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Sammanfattning 
Användandet av 3D-skrivare har ökat inom sjukvården, och möjliggjort utskrift av 
anatomiska modeller. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna planerar att starta ett 3D-
laboratorium, med möjlighet till egen produktion av anatomiska modeller. För detta behövs 
kunskap kring vilka riktlinjer som ska följas, samt möjlighet till kvalitetssäkring av skrivare. I 
detta arbete undersöks regelverken kring 3D-printing, och ett kvalitetssäkringsobjekt för 
framtida kvalitetssäkring tas fram. Regelverket för medicintekniska produkter undersöktes 
bland dokument från EU, USA, och Australien. Tolkningen av EU:s publikationer görs via 
kontakt med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Södertälje Sjukhus, jurister, samt 
professorer vid Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan kontaktas också 
med frågor kring riktlinjer. Resultatet visar på ett vagt och subjektivt tolkat regelverk inom 
EU, där 3D-printade anatomiska modeller kan tolkas som specialanpassade- eller 
egentillverkade produkter. Kvalitetssäkringsobjektet tas fram med grund i 13 kriterier. De 
kriterier som i detta arbete ej visar skillnad mellan utskrivna modeller, däribland negativa 
vinklar, spiral (form), kantighet och ömtålighet spiral, kan bytas ut eller specificeras på annat 
sätt. Kriterier som minsta hålbredd, kvalitetssäkringsobjektets bottenarea, släthet, 
självsprickor, spiral (kvalitet) och sprickor (hål) visade på kvalitetsskillnader hos utskrifterna. 
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Abstract 
The increase of 3D printing within the health care has made printing anatomic models a 
possibility. Karolinska University Hospital in Solna intends to open up a 3D laboratory with 
the aim to start their own production of anatomic models. To achieve this the hospital needs 
help determining correct guidelines, and performing a quality assurance of their printers. In 
the course of this project regulations regarding 3D printing are examined, and a quality 
assurance object is designed. Medical technological regulations from EU, USA and Australia 
are analyzed, and contact is taken with The Swedish Medical Products Agency, the National 
Board of Health, Södertälje Hospital, Lawyers, Researchers, and Professors at Stockholm 
University and The Royal Institute of Technology. Results show vague, subjective EU-
regulations, where the models are interpreted as custom made or self-manufactured products. 
The quality assurance object is based on 13 criteria. Criteria such as negative angles, spiral 
(shape), edginess and fragility of spiral do not show any quality differences in this study, and 
can therefore be classified as redundant. Differences among the criteria measuring smallest 
hole-width, the object area, smoothness, self-cracking, spiral (quality) and cracks (holes) can 
be determined. 
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1 Introduktion 

Idag finns utvecklade tredimensionella (3D) skrivare som används i många olika 
sammanhang och branscher, allt från utbildning och arkitektur, till bilindustri [1]. Inom 
sjukvården används de i syfte att skapa anatomiska modeller, kirurgiska instrument eller 
implantat och proteser [2]. På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vill man skapa ett 3D-
laboratorium, för att själva kunna producera de anatomiska modeller som inom sjukhuset 
efterfrågas. Anatomiska modeller är fysiska modeller, identiska med kroppens anatomi, som 
inom sjukhuset används för ökad insikt gällande kroppsdelars geometri, och bättre 
möjligheter för operationsplanering. För att idag få tillgång till 3D-printade anatomiska 
modeller, krävs samarbete med 3D-laboratorier på andra sjukhus, både inom och utanför 
Sverige. Ett eget 3D-laboratorium skulle vara både ekonomiskt lönsamt, samt tidssparande. 
Innan detta laboratorium kan startas finns kunskapsluckor som behöver utredas, exempelvis 
vem som har rätten till den utskrivna produkten, om den ska sparas, och var den i sådana fall 
ska lagras. Det råder även oklarheter kring vilka mått och storlekar skrivarna klarar av, vilka 
kvalitetsbestämmelser som är tillräckliga beroende på utskriftens syfte, vilken mjukvara som 
ska användas, samt hur flödet från inskannade patientdata till färdig utskrift kan optimeras. 
Den grupp fysiker på Karolinska Universitetssjukhuset som inlett detta projekt, vill göra 3D-
printing till en del av den idag rådande kedjan från skanning av patient till operation, i de fall 
då detta underlättar för kirurgen. 

	1.1				Mål	
Målen med detta examensarbete var att: 

• Redovisa riktlinjer vilka Karolinska Universitetssjukhuset kan rätta sig efter vid 
användandet av sitt framtida 3D-laboratorium.  

• Utföra en kvalitetssäkring (QA) där ett kvalitetssäkringsobjekt tas fram. Mer specifikt 
designa ett kvalitetssäkringsobjekt, som utifrån specifika kriterier kan visa skillnad i 
kvalitet hos utskrivna modeller. 

	1.2				Avgränsningar		
Endast EU, Australien och USA granskas gällande riktlinjer. Avgränsningar har gjorts 
gällande de produkter som skrivs ut, där fokus endast ligger på anatomiska modeller istället 
för kirurgiska instrument, implantat och proteser som tidigare nämnts. Gällande skrivare 
valdes följande att användas vid kvalitetssäkringen:  

• Replicator 2x (MakerBot Industries, New York City, NY, USA). 
• ZYYX+ (Magicfirm Europe AB, Göteborg, Sverige). 
• Objet260 Connex2 (Stratasys, Eden Prairie, MN, USA). 

 
Ytterligare avgränsningar har gjorts gällande vilka mjukvaror som används. De tre som valts 
är MakerBot Print, Simplify3D och Objet Studio. Alla dessa mjukvaror har kombinerade 
standardinställningar, medan MakerBot Print och Simplify3D även har en kombinerad 
inställning vid namn “High”. De kombinationer av skrivare, mjukvaror, och inställningar som 
används vid utskrift av kvalitetssäkringsobjektet, listas nedan. 

• Replicator 2x, MakerBot Print, standardinställning. 
• Replicator 2x, MakerBot Print, “High”. 
• Replicator 2x, Simplify3D, standardinställning. 
• ZYYX+, Simplify3D, standardinställning. 
• ZYYX+, Simplify3D, “High”. 
• Objet260 Connex2, Objet Studio, standardinställning.  
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras relevant bakgrundsfakta, uppdelad i fyra avsnitt. 

2.1				3D	printing	
Principen bakom 3D-printing är att lager för lager av råmaterial bygga objekt. Produkter 
byggs direkt efter digitala filer av modeller, istället för att skäras ut ur större bitar material. 
Råmaterialet varierar beroende på typtillhörighet av den produkt som skrivs ut, inom 
sjukvården är två exempel plast och biomaterial [3]. Fused Deposition Modeling (FDM), även 
kallat Fused Filament Fabriction (FFF), är en typ av teknik som används vid utskrift. Plast 
matas då in, upphettas till flytande form, för att sedan pressas ut genom ett munstycke. 
Objektet printas därefter enligt kartesiska koordinater i tre dimensioner, vilka skrivaren 
tillhandahåller genom den fil som innehåller den digitaliserade modellen [4, 5]. Beroende på 
skrivarens kapacitet och prisklass, samt modellens komplexitet, varierar både noggrannhet 
och tid för utskrift.  
 

2.2				Mjukvara	och	inställning	
Då 3D-printing är en digital teknik, har valet av mjukvara en märkbar inverkan på resultatet. 
De två typer av mjukvara som krävs, är program som kan bygga eller presentera 3D-modeller 
av objekt, samt program som översätter digitaliserad modell till en filtyp skrivaren kan 
interpretera [6]. SketchUp (Trimble, Sunnyvale, CA, USA) och MeshMixer (Autodesk, San 
Rafael, CA, USA) är två mjukvaror som kan presentera filer i tre dimensioner. SketchUp är 
ett datorprogram, som används för att rita 3D-modeller. Programmet kan även konvertera 
modellen till Stl-fil, vilket krävs för överföring till den mjukvara som kommunicerar med 
skrivaren [7]. MeshMixer är ett program som används för att reparera Stl-filer, och modifiera 
redan existerande 3D-modeller. Filerna kan konverteras både till Stl-fil samt programmets 
egen filtyp, mix [8, 9]. 
 
MakerBot Print (MakerBot Industries, New York City, NY, USA) är den mjukvara som 
kommunicerar med skrivare från MakerBot. Mjukvaran importerar Stl-filen, för att sedan 
förbereda, hantera och överblicka modellen innan utskrift [10]. I MakerBot Print väljs 
utskriftsinställningar. Två namn på i förväg kombinerade inställningar är “Standard” och 
“High”. Exempel på inställningar som dessa kombinationer behandlar är utskriftshastighet, 
plastens lagerhöjd, ifyllnad (densitet), samt temperatur [11]. Simplify3D (S3D) (Simplify3D, 
Cincinnati, OH, USA) är likt MakerBot Print en mjukvara kopplad till skrivaren. S3D är en 
mjukvara som fungerar på olika skrivare från olika tillverkare, och är standardval på skrivare 
ZYYX+. De förvalda inställningarna “Standard” och “High” i S3D, skiljer sig mellan olika 
skrivare [12]. En tredje mjukvara är Objet Studio (Stratasys, Eden Prairie, MN, USA), 
anpassad till Objet-skrivare från företaget Stratasys. Mjukvaran fungerar likt MakerBot Print, 
och används vid förberedning och utskrift av modeller [13]. Handledare på Karolinska 
Universitetssjukhuset nämner att skillnaden mellan standardinställning och inställning “High” 
hos MakerBot Print är att infill (densitet) går från 10 % till 15 %. Ytterligare skillnad är att 
layer height, plastlagrenas höjd, går från 0,2 till 0,1 mm, samt att utskriftstemperaturen går 
från 215°C till 230°C. 
 

2.3				Medicintekniska	regelverk	
Beroende på typ av medicinteknisk produkt, varierar både de egenskaper produkten förväntas 
besitta, samt de regler som avgör hur produkten får och ska användas. Flera länder, däribland 
USA [14] och Australien [2], har publicerat förslag på hur den nya 3D-tekniken kan platsa 
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och vävas in i den rådande lagstiftningen kring medicinsk teknik. EU uppdaterade våren 2017 
de tidigare Medical Device Directive, med en ny publicering vid namn Medical Device 
Regulation [15]. I denna finns information kring regelverk för alla typer av medicintekniska 
produkter, hur de produceras, säljs och appliceras. I och med att 3D-printing är ett relativt nytt 
tillskott inom sjukvården, finns inget specifikt uttryckt regelverk gällande detta inom EU. 
 
I Sverige finns tre myndigheter som ansvarar för regelverk och tillsyn av medicintekniska 
produkter, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Läkemedelsverket tar fram föreskrifter och ansvarar för tillsyn gällande medicintekniska 
produkter [16]. Socialstyrelsen tar fram föreskrifter rörande hälso- och sjukvårdens 
användning av medicintekniska produkter, samt krav på egentillverkade produkter [17]. IVO 
ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter, samt 
egentillverkade produkter [18]. 
 
Läkemedelsverket skriver att [19]: 
 “Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska 
användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 
 

1. Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 
2. Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 
3. Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
4. Kontrollera befruktning.” 

 
Då en medicinteknisk produkt överensstämmer med kraven uttryckta i regelverket, kan den 
CE-märkas. En CE-märkning försäkrar att produktens konstruktion och dokumentation 
överensstämmer med krav på användning och säkerhet, och att detta är garanterat av 
tillverkaren [20]. 
 
Två ytterligare typer av medicintekniska produkter, vilka inte ska CE-märkas, är 
specialtillverkade produkter, samt egentillverkade produkter. Definitionen av 
specialanpassade produkter återfinns i Artikel 2 pt. 3 (EU) 2017/745 [21] och lyder: 
 
“Produkt som tillverkats efter skriftlig anvisning från en person som genom sina 
yrkeskvalifikationer är behörig enligt nationell rätt och som på sitt ansvar ger speciella 
konstruktionsegenskaper åt produkten som är avsedd att användas endast för en viss patient 
och uteslutande för dennes individuella förhållanden och behov. Massproducerade produkter 
som behöver anpassas till yrkesmässiga användares krav och produkter som massproducerats 
industriellt efter skriftlig anvisning från en behörig person ska dock inte anses vara 
specialanpassade produkter”. 
 
En egentillverkad produkt är en produkt där tillverkaren är en vårdgivare, och som 
konstruerats och producerats för att endast användas i den egna verksamheten. 
Egentillverkade produkter är inte avsedda att släppas ut på marknaden [22]. 
 
2.4				Kvalitetssäkring	inom	vården	

Vid produktion av medicintekniska produkter, krävs att dessa uppfyller en viss kvalitet. 
Kvalitetssäkring är ett kvalitetsarbete som bedrivs just för att säkerställa att produkter 
uppfyller den kvalitet som förväntas [23]. Detta återfinns i Bilaga XI (EU) 2017/745 [21]. De 



 
4 

anatomiska modeller som skrivs ut inom Karolinska Universitetssjukhuset ska främst 
användas för ökad insikt gällande kroppsdelars anatomi, och bättre möjligheter för 
operationsplanering. Det är därför viktigt att modellen är skalenligt samt geometriskt korrekt. 
Noggrannheten hos utskrifter beror av flera parametrar, däribland utskriftsteknik, 
utskriftsmaterial, mjukvara och inställningar. [24] Olika kombinationer av skrivare, 
mjukvaror och inställningar ger därför olika kvalitet på sina utskrifter, vilket kan undersökas 
genom utskrift av designade kvalitetssäkringsobjekt. Exempel på kvalitetsskillnader som kan 
uppstå utskrifter emellan, men som till stor del kan förebyggas med tillräcklig kunskap om 
mjukvaruinställningar, listas nedan. 
 

1. Två vanliga plaster vid utskrift av anatomiska modeller, är ABS och PLA [25]. Ett 
ytterligare material är plasten Veroclear. När plast hettas upp och därefter kyls igen, 
sker en krympning av materialet, vilket även kallas krympfaktor [25]. ABS-plast har 
en krympfaktor på omkring 0,5–0,9 % [26], PLA omkring 2 % [25]. Veroclear har låg 
krympfaktor [27]. Vanliga problem gällande krympfaktor vid utskrift med ABS och 
PLA, är att utskriftens hörn bänds uppåt, vilket kan resultera i självsprickor [28]. 
Dessa kan även uppkomma då plastlager högre upp ifrån skrivarens upphettade 
bottenplatta skrivs ut. I dessa lager sjunker temperaturen hos plasten snabbare, vilket 
leder till att krympningen sker fortare, och att självsprickor uppkommer. Självsprickor 
kan förhindras genom upphettning av utskriftstemperaturen hos plasten, eller 
upphettning av skrivarutrymmet [28]. 

  
2. Hål eller synlighet av modellens inre struktur kan uppkomma på dess “tak”, där tak 

innebär dess översta lager. Det finns flera anledningar bakom dessa problem, 
däribland att plasten inte är tillräckligt upphettad vilket gör att lager inte smälter 
samman, att det översta lagret är för tunt, eller att plasten inte kyls på rätt sätt [28]. 

 
Karolinska Universitetssjukhuset uttryckte även att det råder oklarheter kring hur detaljerade 
utskrifterna kan bli, vilka former och vinklar som kan skrivas ut, huruvida ytor och runda 
former blir släta eller ej, om utskriften blir ömtålig eller stabil, samt om det utskrivna objektet 
är storleksmässigt korrekt. Hur tät utskriften blir beror på inställningarna kring så kallat 
”infill”, där procenthalten plast väljs [29]. Lägre procenthalt resulterar i kortare tid för 
utskrift, samt mindre plaståtgång och därmed lägre kostnad [30]. 
 
Utskrift av anatomiska modeller på Karolinska Universitetssjukhuset skulle enligt handledare 
utgå ifrån en digitaliserad modell av anatomin, vilken tillhandahålls genom bildgivande 
system, t.ex. datortomografi, eller magnetresonanstomografi. En kvalitetssäkring av utskriven 
modell skulle på Karolinska Universitetssjukhuset därför innebära en geometrisk jämförelse 
mellan utskriften, och det digitaliserade kvalitetssäkringsobjektet. 
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3 Metod 

Då projektet består av två delar, behandlas metoden i två separata sektioner. 

3.1			Riktlinjer	
Publikationer gällande 3D-printade medicintekniska produkter från Food and Drug 
Administration (FDA) i USA [14] och från Australian Government Department Of Health [2] 
granskades. För att få klarhet kring tolkningen av EU:s förordningar, däribland vilka avsnitt 
och bilagor som rör 3D-printing, kontaktades Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Även 
Södertälje Sjukhus kontaktades, specifikt innovationskoordinator Peter Rodmalm. All kontakt 
skedde via mail. De frågor som ställdes framgår nedan. 
 
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket 

1. Som vilken typ av produkt klassas 3D-printade utskrifter inom sjukvården? 
2. Vem har rätten till den 3D-printade utskriften? Läkare, fysiker, patient, eller annan 

person? 
3. Vad ska produkten klassas som om den efter användning lämnas bort, exempelvis till 

patienten? 
 
Södertälje Sjukhus 

1. Hur märks de anatomiska modeller som skrivs ut vid Södertälje Sjukhus? 
2. Hur hanteras anatomiska modeller då dessa ej längre är relevanta (slängs, lagras, ges 

till patient)? 
3. Vem äger modellen (fysiker, läkare eller patient)? 
4. Följer ni något övergripande regelverk, eller har ni utvecklat ett eget baserat på 

exempelvis EU:s riktlinjer, eller hantering av patientuppgifter? 
  
Gällande de upphovs- och avtalsrättsliga frågorna kontaktades även juristen Johanna Linder 
på Advokatfirman Cederquist, samt juristerna Michael Hylander, Christina Berggren, och 
Filip Bucin på MAQS Advokatbyrå. Även Kavot Zillén, forskare och lärare vid Juridiska 
institutionen på Stockholms Universitet, Björn-Erik Erlandsson, professor vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU), Statens medicinsk-etiska råd (SMER), och 
Riksantikvarieämbetet kontaktades. Frågorna som ställdes framgår nedan. 

1. Då en anatomisk modell skrivs ut inom sjukvården, råder oklarheter kring vem som 
äger produkten. Är det läkaren, fysikern, patienten, eller någon annan? 

2. Hur ska produkter printade efter specifika patienters anatomi märkas? Råder någon 
form av sekretess? 

3. Vad ska göras med produkterna då de uppnått sitt syfte? Ska de slängas, lämnas bort 
till patient, behållas av läkare eller fysiker? 

 

3.2			Kvalitetssäkring	
Nedan följer det material som användes under kvalitetssäkringen, i form av mjukvaror, 
skrivare och övrigt material. 
 
Material 
Mjukvaror: 

• SketchUp Pro 2018 18.0.16 976 (Trimble, Sunnyvale, CA, USA) 
• Autodesk MeshMixer 3.4.35 (Autodesk, San Rafael, CA, USA) 
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• MakerBot Print 2.8 (MakerBot Industries, New York City, NY, USA) 
• S3D 4.0 (Simplify3D, Cincinnati, OH, USA) 
• Objet Studio 9.2.11.6825 (Stratasys, Eden Prairie, MN, USA) 

Skrivare: 
• Replicator 2x (MakerBot Industries, New York City, NY, USA) 
• ZYYX+ (Magicfirm Europe AB, Göteborg, Sverige)  
• Objet260 Connex2 (Stratasys, Eden Prairie, MN, USA) 

Övrigt material: 
• ABS-plast 
• PLA-plast 
• Veroclear 
• Skjutmått 
• Vinkelhake 

 
Tillvägagångssätt 
Arbetet av Leng et al. [31] användes som utgångspunkt för hur en kvalitetssäkring kan 
genomföras. Kriterier som kunde visa på kvalitetsskillnader utskrifter emellan togs fram, med 
inspiration från arbetet och från artikeln skriven av Alastair Jennings [28]. Jennings 
fokuserade på de problem som kan uppstå vid 3D-printing, vilket gav upphov till kriterierna. 
Problem som självsprickor, krympfaktor och problem vid täthet, noggrannhet nämndes. 
Karolinska Universitetssjukhuset nämnde att fel kunde uppstå gällande negativa vinklar, 
spiralform, samt gällande släthet hos utskrivna objekt.  
 
Fokus bland kriterierna låg på noggrannhet, släthet, täthet, sprickor och ömtålighet. 
Innebörden av dessa samt flertalet andra kriterier och termer återfinns i Bilaga 1. Ett 
potentiellt kvalitetssäkringsobjekt skapades utifrån kriterierna. Objektets storlek var 
100x100x10 mm. Noggrannheten testades med kriterium 1. Minsta hålbredd, som testade 
utskriftens minsta möjliga hålbredd, se figur 2. De rektangulära spalterna, fortsättningsvis 
benämnda hål, gick rakt igenom hela kvalitetssäkringsobjektet. Noggrannheten testades även 
vid kriterium 2. Kvalitetssäkringsobjektets bottenarea, för att kunna avgöra det utskriva 
objektets totala storlek. Slätheten testades med kriterium 3. Släthet platta och kriterium 5. 
Släthet hos rundade objekt, för att undersöka utskrift av släta objekt. Tätheten av plattan 
testades med kriterium 11. Täthet av tak. Sprickor hos objektet testades med kriterium 8. 
Spiral (kvalitet), kriterium 12. Sprickor (hål) och kriterium 4. Självsprickor. Kriterierna 
undersökte ifall sprickor uppkom i spiralen, vid de designade hålen eller i objektet överlag. 
Ömtåligheten testades med kriterium 13. Ömtålighet spiral, där ömtålighet och stadga 
undersöktes. Kriterierna 6. Negativa vinklar, 7. Spiral (form) och 10. Höjdförändringar 
testade utskriftens korrekthet. Negativa vinklar testades med en upp- och nedvänd pyramid 
med vinkeln -45° i deltest 6 i figur 1. I övrigt testades geometriska former så som klot, kuber, 
halv hexagon med flera, se figur 1. Figur 3 visar de mått och vinklar som testades i kriterierna 
2. Kvalitetssäkringsobjektets bottenarea, 9. Kantighet och 10. Höjdförändringar. Alla kriterier 
återfinns i Bilaga 1. 
 
När objektet var färdigritat, användes programmet SketchUp Pro för att digitalisera det. 
Resultatet blev följande 3D-modell, se figur 1. Måtten för Stl-filen går att avläsa i figur 2. För 
att möjliggöra utskrift av modellen, exporterades den som Stl-fil. Filen fördes sedan in i 
programmet Autodesk MeshMixer, för att säkerställa att alla vinklar, ytor, utbuktningar och 
håligheter satt ihop. Nedan redogörs för utskriftsprocessen. 

1. Stl-filen, figur 1, fördes in i mjukvaran MakerBot Print. 
2. Standardinställningar hos mjukvaran valdes. 
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3. Stl-filen fördes därefter in i skrivare Replicator 2x och skrevs ut. Utskriften återfinns i 
bilaga 3. 

4. Processen 1–3 upprepades för mjukvaran S3D och skrivaren ZYYX+. Utskriften 
återfinns återfinns i bilaga 6. 

5. Processen 1–3 upprepades för mjukvaran Objet Studio och skrivaren Objet260 
Connex2. Utskriften återfinns i bilaga 2. 

6. Processen 1–3 upprepades för mjukvaran S3D och skrivaren Replicator 2x. Utskriften 
återfinns i bilaga 5.  

7. Stl-filen, figur 1, fördes ytterligare en gång in i mjukvaran MakerBot Print 
8. Inställningen ”High” hos mjukvaran valdes. 
9. Stl-filen fördes därefter in i skrivare Replicator 2x och skrevs ut. Utskriften återfinns i 

bilaga 4. 
10. Processen 7–9 upprepades med mjukvaran S3D och skrivaren ZYYX+. Utskriften 

återfinns i bilaga 7. 
Skrivaren Replicator 2x skrev ut med plasten ABS, skrivaren ZYYX+ skrev ut med plasten 
PLA, och skrivaren Objet260 Connex2 skrev ut plasten Veroclear. 
 
Efter utskrift av modeller skulle skillnader avläsas. Analyserna utfördes, och bedömningen 
gjordes av rapportens skribenter, utifrån de metoder som finns beskrivna i Bilaga 1. Vid de 
kriterier som bedömdes kvantitativt mättes avstånd och vinklar med skjutmått och vinkelhake. 
Hur bedömningarna gick till, samt mer specifik information om vad kriterierna behandlar, kan 
avläsas i Bilaga 1. 
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Figur 1. Figuren ovan visar kvalitetssäkringsmodellen som designades i programmet 
SketchUp. Modellen är av filtyp Stl. Modellen innehåller flertalet hål med olika bredd, som 
undersökte modellens geometriska noggrannhet, se figur 2 för mått. Siffrorna 1–9 i figuren 
visar modellens mer komplexa deltester, vilka undersökte modellens geometriska 
begränsningar. 1, 3, 4, 5 testade typer av rundade objekt, då kroppens anatomi sällan består av 
räta vinklar. 2, 8, 9 testade höjdförändringar av olika geometriska former, då även 
höjdförändringar är vanligt förekommande i kroppen. 4 testade den hållbarhet och 
komplexitet som krävdes för att skriva ut spiralformer, och därmed mer komplexa 
sammansättningar överlag. 6 testade negativa vinklar, och 5 samt 7 testade utstickande objekt 
som kräver stöd. 7 testade även hållbarhet hos de delar plast som vid utskrift inte är fullt fästa 
vid övriga delar. 
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Figur 2. Figuren ovan visar måtten hos de rektangulära hålen hos kvalitetssäkringsmodellen 
från figur 1. Alla hål har en längd på 10 mm. Hålen undersökte modellens geometriska 
noggrannhet. 
 

 
Figur 3. Figuren visar kvalitetssäkringsobjektets bottenplatta, med de olika testerna borttagna. 
Bottenplattan har som figuren visar måtten 100x100x10 mm, och de räta vinklarna 90°. 
Vinklarna är samma för alla hörn. Bredden och längden, vilka är 100mm, är de mått som 
undersöks av kriteriet 2. Kvalitetssäkringsobjektets bottenarea. Höjden 10mm är den höjd 
som undersöks vid kriteriet 10. Höjdförändringar. De räta vinklarna i figuren är de som 
undersöks vid kriteriet 9. Kantighet. 
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4 Resultat 

Följande avsnitt presenterar de resultat som tagits fram gällande riktlinjerna, samt gällande 
kvalitetssäkringen. De kontakter som ej nämns bland resultaten, framhåller att de inte kan 
redogöra för svar på de frågor som ställts. 

	4.1				Riktlinjer	
Food and Drug Administration, USA 
FDA i USA behandlar 3D-printade patientspecifika medicinska produkter efter den säkerhet 
och effektivitet som framhålls av tillverkaren. De nämner att 3D-printade produkter som är 
patientspecifika, inte nödvändigtvis möter alla krav för att klassas som specialanpassade 
produkter. På hemsidan hänvisas till ett dokument gällande undantag hos specialanpassade 
produkter. Skillnaden mellan traditionella medicintekniska produkter och 3D-printade 
patientspecifika produkter är, enligt FDA, att de senare kan förekomma i många olika 
storlekar och former med i förväg definierade gränser, vilka enligt FDA kan användas vid 
granskning [14]. 
 
Australian Government, Department Of Health 
Australien har publicerat förslag på hur de rådande lagarna kring medicinteknik kan 
uppdateras, med hänsyn till 3D-printing. Förslagen behandlar bland annat definitionen av 
specialanpassade produkter, definitionen av tillverkare, ny klassificering av anatomiska 
modeller och digitala 3D-filer, samt vilka problem som kan tänkas uppstå vid förändring av 
dessa definitioner [2]. Exempelvis föreslås att definitionen av specialanpassad produkt ska 
tydliggöras gällande det faktum att produkter som tillhör klassningen inte nödvändigtvis 
måste produceras i kommersiellt syfte, utan för specifika patienttillstånd där kommersiella 
lösningar inte finns tillgängliga. Även att anatomiska modeller och digitala 3D-filer innefattas 
bland medicinska produkter med syfte att dokumentera diagnostiska bilder, för att därmed 
undergå samma regelverk och garantier som exempelvis de röntgenbaserade produkter vilka 
idag används vid produktion av diagnostiska bilder [2]. 
 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen svarade på frågorna enligt följande: 

1. Socialstyrelsen nämner att det faktum att produkten är 3D-printad inte avgör vilken 
klassning den har, utan vad produkten i sig gör, och därmed har för syfte eller 
ändamål. Socialstyrelsen redogör för definitionen av egentillverkade produkter. 

2. Vem som har rättigheten till produkten anser Socialstyrelsen vara en upphovs- och 
avtalsrättslig fråga, och därför inget som ingår i någon av de medicintekniska 
myndigheternas ansvarsområde. 

3. Vad produkten ska klassas som om den eventuellt ska lämnas bort beror enligt 
Socialstyrelsen på om produkten faller in under definitionen specialanpassad produkt, 
eller om den räknas som en ”vanlig” medicinteknisk produkt. Vidare hänvisas till 
Läkemedelsverket. 

 
Läkemedelsverket 
Läkemedelsverket svarade på frågorna enligt följande: 

1. Vilken del av regelverket som gäller för en specifik 3D-printad produkt beror enligt 
Läkemedelsverket på flera faktorer, bland annat tänkt anpassning, specialanpassning, 
samt om produkten tillverkas för enskild användning eller massproducering. Denna 
klassning avgör om produkten ska CE-märkas eller inte, vilket i sin tur påverkar vem 
som har ansvaret för produkten. De hänvisar till definitionen av specialanpassade 
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produkter, som återfinns i Artikel 2 pt. 3. (EU) 2017/745 [21]. Vilka krav som gäller 
för specialanpassningar tas upp i Bilaga XIII i förordningen. 

2. Läkemedelsverket nämner inte vem som har rätten till den utskrivna produkten, mer 
än att klassningen avgör vem som har ansvar. 

3. Läkemedelsverket nämner att “lämnas bort” och “släppa ut” går under termen “Att 
släppa ut på marknaden och ta i bruk”, enligt den medicintekniska lagstiftningen. I 
dessa fall kan produkten inte klassas som egentillverkad produkt, men möjligtvis 
täckas av begreppet specialanpassad produkt. I detta fall omfattas produkten av 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) [32] om medicintekniska produkter, 
respektive (LVFS 2001:5) [32] om aktiva medicintekniska produkter för implantation. 

 
Södertälje Sjukhus 
Innovationskoordinator Peter Rodmalm på Södertälje Sjukhus svarade på frågorna enligt 
följande: 

1. Den höft som på Södertälje Sjukhus skrevs ut och användes kliniskt, märktes med en 
identifikation som inte kan kopplas ihop med patienten av fysiker. Patientdata fanns ej 
på modellen. 

2. Modellerna får läkaren behålla, de lämnas ej ut till patienterna. De avses, på Södertälje 
Sjukhus, endast för internt bruk. 

3. Enligt Peter Rodmalm anser Södertälje Sjukhus att läkaren äger modellen. Möjligen 
borde, enligt honom, ett "informed consent" tas fram, där det framgår för patienten hur 
modellen kommer att användas, samt vad som händer med den därefter. I sådana fall 
måste även en process för hur patienterna kan ansöka om att modellen förstörs, finnas. 

4. Enligt Peter Rodmalm följer Södertälje Sjukhus utvecklingen av tolkningen av nya 
Medical Device Regulation, och de har haft diskussioner med Läkemedelsverket, 
Socialstyrelsen och indirekt med IVO. Problemet är, enligt Peter Rodmalm, att 
myndigheterna inte kan ge några glasklara svar, ännu. De pratar fortfarande ihop sig 
kring tolkningen av Medical Device Regulation. Det tydligaste svaret han hittills fått 
är av Läkemedelsverket, gällande 3D-printade anatomiska modeller, och lyder:  

 
"Det anses inte vara en medicinteknisk produkt, och förmodligen inte någon 
produkt/vara alls då den inte släpps ut till bruk eller försäljning. Läkemedelsverkets 
preliminära bedömning är att dylika printar omfattas av reglerna för vården som 
sådan och ansvarskraven för densamma." 

 
Detta är, enligt Peter Rodmalm, en preliminär bedömning, som kan komma att ändras. 
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4.2				Kvalitetssäkring	
Ingen av de kombinationer av skrivare, mjukvaror och inställningar som testades, lyckades 
skriva ut kvalitetssäkringsobjektet helt felfritt. Däremot kunde skillnad ej utläsas ur alla 
kriterier, då både kriterierna 6. Negativa vinklar, 7. Spiral (form), 9. Kantighet och 13. 
Ömtålighet spiral var felfria på alla utskrivna modeller. En del kriterier visade på större 
kvalitetsskillnader, däribland kriterium 1. Minsta hålbredd, 8. Spiral (kvalitet), och 12. 
Sprickor (hål). Självsprickor, kriterium 4, uppstod endast hos två av de sex utskrivna 
modellerna, medan kvalitetssäkringsobjektet bottenarea endast var korrekt vid en av 
utskrifterna Replicator 2x, MakerBot Print med standardinställning. Släthet hos rundade 
objekt, kriterium 5, åstadkoms hos majoriteten av modellerna, med andra ord hos 4 av de sex 
utskrivna modellerna. Dessa resultat kan avläsas i tabell 1 under kriterierna 1, 4, 5, 8 och 12 
för varje skrivare med respektive mjukvara och inställningstyp. 
 
Kriteriet 1. Minsta hålbredd skiljde sig maximalt 0,4 mm mellan utskrifterna. ZYYX+, S3D 
med standardinställning skrev ut minsta hålbredd 0,3 mm medan, Replicator 2x, MakerBot 
Print med både standardinställning och inställningen ”High” skrev ut minsta hålbredd 0,7 
mm. Kriteriet 8. Spiral (kvalitet) skiljde sig främst mellan utskrifterna gällande en spricka 
som uppstod i mitten av spiralen. Den uppstod hos Replicator 2x, MakerBot Print med både 
standardinställning och inställning “high”, samt hos ZYYX+, S3D med standardinställning. 
Sprickan liknar de gällande kriterium 12. Sprickor (hål), som uppstod mellan de designade 
hålen. Sprickan uppstod i båda dessa fall på en bredd av 2 mm mellan två håligheter. Sprickan 
i spiralen, minsta hålbredd och sprickor kring hålen kan ses i figur 4. Även dessa resultat kan 
avläsas i tabell 1 under kriterierna 1, 8 och 12 för varje skrivare med respektive mjukvara och 
inställningstyp. 
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Figur 4. Figurerna a) - d) visar zoomade bilder på några av utskrifterna. a) och d) visar fyra 
hål hos två olika utskrifter, som behandlas av kriterium 1. Minsta hålbredd.  b) visar sprickan 
i spiralen som behandlas av kriterium 8. Spiral (kvalitet). c) visar de sprickor som uppkom vid 
hålen som behandlas av kriterium 12. Sprickor (hål).  
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Tabell 1: I tabellen kan avläsas hur utskrifterna, kombinationer av 3D-skrivare, mjukvaror 
och inställningar, klarade av de kvantitativa och subjektiva kriterierna, se Bilaga 1. 
Utskrifterna återfinns i Bilaga 2–7. 
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5 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras de resultat som presenterats gällande riktlinjerna, samt resultaten 
från kvalitetssäkringen. Diskussionen innefattar även varför specifika val gjordes under 
arbetet, samt potentiella felkällor. 

5.1				Riktlinjer	
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kontaktades då de båda är medicintekniska 
myndigheter i Sverige, med publikationer gällande de medicintekniska regler och lagar som 
råder. Södertälje Sjukhus ligger i framkant gällande 3D-printing, vilka vi hoppades kunna 
bidra med kompletterande kunskap till det regelverk vi i övrigt hittade. Specifika jurister, 
professorer, och övriga myndigheter kontaktades på rekommendation. FDA i USA och 
Department of Health i Australien granskades då 3D-printing är mer etablerat i dessa länder 
än i EU, och deras riktlinjer och regelverk därmed troligtvis mer utvecklade. Vi gjorde 
bedömningen att riktlinjer från utlandet är bättre än inga riktlinjer alls. Att inte ytterligare 
länder granskades, beror på den tidsåtgång detta krävt. 
 
Bristen på riktlinjer och regelverk gällande 3D-printing inom sjukvården, beror troligtvis på 
att tekniken ännu inte är väletablerad och utbredd i Sverige. I och med att inget specifikt 
regelverk publicerats ännu, får antas att de svar vi fått under arbetet är subjektiva tolkningar 
av det övergripande regelverk som idag existerar. De riktlinjer som presenteras i resultatet är 
därmed just riktlinjer, och kan komma att ändras. Sverige och EU kommer med största 
sannolikhet publicera regelverk relativt lika de som publicerats i Australien och USA, vilket 
gör att dessa regelverk med största sannolikhet också kan ses som riktlinjer för sjukhus i 
Sverige. I dagens läge hänvisar både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen till klassningen 
för specialtillverkade- eller egentillverkade produkter, beroende på hur de 3D-printade 
anatomiska modellerna ska användas. Dessa klassningar behandlar de produkter som varken 
massproduceras, eller lanseras på den medicintekniska marknaden, vilket de anatomiska 
modeller som ska användas vid operationsplanering inte ska göras. Vill sjukhuset lämna bort 
anatomiska modeller till patienter, gäller andra kombinationer av regleringar, specifikt 
Läkemedelsverkets föreskrift om medicintekniska produkter, respektive deras föreskrift om 
aktiva medicintekniska produkter för implantation. I övrigt avgör syftet bakom den 
anatomiska modellen vilken klassning produkten får, vilket avgör vilka regleringar som måste 
följas, innan ett mer tydligt uttryckt regelverk gällande 3D-printing lanseras. 
 
De frågor som ställdes till kontaktpersoner, formulerades utifrån de oklarheter som råder 
gällande 3D-printing inom sjukhus. Först övergripande hur anatomiska modeller ska klassas, 
vilket i sin tur avgör vilka regleringar de ska följa. Därefter hur dessa ska hanteras då 
användandet är avklarat. Svaren från Södertälje Sjukhus visade också på att utskrifterna med 
fördel behålls inom sjukhuset efter användning, vilket stärker produkternas möjliga klassning 
som specialanpassade- eller egentillverkade produkter. 
 
Att inga svar gavs gällande de upphovs- och avtalsrättsliga frågorna, beror troligtvis på att 
inget specifikt regelverk existerar gällande 3D-printing inom sjukvården, i kombination med 
att ingen av de kontaktade hade tid eller möjlighet att sätta sig in i frågorna. Detta försvårar 
arbetet kring att hitta riktlinjer gällande hanteringen och sekretessen av de produkter som 
skrivs ut inom sjukvården. Granskning av fler länders regelverk, eller kontakt med fler 
personer, skulle möjligen ha givit klarare riktlinjer. 
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5.2				Kvalitetssäkring	
De tre skrivare som nämns i avgränsningen, valdes tack vare lätt tillgång till både Replicator 
2x och ZYYX+, på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Objet260 Connex2 valdes på 
grund av Karolinska Universitetssjukhuset tidigare samarbeten med Södertälje Sjukhus, samt 
dess högre pris och eventuellt högre kvalitet. Mjukvarorna valdes då dessa var standard på 
utvalda skrivare. Därefter valdes även skrivare Replicator 2x med mjukvaran S3D, då dessa 
visade sig kunna kombineras. Mjukvaran SketchUp användes vid design av det digitaliserade 
kvalitetssäkringsobjektet, då det både var lättillgängligt och användarvänligt, samt 
rekommenderat av uppdragsgivare. Information gällande de i förväg kombinerade 
inställningarna hos mjukvarorna S3D och Objet Studio kunde inte hittas, och handledaren på 
Karolinska Universitetssjukhuset kunde ej bidra med svar. De enskilda inställningarna anses 
däremot inte särskilt relevanta för våra uppsatta mål, vilket gjorde att vi valde färdiga 
paketinställningar. 
 
Metoden valdes med inspiration från arbetet av Leng et al. [31] som också utfört en 
kvalitetssäkring. Under arbetets gång gjordes stora förändringar av både mål och 
avgränsningar, vilket påverkade metoden. Förändringarna gjordes kring vilka skrivare, 
mjukvaror och inställningar som skulle användas, och på vilka sätt. På grund av dessa 
förändringar blev resultatet inte det som från början förväntades, specifikt valet av 
utskriftsinställningar och mjukvaror. Detta ledde till att modifikationer av metoden behövde 
göras, för att anpassa arbetet efter mål och avgränsning. Arbetet av Leng et al. [31] användes 
även som inspiration för de deltester som kan utläsas ur figur 1, samt de kriterier som 
användes för att undersöka dessa. Om målet för kvalitetssäkringen tydligt definierats tidigare, 
hade bättre framtagning av kvalitetssäkringsobjekt varit möjlig. Ytterligare deltester som 
kunde ha adderats på modellen är rakt uppstående pinnar av olika tjocklekar, tunnare 
uppstående objekt, spiraler av olika tjocklekar, förändrad höjd på objektet, vinklar av andra 
storlekar, samt hål med olika avstånd för att se när den spricka som uppstår försvinner. Att 
kvalitetssäkringsobjektet togs fram i relativt liten storlek, beror på den tid och mängd plast 
som krävs vid utskrift av större modeller.  
 
Kvalitetssäkringsobjektet är framtaget för att visa på kvalitetsskillnader skrivare emellan, ej 
för att i sig avgöra huruvida skrivare är lämpliga vid klinisk användning. Den frågan ligger 
utanför projektets avgränsningar och ett slutgiltigt svar kan ej fås enbart vid utskrift av 
kvalitetssäkringsobjektet. Beslut kring skrivares kliniska användning vid utskrift av 
anatomiska modeller förväntas skilja sig åt beroende på den kroppsdel som ska modelleras, 
där utskrift av mindre detaljer kräver en skrivare som ej fallerar vid små avstånd, medan en 
utskrift av större kroppsdelar ej har samma krav på sig. Kvalitetssäkringsobjektet kan bidra 
med kunskap kring vilka typer av svårigheter varje specifik skrivare besitter. 
 
De kriterier vilka inte visade på någon skillnad modellerna emellan, skulle kunna bytas ut vid 
kvalitetssäkring av de skrivare, mjukvaror och inställningar som arbetet behandlar. Dessa 
kriterier är 6. Negativa vinklar, 7. Spiral (form), 9. Kantighet och 13. Ömtålighet spiral. Mer 
specifika deltest skulle däremot kunna utföras gällande noggrannhet, då man i tabell 1 kan se 
att ingen av de utskrivna modellerna lyckades skriva ut de minsta hålen, från figur 2. 
Ytterligare test av dessa skulle kunna utvecklas, där noggrannhet undersöks med mindre 
avståndsskillnad, för att se tydligare var de utskrivna modellerna fallerar. 
 
Kriterium 1. Minsta hålbredd skiljde sig med maximalt 0,4 mm mellan utskrifterna. Det som 
avsågs utläsas med detta kriterium var med vilken noggrannhet skrivaren, tillhörande 
mjukvara och inställningstyp presterade. Med andra ord minsta möjliga objekt som kunde 
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skrivas ut. En felkälla gällande detta kriterium var att spalternas bredd var svårmätta pga. de 
små avstånden. Kriteriet bedömdes därför utifrån hur väl spalten gick rakt genom utskriften, 
samt ifall plastrester fanns kvar. Hur detta kriterium kan förbättras beskrivs under 5.3 Analys 
av genomfört arbete samt förslag på bättre kvalitetssäkringsmetod. 
 
Kriterium 2. Kvalitetssäkringsobjektets bottenarea skiljde sig något mellan utskrifterna. Detta 
beror till största del på att plasttyperna har olika krympfaktor. Ytterligare faktorer kan vara att 
nedkylningsprocessen skiljt sig mellan skrivare, där utskrifterna haft olika 
omgivningstemperaturer. Dessa temperaturskillnader kan ha bidragit till utskrifternas olika 
mått. Mätinstrumentet som användes vid mätningen av bottenarean hade ett fel på 0,5 mm. 
Om ett mätinstrument med högre noggrannhet använts, kunde felet minskat, och 
kvalitetssäkringsobjektet givit en mindre kvalitetsskillnad. 
 
Från kriterium 8. Spiral kvalitet kan man se att spiralen som skrevs ut hade en bredd på 2 mm, 
och fick en spricka längs mitten i flera av de utskrivna modellerna, se Bilaga 3–4. Detta beror 
antingen på spiralformen i sig, eller på den specifika bredden 2 mm. Liknande sprickor 
uppstod mellan vissa av de designade hålen. Testet i vårt utvecklade kvalitetssäkringsobjekt 
ger ingen specifik anledning till att sprickorna uppstått, vilket i en framtida modell skulle 
kunna undersökas, exempelvis genom en spiral med ökad bredd. 
 
Kriterierna 11. Täthet av tak och 3. Släthet platta, samt 4. Självsprickor, beror på skrivarna, 
mjukvarorna och inställningarna, och testas vid varje utskrift, utan specifikt designade test. 
Skillnad bland dessa kan tydligt urskiljas bland modellerna, se Bilaga 2–7, och beror som 
tidigare nämnt till stor del på plastens temperatur och dess avkylning. För att kvalitetssäkra en 
skrivare utifrån dessa kriterier, krävs variation bland mjukvaror och inställningar, för att se 
hur bra skrivaren kan prestera under olika förutsättningar. Även utskriftstekniken kan tänkas 
påverka, vilket kan undersökas ytterligare. 
 
Gällande kriterierna 5. Släthet hos rundade objekt och 13. Ömtålighet spiral var det svårt att 
avgöra om kvalitetsskillnad fanns mellan utskrifterna eller ej. Dessa skulle vid en framtida 
studie kunna utvecklas, för att tydliggöra skillnader.  
 
Vi anser att målen för arbetet uppfyllts, men att viss förbättring är möjlig. Riktlinjer togs 
fram, dock skulle tydligare svar gällande de upphovs- och avtalsrättsliga frågor vara önskvärt. 
Gällande kvalitetssäkringen lyckades kvalitetssäkringsobjektet visa skillnad i kvalitet hos 
utskrifterna. De kriterier som ej visade skillnad kan anses irrelevanta, och kan tas bort eller 
förbättras, vilket skulle vara en bra fortsättning för framtida studier. 
 

5.3	Analys	av	genomfört	arbete	samt	förslag	på	bättre	
kvalitetssäkringsmetod	

För att säkerställa att alla som utför en kvalitetssäkring med vårt kvalitetssäkringsobjekt får 
samma resultat, borde kriterierna kvantifieras. Ingen jämförelse ska ske mellan utskrifterna, 
utan endast med det digitaliserade kvalitetssäkringsobjektet. Ett eventuellt tillvägagångssätt 
skulle vara att digitalisera utskriften för att lättare kunna utföra jämförelser med det 
digitaliserade kvalitetssäkringsobjektet. Det finns flera olika bildgivande tekniker som skulle 
kunna användas, varav en är datortomografi (CT). Vilken noggrannhet som kan förväntas 
med denna metod är inte utrett, och vi vet därför inte om noggrannheten hos metoden skulle 
överstiga den nuvarande. Enligt Matilda Larsson, lärare i medicinsk bildgivning på KTH, är 
den spatiella upplösningen för CT omkring 25–200 µm. Detta skulle innebära mer säkra 
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mätvärden än vid de nuvarande mätningarna. Vi anser detta vara en pålitlig metod som skulle 
bidra med mer korrekta mätvärden, där subjektivitet är helt eliminerat. Skillnaden i 
attenuering mellan plast och luft är stor, vilket skulle generera en bra bild. Metoden är värd att 
utreda och skulle kunna behandlas vid framtida kvalitetssäkringar av 3D-skrivare. För att 
optimera kvalitetssäkringsobjektets relevans gällande anatomiska modeller, vore bäst om 
objektet bestod av delar som efterliknar den mänskliga anatomin. Exempelvis skulle hela klot 
kunna designas, vilka efterliknar kulleder. Även former som höftben skulle kunna designas, 
som har ett relativt böljande utseende. Vårt kvalitetssäkringsobjekt består till stor del av räta 
vinklar, vilket inte är vanligt förekommande i den mänskliga anatomin. 
 
Nedan följer kritik, eventuell förbättring samt relevans hos de kriterier som i vårt arbete 
användes. Det nämns även vilka objekt som kan designas för att undersöka dessa kriterier. I 
bilaga 8 återfinns beskrivning av de nedan nämnda kriterierna, samt metoder för bedömning 
av dessa. 
 

• Kriterium 1. Minsta hålbredd anses vara ett relevant kriterium vid kvalitetssäkring av 
anatomiska modeller, då det undersöker noggrannhet vid små avstånd. Noggrannhet 
anses relevant eftersom utskrifter av anatomiska modeller förväntas vara identiska 
med den digitala filen. Kriteriet skulle i vår modell kunna förbättras, genom att 
designa utstickande fyrkanter med samma geometri som hålen, men med olika 
avstånd. På så sätt kan fyrkanternas bredd mätas, för att försäkra sig om att de är 
korrekta. Bredden är svårbestämd hos de nuvarande hålen, och plastresterna i hålen 
kan vara svåra att upptäcka. 

• Kriterium 2. Kvalitetssäkringsobjektets bottenarea anser vi vara en relevant, 
kvantitativ analys som undersöker utskriftens geometriska korrekthet. Detta anses 
väldigt relevant vid utskrift av just anatomiska modeller, då dimensionerna hos en 
utskrift förväntas vara korrekta. En möjlighet skulle kunna vara att bottenarean 
undersöks vid skanning med CT, för att på så vis kunna mäta 
kvalitetssäkringsobjektets bottenarea med större säkerhet, med digitala verktyg. I 
sådana fall är både den designade filen och utskriften digitaliserade, vilket gör att de 
lättare kan jämföras. 

• Då kriterium 3. Släthet platta analyseras subjektivt och samtidigt inte är det mest 
relevanta kriteriet vid utskrift av anatomiska modeller, kan det väljas bort för just de 
skrivare, mjukvaror och inställningar arbetet behandlar. Detta då alla utskrifter gav 
upphov till väldigt släta ytor. En bedömning av slätheten som inte grundar sig i en 
jämförelse är svår att utföra, vilket gör att kriteriet inte är det mest optimala vid en 
kvantitativ kvalitetssäkring. 

• Kriterium 4. Självsprickor beskriver inte mängden självsprickor som uppkommer. Om 
mängden är relevant, kan exempelvis antalet självsprickor hos utskriften beräknas, för 
att sedan divideras med utskriftens totala ytarea. Dock kan det vid anatomiska 
modeller anses mest relevant om sprickorna uppstår eller ej då de kan ge upphov till 
en feluppfattning av anatomin, och inte i vilken utsträckning, vilket gör att en 
jämförelse modellerna emellan inte är nödvändig. Det gör även att mängden sprickor 
per ytarea kan tänkas irrelevant, och att kriteriet endast behöver besvaras med ett ja 
eller med ett nej. 

• Kriterium 5. Släthet hos rundade objekt kan precis som kriterium 3. Släthet platta 
väljas bort med samma förklaring. En felkälla med kriteriet är i vårt arbete att 
halvklotet i den digitaliserade stl-filen inte är designat helt slätt, vilket gör att släthet 
hos klot/kulformade objekt inte undersöks, utan endast släthet hos en utstickande 
cirkel. Om släthet hos rundade objekt fortfarande vill undersökas, skulle en möjlighet 



 
19 

av kriteriet skulle kunna vara designa ett klot som därefter skannas in med CT. Detta 
skulle vara relevant vid utskrift av anatomiska modeller då många kroppsdelar är 
klotformade t.ex. Kulleder. Vi är dock inte helt säkra på hur slätheten kan undersökas 
kvantitativt, och väljer därför bort just det kriteriet. 

• Kriterium 6. Negativa vinklar anses relevant, men skulle kunna förbättras genom att 
designa ett objekt som innehåller fler vinklar. Detta eftersom den mänskliga anatomin 
innehåller flertalet vinklar, och vår modell mestadels innehåller räta vinklar. För att 
undersöka vinklarna skulle dessa kunna mätas med vinkelhake, eller även de skannas 
in med CT för användning av mer noggranna mätverktyg. 

• Kriterium 7. Spiral (form) undersöker mer komplexa former, vilket är relevant vid 
utskrift av anatomiska modeller, då kroppens anatomi innehåller flera komplexa 
geometriska former, exempelvis örat. Dock skulle detta kriterium behöva förbättras då 
den geometriska formen endast undersöks genom observation, inte genom någon 
kvantitativ mätning. En möjlighet skulle kunna vara att istället skanna in med CT för 
att på så vis bättre kunna jämföra med den digitaliserade modellen. Det skulle även 
vara relevant att utöka kriteriet genom att designa en spiral som istället sticker ut från 
plattan, för att tydligare avläsa stabiliteten. 

• Kriterium 8. Spiral (kvalitet) skulle kunna förbättras genom att skriva ut spiralen med 
olika bredd för att undersöka vid vilket avstånd sprickan uppstår. Vi anser att just 
kvaliteten av mer komplexa former är relevant vid utskrift av anatomiska modeller, då 
den mänskliga anatomin i många fall är komplex, medan kvaliteten hos utskriften 
förväntas vara optimal oavsett. Sprickan som uppstår i spiralen skulle kunna 
undersökas noggrannare med designade hål, placerade med olika avstånd från 
varandra. Denna möjlighet diskuteras ytterligare under kriterium 12. Sprickor (hål). 

• Kriterium 9. Kantighet anses vara ett mindre relevant kriterium, då alla utskrifter 
klarade av att skriva ut räta vinklar. Kriteriet kan antingen tas bort, eller på samma sätt 
som kriterium 6. Negativa vinklar utvecklas med att olika stora vinklar hos olika 
objekt designas och sedan mäts. 

• Kriterium 10. Höjdförändringar undersöks kvantitativt hos ett objekt men skulle kunna 
testas av flera av de olika objekt som redan existerar på kvalitetssäkringsobjektet. 
Dock valdes att endast mäta höjden på bottenplattan, se figur 3, vilket är en felkälla. 
Optimalt vore om ett trappliknande objekt, deltest 2 figur 1, designas som har väldigt 
liten höjdskillnad mellan varje steg som sedan kan mätas. Den trappliknande form 
som redan existerar på objektet var inte tillräckligt finkänslig för att ge relevanta 
resultat. Vi anser höjdskillnader relevant gällande utskrift av anatomiska modeller då 
det är viktigt att utskrifterna är identiska gällande alla axlar. 

• Kriterium 11. Täthet av tak analyseras subjektivt, vilket kan göra att resultatet 
varierar. Kan förbättras genom användning av en ljuskälla, för att då mäta andelen ljus 
som tar sig genom plattan. Dock påverkas denna mängd ljus av plattans densitet 
(infill) som är olika för de olika utskrifterna, vilket gör att resultatet ändå skiljer sig. 
Vi anser att vid utskrift av anatomiska modeller är det som mest relevant om ytan 
(taket) innehåller hål eller inte för att inte en feluppfattning av anatomin ska 
uppkomma, och alltså inte hur tätt taket är i jämförelse med övriga utskrifter. Om 
hålen går att räkna kan detta ses som relevant. Tätheten är relevant hos anatomiska 
modeller för att man inte ska tro att håligheter existerar där anatomin är tät. 

• Kriterium 12. Sprickor (hål) anser vi vara en relevant och kvantitativ analys, då 
sprickorna uppkommer kring en del håligheter, men inte kring alla. Sprickor (hål) och 
spiralkvalitet kan utvecklas på samma sätt, genom att designa hål med olika avstånd 
för att undersöka vid vilket avstånd som sprickor uppstår. Vi anser detta kriterium 
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väldigt relevant vid utskrift av anatomiska modeller, då sprickorna som uppstår skulle 
kunna ge en feluppfattad bild av kroppens anatomi vid utskrift. 

• Kriterium 13. Ömtålighet spiral anses vara ett relevant kriterium, men undersökningen 
är subjektiv. Det undersöks inte hur lätt spiralen bryts av, utan en bedömning görs 
efter hur lätt den möjligen bryts av när den utsätts för tryck. En förbättring av kriteriet 
skulle vara att istället designa pinnar med olika tjocklek och längd som sticker ut från 
objektet, för att på så sätt se vid vilken tjocklek och längd dessa pinnar går av. Att se 
vid vilka tjocklekar plasten bryts eller inte är relevant eftersom den mänskliga 
anatomin inte har konstant tjocklek, och stabilitet förväntas oavsett tjocklek hos den 
anatomiska modell som skrivs ut. 
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6 Slutsats 

Målen med arbetet var att redovisa riktlinjer vilka kan användas vid 3D-printing av 
anatomiska modeller vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt ta fram ett 
kvalitetssäkringsobjekt som kan visa skillnad i kvalitet hos utskrifter. Dessa mål anses 
uppfyllda. De slutsatser som kan dras utifrån målen, är att inget tydligt uttryckt regelverk 
gällande 3D-printing existerar inom EU. De riktlinjer som presenteras är subjektiva tolkningar 
gjorda av medicintekniska myndigheter, där 3D-printade anatomiska modeller kan klassas 
som specialtillverkade- eller egentillverkade produkter, och därmed följa de regleringar som 
finns publicerade för dessa typer av produkter. Gällande kvalitetssäkringen visade 
kvalitetssäkringsobjektet skillnad i kvalitet hos utskrifterna. Kriterier som minsta hålbredd 
visade på stor skillnad, och skulle kunna utvecklas för att visa ytterligare skillnad. Kriterier 
som negativa vinklar, spiralform, kantighet och ömtålighet spiral visade däremot ingen 
skillnad, och skulle kunna ersättas. 
 
Framtida arbeten kan innefatta fortsatt kvalitetssäkring, med fokus kring den mest optimala 
kombinationen av skrivare, mjukvara och inställning, vid utskrift av anatomiska modeller. 
Även de upphovs- och avtalsrättsliga frågorna gällande riktlinjerna skulle kunna undersökas 
ytterligare i en fortsatt studie.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Kriterier 
I tabellen återfinns kriterierna för kvalitetssäkringen, hur de undersöktes, samt hur de 
bedömdes. 

Kriterier Beskrivning och bedömning. 

1. Minsta hålbredd Kvantitativ analys, där modellen undersöktes genom avläsning av det 
minsta hål som med säkerhet kunde skrivas ut. Bredden, som anges i 
mm, går att utläsa i figur 2. Utskrifterna hölls mot en ljuskälla och 
hålen observerades. Hålet fick inte ha plastrester som täckte sikten, för 
att klassas som hål.  

2. 
Kvalitetssäkrings- 
objektets 
bottenarea 

Kvantitativ analys, där plattans bottenarea mättes i mm, med hjälp av 
ett skjutmått. Analysen besvarades genom att bredden x längden av 
utskriften antecknades. Svaren antecknades med en säkerhet på 0,5 
mm. Måtten hos det digitaliserade kvalitetssäkringsobjektets 
bottenarea var 100x100 mm, se figur 3. 

3. Släthet platta Analys där släthet av utskriften undersöktes genom att röra vid och 
studera plattan. Analysen besvarades med ett ja eller ett nej, där ja 
innebar att utskriften var slät. Slät innebar att utskriften inte hade 
några extra hål, eller att ytan av utskriften var ojämn. Om sprickor 
uppstod i spiralen eller kring hålen, räknades dessa inte som hål vid 
detta kriterium. Det regelbundna mönster som uppstod när plasten 
placerades ut under utskrivningsprocessen räknades inte heller med 
vid bedömning av släthet. 

4. Självsprickor Analys där modellerna undersöktes efter självsprickor längs sidorna 
av kvalitetssäkringsobjektet. Analysen besvarades med ett nummer, 
som beskrev hur många självsprickor som existerade. Självsprickor är 
sprickor som uppstår i plasten längs utskriftens sidor. Hur och varför 
dessa självsprickor uppkommer beskrivs mer i 2.4 Kvalitetssäkring 
inom vården. 

5. Släthet rundade 
objekt 

Analys där modellernas rundade objekt undersöktes genom 
observering och beröring av objektets yta med fingertopparna, 
specifikt deltest 3 och 5 i figur 1. Analysen besvarades med ett ja eller 
ett nej, där ja innebar att objekten var släta. Med slät menades att det 
inte fanns några ojämnheter eller extra hål på objektets yta. Det 
regelbundna mönster som uppstod när plasten placerades ut under 
utskrivningsprocessen valdes att inte räknas med vid bedömning av 
släthet. 

6. Negativa 
vinklar 

Kvantitativ analys, där modellens negativa vinklar undersöktes, 
specifikt punkt 6 i figur 1. Med negativ vinkel menas den vinkel som 
uppstår då man startar på taket av den upp- och nedvända pyramiden i 
deltest 6 och går ner mot bottenplattan. Den negativa vinkeln 
undersöktes med hjälp av en vinkelhake. Analysen besvarades med 
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den vinkel som uppmättes. Vinkeln hos det digitaliserade 
kvalitetssäkringsobjektets var -45°. 

7. Spiral (form) Analys där konturen av utskriftens spiralform undersöktes med 
ögonmått, se deltest 4 figur 1. Analysen besvarades med ett ja eller ett 
nej, där ja innebar att spiralformen var korrekt, men inte 
nödvändigtvis ifyllnaden. Med korrekt spiralform innebar att formen 
av spiralen hos utskriften stämde överens med formen hos det 
digitaliserade kvalitetssäkringsobjektet i figur 1. 

8. Spiral (kvalitet) Analys där ifyllnaden av modellens spiral undersöktes med ögonmått, 
se deltest 4 figur 1. Analysen besvarades med ett ja eller ett nej, där ja 
innebar att en spricka fanns längs spiralens mitt. Med spiral (kvalitet) 
innebar att spiralens ifyllnad hos utskriften stämde överens med 
ifyllnaden hos det digitaliserade kvalitetssäkringsobjektet i figur 1. 
Alltså att spiralen var helt ifylld av plast och inte bestod av hål eller 
sprickor. 

9. Kantighet Kvantitativ analys, där vinklarna av kvalitetsäkringsobjektets platta 
undersöktes. De vinklar som undersöktes var bottenplattans räta 
vinklar. Med bottenplatta menas kvalitetssäkringsobjektets platta med 
måtten 100x100x10, där alla vinklarna var 90°, vilka kan ses i figur 3. 
Vinklarna undersöktes med hjälp av vinkelhake. Analysen besvarades 
med ett ja eller ett nej, där ja innebar att vinklarna var identiska med 
den digitaliserade modellen, vilka var 90°. 

10. 
Höjdförändringar 

Kvantitativ analys, där modellens höjdförändringar undersöktes. 
Höjdförändringar undersöktes genom att kvalitetssäkringsobjektets 
höjd mättes med hjälp av ett skjutmått, se figur 3. Analysen 
besvarades genom att höjden av utskriften antecknades. Svaren 
antecknades med en säkerhet på 0,5 mm. Det digitaliserade 
kvalitetssäkringsobjektets höjd var 10 mm. 

11. Täthet av tak Analys där tätheten av modellens tak undersöks utifrån möjliga hål, 
öppningar. Analysen besvarades med ett ja eller ett nej, där nej 
innebar att hål existerade på kvalitetssäkringsobjektets tak. Med tak 
menas objektets översta lager. De sprickor som uppstod i spiralen eller 
kring de designade hålen, räknades inte som hål vid detta kriterium. 

12. Sprickor hål Kvantitativ analys, där sprickor runt hålen i figur 2 undersöktes genom 
att ytan vid hålen granskades, se figur 4c. Analysen besvarades genom 
att sprickorna som uppstod kring hålen räknades. Om det fanns fler än 
10 sprickor kring hålen besvarades kriteriet med>10. >10 valdes för 
det anses som många sprickor på en modell av denna storlek. 

13. Ömtålighet 
spiral 

Analys där spiralens ömtålighet undersöktes genom att känna på, samt 
studera spiralen och dess böjlighet. Analysen besvarades med ett ja 
eller ett nej, där ja innebar att spiralen var ömtålig. Med ömtålig 
menades att spiralen böjdes när tryck tillfördes, och därmed inte hade 
någon stadga. 
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Bilaga 2: Objet260 Connex2, Objet Studio, 
Standardinställning 
Figurerna visar bilder tagna från olika vinklar av modellen utskriven av skrivare Objet260 
Connex2 med mjukvaran Objet Studio och inställningen “Standard”.  
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Bilaga 3: Replicator 2x, MakerBot Print, 
Standardinställning 
Figurerna visar bilder tagna från olika vinklar av modellen utskriven av skrivare Replicator 
2x, mjukvaran MakerBot Print med standardinställning. 
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Bilaga 4: Replicator 2x, MakerBot Print, “High” 
Figurerna visar bilder tagna från olika vinklar av modellen utskriven av skrivare Replicator 
2x, mjukvaran MakerBot Print med inställningen “High”.  
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Bilaga 5: Replicator 2x, S3D, Standardinställning 
Figurerna visar bilder tagna från olika vinklar av modellen utskriven av skrivare Replicator 
2x, mjukvaran S3D med standardinställning. 
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Bilaga 6: ZYYX+, S3D, Standardinställning 
Figurerna visar bilder tagna från olika vinklar av modellen utskriven av skrivare ZYYX+, 
mjukvaran S3D med standardinställning. 
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Bilaga 7: ZYYX+, S3D, “High” 
Figurerna visar bilder tagna från olika vinklar av modellen utskriven av skrivare ZYYX+, 
mjukvaran S3D med inställningen “High”.  
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Bilaga 8: Förbättrade kriterier 
Tabellen visar beskrivning av de nya och uppdaterade kriterierna som nämns i diskussionen, 
samt metoder för bedömning av dessa. 

Förbättrade kriterier Beskrivning och bedömning. 

Noggrannhet: 
Utstående fyrkanter 
och minsta hålbredd 

Kvantitativ analys, där utstickande fyrkanter med samma mått 
som i figur 2 undersöks med skjutmått för att säkerställa om 
måtten är korrekta. Analysen av utstående fyrkanter besvaras 
genom att måtten hos de olika utstickande fyrkanterna antecknas. 
De utskrivna hålen hålls mot ljuskälla för att tydliggöra 
plastrester. Hålet får inte ha plastrester som täcker sikten, för att 
klassas som hål. Analysen av minsta hålbredd besvaras genom att 
minsta möjliga hålbredd antecknas. 

Kvalitetssäkrings- 
objektets bottenarea 

Kvantitativ analys, där kvalitetssäkringsobjektets bottenarea mäts i 
mm, med hjälp av ett skjutmått. Alternativt skannas 
kvalitetssäkringsobjektet in med CT, där måtten sedan avläses 
med digitala verktyg. Analysen besvaras genom att bredden x 
längden av utskriften antecknas. Måtten hos det digitaliserade 
kvalitetssäkringsobjektets bottenarea är 100x100 mm. Den 
noggrannhet objektets bottenarea mäts med antecknas. 

Självsprickor Kvantitativ analys, där modellerna undersöks efter självsprickor 
längs sidorna av kvalitetssäkringsobjektet. Analysen besvaras med 
ett nummer, som beskriver hur många självsprickor som existerar 
längs objektets sidor. Självsprickor beskrivs i avsnitt 2.4 
Kvalitetssäkring och Bilaga 1. 

Negativa vinklar Kvantitativ analys, där modellens olika designade negativa vinklar 
undersöks. De negativa vinklarna undersöks med hjälp av en 
vinkelhake. Alternativt skannas kvalitetssäkringsobjektet in med 
CT, där vinkeln avläses med digitala verktyg. Analysen besvaras 
med att den uppmätta vinkeln antecknas för respektive vinkel. 
Vinklarna jämförs därefter med de negativa vinklar hos den 
digitala filen. Noggrannheten som vinklarna mäts med antecknas. 

Spiral (form) Analys där konturen av modellens spiral undersöks genom att 
kvalitetssäkringsobjektet skannas in med CT. Spiralformen 
undersöks genom att dimensionerna mäts med digitala verktyg. 
Analysen besvaras med ett ja eller ett nej, där ja innebär att 
spiralformen är korrekt, men inte nödvändigtvis ifyllnaden. Se 
punkt 4 figur 1. 

Spiral (kvalitet) Analys där ifyllnaden av modellens designade spiraler med 
varierande bredd undersöks. Bredden hos spiralerna förändras 
med 0,1 mm mellan de olika spiralerna. Analysen besvaras med 
ett ja eller ett nej för respektive spiralbredd, där ja innebär att en 
spricka finns längs spiralens mitt. 

Kantighet Kvantitativ analys, där modellens olika designade vinklar av olika 
storlekar undersöks. Vinklarna undersöks med en vinkelhake. 
Analysen besvaras med att den uppmätta vinkeln för respektive 
vinkel antecknas. Därefter jämförs vinklarna med de designade 
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vinklarna hos den datoriserade modellen. Alternativt skannas 
utskriften in med CT där vinklarna bestäms med digitala verktyg 
för att ge större noggrannhet. Noggrannheten som vinklarna mäts 
med antecknas. 

Höjdförändringar Kvantitativ analys, där modellens höjdförändringar undersöks. 
Höjdförändringar undersöks genom att höjden av olika designade 
trappsteg med liten höjdskillnad på 0,1 mm mellan varje steg mäts 
med hjälp av ett skjutmått. Alternativt skannas den trappliknande 
utskriften in med CT där höjderna mäts med digitala verktyg. 
Analysen besvaras genom att höjden av utskriften antecknas. 
Noggrannheten som höjden mäts med antecknas. 

Täthet av tak Analys där tätheten av modellens tak undersöks. De hål och 
öppningar som uppstått i kvalitetssäkringsobjektet antecknas. 
Analysen besvaras med ett ja eller ett nej, där nej innebär att hål 
existerar på kvalitetssäkringsobjektets tak. Med tak menas 
objektets översta lager. De sprickor som uppstått i spiralen, 
kriterium 8. Spiral (kvalitet), eller kring designade hål, kriterium 
12. Sprickor (hål), räknas inte som hål vid detta kriterium. 
Alternativt om antalet hål som uppstår kan räknas, kan analysen 
besvaras med ett nummer som indikerar antalet hål i modellens 
tak. 

Sprickor (hål) Kvantitativ analys, där sprickor runt lika stora, designade hålen 
med varierande avstånd mellan varandra undersöks genom att ytan 
vid hålen granskas. De olika avstånden förändras med 0,1 mm. 
Analysen besvaras med ja eller nej för respektive avstånd mellan 
hålen, där ja innebär att sprickor existerar mellan hålen.  

Ömtålighet Kvantitativ analys där modellens ömtålighet undersöks. 
Ömtåligheten undersöks genom att de designade utstickande 
pinnarna med konstant längd, men med en bredd som förändras 
med 0,1 mm, analyseras. Analysen besvaras genom att den minsta 
möjliga bredd där pinnarna inte bryts av antecknas. 
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