som ansåg att prototyp C var bekväm att hålla. Några tyckte den var ganska skön 
att hålla för stunden men nästan alla ansåg att den skulle vara väldigt jobbig att använda en längre 
stund. Ett stort minus var att den stora formen på den gjorde den väldigt tung att arbeta med vilket 
inte ansågs ergonomiskt eller bekvämt.  

              

                Figur 18: Workshop-prototyp C. 

Prototyp D (Figur 17) 

Detta var den prototyp som deltagarna ansåg hade bäst tyngd, inte för tung för att arbeta med men 
inte heller för lätt. Även denna fick bra kritik för att den hade lite större del bakom urfasningen där det 
är tänkt att greppa den. Den tjockare delen medförde även här att den låg mycket stabilt i handen. 
Deltagarna ansåg att denna även hade den bästa längden då den inte var så kort att den skulle kunna 
skava men inte heller så lång att den blev klumpig. 
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                   Figur 19: Workshop-prototyp D. 

 

Prototyp E (Figur 18) 

Deltagarna ansåg att bakre delen som skall ligga över handryggen gjorde att den låg väldigt stabilt men 
då krävdes det att den passade handen vilket den inte alltid gjorde. Den skulle vara väldigt bra om den 
var justerbar men de trodde den skulle vara svår att individanpassad. De ansåg inte heller att greppet 
var särkilt skönt att hålla i. 

               

                

                 Figur 20: Workshop-prototyp E. 
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Med hjälp av de åsikter som givits under de två tillfällena och diskussioner inom gruppen valdes det 
att gå vidare med en blandning av prototyp A och prototyp D. Den trekantiga greppformen som 
förekom i prototyp A och storlek samt längd från prototyp D valdes att ta vidare till den slutliga 
prototypen.  

 

3.6.2 Formgivning 
Med hjälp av workshopen har en form för rengörningsverktyget valts ut (se figur 21 sida 38). Den totala 
längden är 180 mm från den främre till bakre änden. Verktygets bakre del är rund och har en diameter 
på 2.9 cm på det tjockaste stället som sedan smalnar av mot den bakre änden, där ändstycket sitter. 
Detta för att den skall ligga bra i handen men att den inte skall få för mycket tyngd i bakdelen utan att 
tyngdpunkten skall vara närmare greppet. Den främre delen har ett trekantigt grepp som medför att 
man får ett bra grepp men samtidigt kan alternera både greppet och vilket finger man vill trycka med, 
vilket gör att inte samma finger behöver användas under hela arbetet . På detta sätt kan man undvika 
för mycket statisk belastning genom att alternera.  

Den pennlika formen gör att många lätt vet hur den skall hållas och vad som är fram och bak på 
verktyget. Den avskalade designen, med endast en knapp bidrar också till att man snabbt skall veta hur 
den används. Funktionen i sin tur är även den enkel med ett ändstycke som via en slang kopplas till en 
vattenkälla och en knapp som är kopplad till en ventil, vilken reglerar vattenflödet. Längst fram finns 
ett fäste för en dusa som ska skapa rätt spridning av vattnet men den delen behandlas inte i detta 
arbete. För att ta hänsyn till den kognitiva ergonomin, hur man tolkar informationen (Branschfakta, 
2007), så ansågs det viktigt att göra en enkel design på produkten för att man lätt ska förstå dess 
funktion. 

   

 

Figur 21: Genomskärning av verktyget 

Som det har framkommit under researchen så är det önskvärt att det inte ska finnas så mycket 
komplicerad geometri och att den skall vara isärtagbar, för att underlätta rengörning av verktyget. Det 
har därför formgivits med enkla former och få delar samt formgivits så att ventil skall kunna plockas ut 
genom att ta bort en plugg under ventilen och därigenom möjliggöra genomspolning vid rengörning. 
Längst bak sitter ett ändstycke, där slangen för vattentillförsel fästs, vilket har utformats så att man 
lätt kan montera av och på slangen. Genom den lätta monteringen så får man inte bara lättare 
rengörning av verktyget utan även lättare förvaring och transport för användaren, då delarna går 
snabbt att separera och montera ihop igen. 
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Formen på verktyget gör det möjligt att hålla det på olika sätt under utförandet (se Figur 22 sida 38). 
Så beroende på sårets placering kan man använda olika grepp för att minimera risken för onaturliga 
och belastande lägen på handleden och armen. På detta sätt hålls handleden och armen i fler fall i en 
mer naturlig position vilket hjälper till att motverka skador. Penngreppet ger även hög precision i 
sårrengöringsarbetet. 

 

Figur 22: Olika sätt att hålla verktyget. 

 

3.6.3 CAD-modell 
Den digitala CAD-modellen skapades i programmet ProEngineer och syftade till att skapa tydliga 
presentationsbilder samtidigt som den skulle ligga till grund för den fysiska prototypen. Modellen 
valdes att bestå av fyra stycken olika delar. Den största delen, själva handtaget, valdes att göras i en 
del som man lätt kunde ändra storlek på om senare förändringar skulle vara önskvärda. De tre andra 
delar bildar tillsammans ventilmekanismen som har till uppgift att reglera vattenflödet och har 
utformats för att klara de små flöden som krävs. Den består av en ventil, en knapp och en plugg för att 
hålla ventil och fjäder på plats samt göra den isärtagbar. De fyra olika delarna sattes sedan ihop i en 
sammanställning för att visa helheten. Renderade bilder skapades i Keyshot för att ge effektfullt 
presentationsmaterial (se figur 23 & 24 sida 39 & 40).   
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Figur 23: Genomskinlig översikt av slutkoncept. 

  

Figur 24: Slutkonceptet renderat. 
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3.6.4 Fysisk prototyp 
En presentationsmodell skapades av prototypen utifrån den CAD-modell som tidigare gjorts. Modellen 
är inte fullt fungerande utan fungerar endast för att visa hur den kommer att kännas att hålla i och 
även ge en bra bild av hur konceptet kan se ut.  Den största delen, själva handtaget, gjordes i plast i 
universitetets 3D-skrivare för att få till alla böjar och rundade hörn. Ventilen gjordes i metall medans 
plugg och knapp gjordes i trä. Allt målades och sattes samman för att ge en fullskalig fysisk prototyp 
(se figur 25 sida 40). Färgen blått valdes då det är en färg med lugnande effekt samt kan förknippas 
med hälsa och vatten som är två mycket viktiga delar i konceptet (Bliss design, 2011). 

 

Figur 25: Fysisk prototyp. 

3.6.5 Valideringsworkshop 
För att göra en slutlig validering av den fysiska prototypen så genomfördes en valideringsworkshop 
med totalt fyra sjuksköterskor. Deltagarna var alla kvinnor mellan 25 och 32 år gamla. Dessa fick under 
tjugo minuter (i grupp om två) klämma och känna på prototypen. Det diskuterades generellt kring både 
själva lösningen samt även kring dess ergonomiska utformning. 

Samtliga deltagare ansåg att konceptet var en bra idé då man idag ofta använder andra metoder som 
till exempel genom att använda en skål där man häller vattnet över såret. En av deltagarna nämnde 
att eftersom hon inte har ett sådant verktyg dedikerat för sårrengöring skulle detta koncept medföra 
en ny lösning som är speciellt anpassad för uppgiften eftersom det idag inte finns en liknande produkt.  

Vad gäller den ergonomiska utformningen så sa två av deltagarna att de gillade att den hade runda och 
behagliga hörn då det var skönt att hålla i. En sjuksköterska nämnde att hon gillade storleken på den 
fysiska prototypen. En annan ansåg dock att storleken kändes lite för liten och det kändes svårt att 
greppa den på ett bra sätt. Personen som ansåg att den var något för liten tyckte att det kunde finnas 
olika storlekar. Vad gäller avtryckarknappen så ansåg alla att den var för trög speciellt om produkten 
skall användas under en längre tid. Under diskussioner kring hur prototypen kan hållas så ansåg de 
flesta att det var en bra funktion att verktyget kan hållas på fler än ett sätt då för att kunna komma åt 
på svåråtkomliga ställen. Trekantsgreppet som finns på prototypen tyckte alla utom en var bra som 
istället hade föredragit ett rundare verktyg. Vid diskussion om vad som hade varit bättre med ett runt 
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grepp svarade deltagaren att det kändes som att det kunde skava mellan pekfinger och tumme under 
ett längre användande.  

Då det inte fanns en slang med så ombads deltagarna föreställa sig en. På frågan om hur denna skulle 
kunna påverka arbetet så sa två deltagare att det inte borde vara något större bekymmer då slangen 
bör vara ganska smal. De två andra ansåg dock att den kunde kanske komma i vägen eller fastna endast 
i patient eller på sig själv.  

3.6.6 Konceptsammanslagning 
Konceptet slogs samman med Fredrick Ekmans koncept där han behandlat vilken som är den optimala 
träffbilden och tryck samt hur man kan undvika spill (Ekman, 2013). Det gemensamma konceptet 
presenterades med hjälp av CAD-modeller som renderades för att ge mer effektfulla bilder (se figur 26 
& 27 sida 42). 

 

Figur 26: Sammanslaget koncept 1 
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Figur 27: Sammanslaget koncept 2 

 

 

 

3.7 Avslutande fas 
 

3.7.1 Utställning 
En gemensam utställning hölls med projektgruppens andra medlem Fredrick Ekman, där gruppen 
visade upp sitt gemensamma resultat. Gruppen erhöll mycket positiv respons och feedback från 
personer med kunskap och insikt i sårbehandling. Responsen visar ännu mer att gruppen är något på 
spåren då många kommentarer visat att en liknande produkt är önskvärt i vårdsektorn. 

 

3.7.2 Slutpresentation    
Slutpresentationen utfördes tillsammans med Fredrick Ekman inför examinator, handledare och 
sistaårsstudenter vid Innovations- och designingenjörsprogrammet på Karlstad universitet. 
Presentationen bestod av en säljande presentation med vissa delar om processen, som har använts 
under projektets gång.  
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4 Diskussion  
Det koncept som tillslut växt fram genom produktutvecklingsprocessen anses möta de fundamentala 
riktlinjer som fåtts fram genom litteraturstudien samt intervjuer och workshops. Detta då 
litteraturstudierna visar att penngrepp är bra rent ergonomiskt, samt även att penngreppet har en 
fördel vad gäller precisionen av verktyget och sättet det kommer att användas på. Penngreppet tillåter 
även höger-och vänsterhänta att använda samma produkt något som är att föredra för att slippa 
tillverka två uppsättningar för att passa så många användare som möjligt. Pennan kan användas på 
hela kroppen men att använda produkten vid djupare sårhålor så kan det komma att behövas någon 
mer del som tillåter vattnet att komma ända ned för att på så sätt rengöra såret på bästa sätt, något 
som bör vara en del i det fortsatta arbetet för att ta fram en optimal mekanisk sårrengöringsapparatur 
för vården. 

De krav (K) som sattes upp i kravspecifikationen (se 3.2.4 Kravspecifikation) anses har mötts. Dock kan 
nr. 20 (K) i kravspecifikationen som lyder ”inga hälsovådliga material och ämnen” diskuteras, då 
konceptet endast hamnade på en digital nivå det vill säga ingen färdig produkt togs fram med 
bestämda material. Vissa materialval rekommenderades dock till uppdragsgivaren, material som 
ansågs mer optimala och som uppkom under intervjuer med Ann-Marie Gustavsson, 
Hygiensjuksköterska på smittskyddsavdelningen på CSK och Gun Frid, verksamhetschef på 
steriltekniska avdelningen vid centralsjukhuset i Karlstad där det konstaterades att plaster av bra 
kvalité fungerar men mest optimalt är ett rostfritt material då det förutom är lätt att rengöra även 
torkar snabbare. Detta gäller även de andra delar som behandlar material, d.v.s. nr. 2 och nr. 19 
”Miljöanpassade material” och ”Lätt återvunnet material” respektive i kravspecifikationen. Då dessa 
delar ej specificerades exakt om än detta hade varit önskvärt för att på så sätt även kunnat ta fram en 
rimlig slutkostnad något som också hade varit optimalt. Denna slutliga produktkostnad hade innefattat 
nr. 4, 8, 12, 17 samt 21 i kravspecifikationen (se avsnitt 3.2.4 Kravspecifikation för exakta kriterier) och 
hade krävt en kostnadskalkyl som också hade varit önskvärt att ta fram för att exakt kunna avgöra 
priset för produkten vid olika volymer, dock fanns dessa kriterier i åtanken under hela 
produktutvecklingsprocessen och det slutliga konceptet innehöll få delar för att enkelt kunna 
montera/demontera, något som kommer att påverka tillverkningskostnaden. Dessutom är designen 
d.v.s. den faktiska geometrin, relativt enkel och skulle kunna 3D-printas eller gjutas om materialvalet 
blir plast eller precisions gjutas vid val av rostfritt. Det rekommenderas att vid fortsatt arbete närmre 
undersöka vilken metod baserat på material som skulle vara effektivast i relation till den totala 
kostnaden.  

Valideringsworkshopen som genomfördes gentemot fyra stycken sjuksköterskor gjordes så för att 
validera det slutliga konceptet. Dock arbetade alla inte specifikt med sårrengöring något som kan 
påverka resultatet men vad gäller det rent ergonomiska resultatet så bör detta ändå kunna användas 
som riktlinjer. Workshopen bestod endast av fyra deltagare något som bör ökas om testet skulle 
genomföras igen. Det var endast kvinnor med i workshopen något som bör ändras till att även innefatta 
män då fysiologiska skillnader kan förekomma. Samtliga deltagare ansåg att konceptet var en bra idé 
som skulle kunna underlätta sårrengöringsprocessen. Vid fortsatt arbete bör avtryckarknappens 
tröghet minimeras då den ansågs vara för kärv. Dessutom bör en fullt fungerande prototyp tas fram 
för att kunna testa konceptet under verkliga omständigheter det vill säga en sårrengöringsprocess.  
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5 Slutsats 
Målet för detta arbete har varit att utforma ett mekaniskt sårrengöringsverktyg som är ergonomiskt 
och anpassat för sjukvården. 

Ett huvudkoncept valdes ut från fem olika koncept och det kom att kallas pennan då konceptets 
utformning påminner om en pennas. Detta koncept uppfyller de huvudsakliga kraven som satts upp 
under projektets gång, vara lättanvänt, ergonomiskt och med en utformning anpassad för sjukvården. 
Genom sin enkla utformning, med väldigt få delar som är isärtagbara, bör konceptet bli lättrengjort i 
den rengöringsutrustning som finns på sjukhusen. De mjuka formerna gör den lätt att sprita av för 
snabb rengöring men den har också en tilltalande utformning. Utformningen, som tagits fram med 
hjälp av målgruppen, ska uppfylla de ergonomiska krav som ställts. Den 180 mm långa och nästan 30 
mm tjocka pennformen ligger bra i handen och medger ett bekvämt grepp samtidigt som pennformen 
möjliggör att hålla verktyget på olika sätt. Den möjligheten gör att risken för onaturliga och belastande 
lägen på handled och armar minimeras. Det enkla formspråket gör även att funktionen är lätt att förstå 
vilket gör den lättanvänd. För optimal funktion bör dock ventilen finjusteras och mindre ändringar bör 
göras för att den skall ge önskad reglering av vattenflödet. Det kan även komma att behövas en extra 
funktion för at komma åt i djupa sårhålor något som bör tänkas på vid ett vidareutvecklande av 
konceptet.  

Slutligen, efter sammanslagningen mellan detta arbetes koncept och det koncept som gruppens andra 
medlem, Fredrick Ekman, genomfört, genomgick det slutliga konceptet en validering med en 
fokusgrupp med fyra sjuksköterskor. Fokusgruppen ansåg att det mekaniska sårrengöringskonceptet 
som utvecklats torde möta de förväntningar som finns inom vården både ergonomiskt och tekniskt 
och skulle kunna vara ett bra komplement till dagens tillvägagångssätt och uppfyller sjukvårdens 
huvudsakliga krav och önskemål. 
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Bakgrund 
Projektet är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik 
och design (MSGC12), under vårterminen 2012. Genom detta projekt är tanken att våra 
kunskaper vi lärt oss under utbildningen skall utvecklas vidare genom att samarbeta nära ett 
riktigt företag 
 
Bakgrund till uppdraget är att företaget Medilink AB vill bredda sin marknad och ta fram en 
metod att rengöra sår med en mekanisk lösning. Dagens lösning, tvättning genom att badda 
såret eller med hjälp av en liten sprayflaska med desinfekterande lösning, har använts väldigt 
länge utan att ha förändras markant. Man sköljer ibland även med alkoholer idag vilket kan 
torka ut huden. Ergonomiska förbättringar finns även att göra med en ny metod att rengöra 
sår.  
 

Mål 

Det akademiska målet med projektet är att visa att studenterna uppfyller de krav som Karlstad 
universitet satt upp. Kursen är en examination för innovation- och 
designingenjörsutbildningen så de verktyg som studenterna tagit del av under utbildningens 
gång. 

Gruppen skall även presentera en prototyp eller ett koncept som uppfyller uppdragsgivarens 
krav och önskemål. Att på ett lättare sätt, som även är skonsammare för patienten, kunna 
rengöra sår med hjälp av framförallt vatten. Lösningen skall även underlätta ergonomiskt för 
användaren.  

Ett färdigt koncept med prototyp skall vara klart vecka 21 och skall då presenteras för 
uppdragsgivaren, examinator och handledare. Vecka 23 skall rapporten vara klar då det sker 
opponering. 

 

Problemformulering 

En gemensam problemformulering togs fram som lyder: ”Hur kan man mekanisera 
sårrengöringen?”. Problemet delades sedan upp i två olika problemformuleringar och denna 
rapport kommer att behandla problemet: ”Hur kan man göra sårrengöringen ergonomisk för 
användaren och anpassad för medicinsk användning?” 

 

 

 

http://www3.kau.se/kurstorget/?lang=sv&kod=MSGC12
http://www3.kau.se/kurstorget/?lang=sv&kod=MSGC12


 
 

Avgränsningar 

Avgränsningar gjordes både innan och under projektets gång, vissa på grund av upptäckter i 
researchen och vissa på grund av tidsbristen då det ansågs sekundärt.  

• En fullt fungerande prototyp är inte ett måste.  
• Ren rutin d.v.s. rengöring med kranvatten, valdes att fokusera på för konceptet något som 

uppkom under researchen. 
• Kostnadskalkyl valdes att ej tas fram då det visat sig svårt att ta fram en under den begränsade 

tiden. 
• På grund av tidsbrist gjordes inte heller ett slutligt materialval för konceptet dock 

presenterades förslag på mer optimala material. 
• Projektet sträcker sig mellan 2012-01-26 till 2012-06-10 

 

Organisation 

Medlemmar 

Fredrick Ekman 070-xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx@gmail.com 

Mikael Johansson 073-xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx@gmail.com 

Uppdragsgivare – Medilink AB 

Nils-Erik Söderström +46(0)581-122 33  info@medilink.se 

Karlstad universitet 

Examinator  

Leo De Vin 054-700 25 44  leo.devin@kau.se 

Handledare 

Lennart Wihk 054-700 21 69  Lennart.Wihk@kau.se 
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Projektmodell 

- Research: Detta är en stor del av projektet och pågår under nästan hela projektet. En 
förstudie i inledningen av projektet med en mer grundläggande informationssökning 
och därefter mer djupgående research som sträcker sig längre. Exempel på ämnen 
som behövs undersökas:  

o Hur ser dagens tillvägagångssätt ut? 

o Vilket vattentryck kan man rengöra med? 

o Räcker vatten för att rengöra? 

o Ergonomin kring genomförandet. 

- Konceptgenerering: Här kommer flera olika idégenereringsmetoder användas för att 
få fram ett antal koncept som kan utvecklas vidare.  

- Konceptval: Under konceptval så utvärderas de olika koncepten mot varandra med 
hjälp av olika metoder och även gentemot kravspecifikationen. Ett antal koncept väljs 
här ut för fortsatt utveckling. 

- Konceptutveckling: De valda koncepten utvecklas vidare genom fortsatta 
idégenerering och koncepten visualiseras. 

- Prototyping: Prototyper av de slutliga koncepten tas fram i form av skisser, cad-
modeller och skalenliga modeller. Här sker även tester av prototyperna. 

- Presentation: sker i två delar. En muntlig presentation för handledare, examinator och 
uppdragsgivare samt en skriftlig rapport.  

Projektet innehåller ett antal milstolpar som har satts upp både av gruppen och av fakulteten. 
Dessa är: 

- Projektplan (2012-02-09) 

- Kravspecifikation (Vecka 9) 

- Delredovisning (Vecka 12) 

- Presentation av konceptet (Vecka 22) 

- Opponering (Vecka 23) 

Det kommer även att eftersträvas ett möte varje vecka för att medlemmarna ska kunna ge 
varandra feedback och diskutera veckan som gått och veckan som kommer. 



 
 

 

Riskbedömning 

De risker som anses vara mest troliga att orsaka försening av projektet är följande: 

• Sjukdom hos gruppmedlem eller uppdragsgivaren. 
• Kurser som läses parallellt i inledningen av projektet. 
• Missförstånd eller feltolkningar av information som ges. 
• Kommunikationsfördröjningar mellan student och uppdragsgivare eller annat företag. 

 
För att förhindra att andra kurser ska försena projektet i början så ska arbetet i de andra 
kurserna spridas ut över tiden för att förhindra att det byggs upp massa arbete som måste 
göras. All kontakt med företag och uppdragsgivare ska ske i god tid så skadan minskas om 
fördröjning skulle uppstå. Missförstånd är svårt att förbereda sig mot men det är viktigt att 
man är tydlig och ser till att man verkligen fattar instruktionen. 
 

Dokumenthantering 

Alla dokument i projektet kommer att sparas i ett ordnat på plattformen it´s learning 
(www.its.kau.se) för att alltid lätt ha tillgång till dokumenten. Alla dokument kommer att 
rubriceras med en sifferkombination och läggas i rätt mapp på it´s learning för att underlätta 
hanteringen. Informationen kommer även att med jämna mellanrum sparas ner på USB-minne 
för att skapa säkerhetskopior. 

  

http://www.its.kau.se/


 
 

Bilaga 2: WBS 

 

 

  



 
 

Bilaga 3: PERT 

   Planering    

  
 

 
 

2 2 veckor    
Uppstart  v. 4 v. 5  Kravspec 

1 1 vecka     5 3 veckor 
v. 4 v. 4  Projektplan  v. 6 v. 8 

   3 3 veckor    
   v. 4 v. 6    
        
        
      Research 
      4 11 veckor 
      v. 4 v. 14 
        

 

 

 
 

 

   
Konceptval 

 
Prototyping 

    7 2 veckor  9 4 veckor 
 Konceptgenerering  v. 11 v. 12  v. 17 v. 20 
 6 2 veckor       
 v. 9 v. 10  Konceptutveckling  Presentationsarbete 
    8 5 veckor  10 2 veckor 
    v. 12 v. 16  v. 20 v. 21 
         
         
         
         
         
         

Uppgift        
Uppg. Nr Längd        
f.o.m v. t.o.m v.        

 

  



 
 

Bilaga 4: GANTT 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 5: Resultat negativ idégenerering 

 

Hur skall man få patienten att känna sig så trygg 
som möjligt? 
 

Hur ska man få patienten att känna sig så otrygg 
som möjligt? 

• Behaglig färgsättning 
• Rena kläder 
• Enskilda rum 
• Hygieniskt 
• Luktar fräscht 
• Behagligt ljud 
• Ej skrik 
• Mjuka former 
• Personal kan sina verktyg 
• Hemtrevligt och kliniskt 
• Välbehag 
• Rent 
• Bra ljus 
• Ej skrämmande verktyg 
• Information 
• Frisk personal 
• Personligt 

• Onda färger  
• Blodiga kläder 
• Sitta i korridoren 
• Ohygieniskt  
• Luktar  
• Oljud 
• Skrik 
• Vassa former 
• Personal krånglar med verktyg 
• Kalt och äckligt 
• Smärta 
• Smutsigt 
• Dåligt ljus 
• Hotfulla verktyg 
• Ovetskap 
• Missbrukare 
• Opersonligt 
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