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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver utvecklingen av en produkt för terapi mot spasticitet. Syftet var dels att ta 

fram en funktionell prototyp, men även att behandla kringområden, så som medicinteknisk 

certifiering och att studera hur människan reagerar på den behandlingsmetod som produkten är 

ämnad för. 

Examensarbetet gjordes på uppdrag av det stockholmsbaserade företaget Inerventions AB. Företaget 

tillhandahåller i dagsläget assistansutbildning i vad som kallas Inerventionsmetoden. Metoden lindrar 

spasticitet med hjälp av elektriska pulser i muskler ― elektroterapi, samt handgrepp för att stimulera 

reflexsinnet. Marknadsbefintlig apparatur för metoden är tidsineffektiv och begränsad. Därav skall 

Inerventions AB produktifiera Inerventionsmetoden med en användarvänlig produkt. Produktnamnet 

för denna produkt är Elektrodress.  

Utvecklingsarbetet följde den så kallade V-modellen och utfördes med den agila-metoden, efter 

önskemål från uppdragsgivaren. Den funktionella prototypen bestod av grafiskt användargränssnitt 

och elektronikhårdvara för att generera elektriska pulser och reglera vibrationsmotorer. 

Elektronikhårdvaran bestod av logikstyrning och ett effektsteg. Vibrationsmotorerna är tänkta att 

ersätta dagens handgrepp. Vibrationsmotorteknologier utvärderades och vald teknologi blev 

likströmsmotor med snedfördelad last. För logikstyrning valdes en FPGA-baserad 

utvecklingsplattform till vilken egenkonstruerad hårdvara utvecklades med det hårdvarubeskrivande 

språket VHDL. Effektsteget utvecklades iterativt. Ett mönsterkort togs fram med det slutgiltiga 

konceptet. Prototypen testades och den uppfyllde ställda krav. Rekommendationer ges gällande 

företagsstrategiska beslut samt teknikförbättringar för fortsatt arbete mot marknadsintroduktion. 
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Abstract 
This report describes the research and development of a medical device for spasticity relief. The 

objective was not only to develop a functional prototype, but also to study related areas, such as 

medical certification, and how humans react to the treatment that the product is intended for.  

The Stockholm-based company, Inerventions AB, offered this thesis opportunity to fasten the entry 

of its innovative medical device. The company offers education in a personal assistance 

methodology, which is also known as the Inerventions method. The method relieves spasticity with 

the help of electrical pulses in muscles ― electrotherapy, and manipulations. The existing apparatus 

for the therapy is inefficient, limited, and not user-friendly. Hence, Inerventions AB is developing the 

Elektrodress, which is going to be a user friendly apparatus for the Inerventions method.  

The development work followed the so called V-model and was performed with the agile method, 

after the request from the issuer. The functional prototype was comprised of a graphical user 

interface and electronic hardware to generate electrical pulses and to control vibration motors. The 

electronic hardware included both logic control and power drivers. Vibration motor technologies 

were evaluated, and the chosen technology was the DC-motor with unbalanced load.  The vibration 

motors are meant to replace today’s manipulations. For the logic control, a FPGA-based platform was 

used to which customized hardware was developed with the hardware description language ― 

VHDL. Concepts for the power driver were developed iteratively. The final concept was 

manufactured on a printed circuit board.  

The prototype was tested and it worked as specified. Recommendations are given with respect to 

strategy but also in regards to technical improvements.  
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Termer 

 

 
Förkortning Betydelse Förklaring 

BGA Ball Grid Array Typ av förpackning som används för IC-kretsar. 

Breadboard  Plattform för att enkelt koppla ihop elektriska 
kretsar. 

CE Chip Enable Här: signal som inaktiverar eller aktiverar 
logikkomponenter. 

CEN European Committee for 
Standardization 

Utarbetar Europastandarder för områden som 
inte täcks av CENELEC. 

CENELEC European Committee for 
Electrotechnical 
Standardization 

Utarbetar elektriska standarder. 

CFI Common Flash Memory 
Interface 

Öppen standard för att beskriva information om 
flashminnen. 

CLK Clock Här: klocksignal från extern oscillator. 

CTR Current Transfer Ratio Mått på hur mycket ström som tillåts flyta 
genom optokopplare. 

DE0 Development and Education 0 Namn på det utvecklingskort som använts för 
att implementera logikstyrning. 

DSUB D-subminiature Typ av elektriskt kontaktdon. 

EES Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområde 

Ett associeringsavtal mellan de flesta europeiska 
länderna och länder kopplade till europeiska 
frihandelssammanslutningen. 

EFTA  European Free Trade 
Association 

Europeisk frihandelsorganisation, grundades 
med syftet att skapa fri handel för 
industriprodukter mellan länder. 

EMC Electromagnetic Compatibility Begrepp för elektromagnetisk kompatibilitet. 

EMG Electromyography Teknik för att mäta musklers respons på 
nervstimulering. 

ETSI European 
Telecommunications 
Standards Institute 

Utarbetar Europastandarder inom 
telekommunikation. 

FPGA Field Programmable Gate 
Array 

Programmerbar logik. 

FTDI Future Technology Devices 
International 

Halvledar-tillverkare som tillhandahåller kretsar 
för konvertering mellan USB och periferala 
enheter. 

IC Integrated Circuit En integrerad krets där komponenterna 
tillverkas tillsammans. 

In vitro-
diagnostik 

 Produktgrupp som innefattar produkter som 
aldrig kommer i beröring med patienten. 

Interrupt  Här: asynkron signal som påvisar synkron 
händelse i soft-processorns mjukvara. 

IRQ Interrupt Request Här: en signal som skickas till soft-processorn för 
att generera en interrupt. 
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ISO International Organization for 
Standardization 

Utarbetar internationella industriella och 
kommersiella standarder. 

Ledsinne  Sinne som tillsammans med muskelsinnet håller 
reda på kroppens position i rummet. 

LVFS Läkemedelverkets föreskrifter  

On-chip  Term för att beskriva att komponenten fysiskt 
ligger på samma integrerade krets. 

PIO Peripheral Input/Output Här: utgående signaler från soft-processorn som 
går till skräddarsydd logik. 

PWM Pulse Width Modulation Pulsbreddsmodulering. 

RISC Reduced Instruction Set 
Computer 

En processorarkitektur. 

RS232 Recommended Standard 232 En standard för en seriell databuss. 

Soft-
processor 

 Processorarkitektur beskriven i ett 
hårdvarubeskrivande programmeringsspråk. 

Step up-
converter 

 Här: en komponent för att öka en 
likspänningskällas elektriska potential. 

TENS Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

Elektroterapi med låga elektriska strömmar. 

TRIAC Triode for Alternating Current Optokopplare som kan användas för att styra 
växelström.  

Tri-state-
bridge 

 Här: komponent som används för att 
kommunicera men flash minnet. 

UART Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter 

Omvandlar parallell data till seriell data eller 
vice versa. 

USB Universal Serial Bus En standard för att upprätta kommunikation 
mellan enheter. 

VHDL Very High speed integrated 
circuit Description Language 

Ett hårdvarubeskrivande programmeringsspråk. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan sent 90-tal har kiropraktorn Fredrik Lundqvist utvecklat en metod för att minska muskulär 

spasticitet till följd av hjärnskada. Metoden kallas för Inerventionsmetoden. 

”Under fosterutvecklingen grundläggs nervsystemets funktion och vi föds med majoriteten av 

reflexer och motoriska program förprogrammerade. Under de första två levnadsåren går den 

dominerande kroppshållningen/rörligheten från ihopkrupen och rörelseoförmögen till stående, 

sträckt och rörelserik. 

Beroende på när i nervsystemets utveckling hjärnskadan uppstår yttrar sig spasticiteten olika. 

Mognaden av nervsystemet kan beskrivas som en viljeutlöst koppling av hjärna via ryggmärg till 

kroppen, samt en rörelseutlöst inkoppling av kroppen via ryggmärg till hjärna. Hjärnan utlöser 

signaler som går ut i kroppen. Hjärnan kan dämpa eller sätta igång de flesta reflexerna och 

rörelseprogrammen, i ryggmärgen. Ledsinnet och muskelsinnet förmedlar viktiga rörelsesignaler, 

som går från kropp till hjärna via ryggmärg. Vid födseln domineras ryggmärgen av grundreflexer, som 

får kroppen att krypa ihop till fosterställning. I en mogen ryggmärg dominerar grundreflexer som 

motverkar gravitationen och reser kroppen. Därför ter sig hjärnskador i ett moget och omoget 

nervsystem olika. Båda skapar dock så kallad spasticitet.  

Skadas hjärnan i ett omoget nervsystem, då fastnar ryggmärgen i grundmodus ’kryp ihop, böj alla 

leder, titta ner’. 

 

Figur 1.1 Grundmodus i ett omoget nervsystem. Ryggmärgen fast i fosterställning. 

Skadas hjärnan i ett moget nervsystem, då fastnar ryggmärgen i grundmodus ’sträck på dig, sträck 

majoriteten av dina leder, titta rakt fram.’  
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….  

Muskelspasmer försätter kroppen i en eller växlande grundpositioner, som den drabbade har svårt 

att ta sig till eller ur. I en mycket spastisk kropp vinner många muskler över sin antagonist och de drar 

ledytorna till sig, ifrån antagonisterna. Förlorande antagonister blir hela tiden förlängda och 

försvagade. Muskler som får bestämma blir förkortade och obenägna att sträckas ut.  

Inerventionsmetoden går ut på att peka ut ’förlorarmusklerna’ och hjälpa dem att vinna över sin 

dominanta antagonist, som då sträcks ut.  

Inerventionsmetoden utlöser, med svag ström, grundspänning i muskulatur och muskelsinnessignaler 

till ryggmärg; och ersätter hjärnans signal, som saknas. Ryggmärgen tror att hjärnan är sändare och 

skickar hämmande signaler till antagonistmusklerna. De strömstimulerande musklerna tillåts så 

bestämma mer över deras starkare motståndare. ” [1] 

Den nya metoden, kan hjälpa patienter med MS, Cerebral Pares, Parkinson och andra typer av 

nervsjukdomar, samt även patienter med stroke, traumatiska hjärnsjukdomar, reumatism och 

sjukdomar som orsakar felaktig muskelspänning [1].  

Metoden kan hjälpa patienter genom elektrisk stimulans av muskler i kombination med stimulans av 

ledsinnet. För att generera elektrisk stimulans använder Inerventions AB i dagsläget en så kallad 

TENS-apparatur med fyra programmerbara elektriska kanaler. Denna apparat är inte utvecklad av 

företaget och inte anpassad till Inerventionsmetoden. För att stimulera patienters ledsinne används 

idag handgrepp, exempelvis massage med händer. 

I dagsläget tillhandahåller Inerventions AB assistentutbildningar i Inerventionsmetoden vilket har 

genererat ett kassaflöde, som bland annat finansierar produktutveckling. Dock är ingen ingenjör, i 

skrivande stund, anställd som produktutvecklare av Inerventions AB. Grundarbetet med 

produktutvecklingen har främst utförts av Fredrik Lundqvist. 

Inerventions AB medverkade i SVT:s produktion av Draknästet ― där entreprenörer söker 

investeringar. Företaget erbjöds investering och investerarna sitter i företagets styrelse. Inerventions 

AB fick i och med Draknästet även god publicitet.  

Företagets mål är att år 2012 lansera en produkt som ska möjliggöra en användarvänlig och 

effektivare användning av Inerventionsmetoden. Produkten som skall marknadsföras kallas 

Elektrodress. 

1.2 Syfte med examensarbetet 
Syftet med examensarbetet var att påbörja utvecklingsarbetet med Elektrodress. Främst att ta fram 

en första funktionell hårdvaru-prototyp. Elektrodress kommer att bestå utav en dress med 

tillhörande hårdvara. Hårdvaru-prototypen som skulle tas fram skulle underlätta tester och 

verifikation av en tidig prototyp av dressen, en ärmdel. 

Examensarbetet skulle även kunna stå som grund för företagets fortsatta produktutveckling. Det som 

gjordes inom ramen för examensarbetet skulle dokumenteras. Viktiga steg och planering inför 

fortsatt arbete skulle presenteras i en rekommendation. Rekommendationen presenteras i kapitlet 

Resultat och rekommendationer. 
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1.3 Omfattning och avgränsning 
Examensarbetet omfattade utveckling av mekatronisk-prototyp med datoranvändargränssnitt samt 

framtagning av en strategi för att nå marknadsintroduktion år 2012. Hårdvaran kallas även för POD. 

Figur 1.2 visar en schematisk bild över den funktionella prototyp, med ingående moduler, som skulle 

tas fram. 

 

Figur 1.2 Schematisk bild av prototyp. 

Examensarbetet omfattade ej utveckling av den textila utformningen av dressen då en designer 

anställd på Inerventions AB ansvarar för detta. Vid utveckling av hårdvaruplattformen skulle hänsyn 

tas till att nya funktionaliteter skulle gå att implementera, så som EMG-mätning. 

1.4 Metod 
Från uppdragsgivaren fanns ett önskemål om att examensarbetet skulle arbeta utifrån den agila 

metoden. Detta har i största möjliga mån gjorts. I detta arbete innebar det att delmål utan hårda 

tekniska krav ofta formulerades.  

Arbetet delades upp i tre delar, referensram, teknisk implementering och en validerings- och 

rekommendationsdel. Referensramens syfte var dels att få kunskap om medicinteknisk certifiering, 

men även att förstå hur människan reagerar på strömstimulering av muskler. Den tekniska 

implementeringen skulle dra lärdom av referensramen och utföras i den riktning som mest gynnar 

Inerventions ABs huvudmål, att ta Elektrodress närmare marknadsintroduktion. Den sistnämnda 

delen, validering och rekommendation, syftar till den agila metoden om att dra lärdom efter varje 

delmål och därefter styra det fortsatta arbetet. 

De tre delarna, även om de kan tyckas vara inbördes beroende, påbörjades parallellt. En 

tidsplanering utarbetades och presenterades i form utav ett Gantt-schema. 
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För den tekniska implementeringen användes den så kallade V-modellen. 
 

1.5 Kapitelindelning 
Referensramen berör de områden i examensarbetet som inte har en tydlig teknisk koppling. Kapitlet 

är i sig uppdelat i två delar, en del om medicinteknisk certifiering och en del kallad Elektroterapi på 

människor. Certifieringsdelen beskriver europeiska regelverk för medicintekniska produkter och hur 

dessa regelverk är applicerbara på Elektrodress. Elektroterapi på människor ämnar beskriva delar 

utav människans fysiologi, effekter av elektroterapi samt hur tekniska parametrar inverkar på 

terapins effekter.  

Kapitlet Prototyputveckling beskriver med V-modellen den mekatroniska prototypen. Områden som 

berörs är: logikstyrning, effektsteg, användargränssnitt samt vibrationsmotorer och elektroder. 

Resultat och rekommendationer utvärderar främst den tekniska implementeringen och ger 

rekommendationer gällande fortsatt produktutvecklingsarbete och vilka lärdomar som dragits. 
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2 Referensram 

2.1 Certifiering 

2.1.1 Medicintekniska regelverk 

EU-direktiv 

För att en medicinteknisk produkt skall få säljas eller tas i bruk inom EU måste tillverkaren följa EU-

direktiv. Definitionen av en medicinteknisk produkt återfinns i Svensk författningssamling:  

”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. 

        …” [2] 

Ur definitionen framgår att det är syftet med produkten som bestämmer om den klassas som 

medicinteknisk eller ej. Observera att den tekniska utformningen inte är av betydelse i definitionen. 

Läkemedelsverket förtydligar begreppet tillverkare, i detta sammanhang: ”Med legal tillverkare avses 

den som har ansvaret för produkten när den sätts ut på marknaden. Den som sätter ihop, förpackar, 

bearbetar, märker eller anger syftet för en medicinteknisk produkt som därefter släpper ut 

produkten på marknaden i sitt eget namn tar på sig ett tillverkaransvar för produkten. Likaså 

betraktas den som ansvarar för översättningen av märkningen och/eller bruksanvisningen som 

tillverkare.” [3] 

Medicintekniska produkter delas upp i tre produktkategorier; aktiva medicintekniska produkter för 

implantation, generella medicintekniska produkter samt produkter för in vitro-diagnostik. Varje 

produktgrupp omfattas av respektive EU-direktiv.  I uppräknad ordning gäller EU-direktiv - 

90/385/EEG, 93/42/EEG samt 98/79/EG [4]. Hädanefter refererar EU-direktiv till gällande direktiv för 

generella medicintekniska produkter. Med medicintekniska produkter menar författaren generella 

medicintekniska produkter. Detta för att öka läsbarheten, då det är inom generella medicintekniska 

produkter Elektrodress faller. 

EU-direktivet innehåller så kallade väsentliga krav. Läkemedelsverket beskriver de väsentliga kraven 

enligt: ”… säkerhet och prestanda måste styrkas och att eventuella biverkningar och risker måste 

minimeras och beskrivas. Tillverkaren måste alltså bedriva en aktiv riskminimering och kunna visa att 

de fördelar som produkten ger uppväger eventuella kvarstående risker. Information om användning, 

användningsområde, kvarstående risker etc. skall anges på produkten eller, om det inte är möjligt, i 

en medföljande bruksanvisning.” [3] 

EU-direktiven kan försena en produkts eventuella marknadsintroduktion, men tillverkaren får i stort 

sett tillgång till hela EU-marknaden. Det är upp till varje medlemsstat att översätta EU-direktiven till 

statens lagar, förordningar och föreskrifter. Dessa skall vara i samklang med EU-direktiven. Det finns 
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dock möjlighet till viss modifikation gällande till exempel användarinstruktioners utförande. I Sverige 

måste exempelvis användargränssnitt och bruksanvisning eller dylikt vara skrivna på svenska. Detta 

gäller oberoende om produkten skall användas i hemmiljö eller inom sjukvården och oberoende av 

vilka krav på utbildning som fordras av den avsedda användaren [3].  

För konsumentprodukter gäller förutom medicintekniska EU-direktiv även Produktsäkerhetslagen 

(SFS 2004:451). Denna lag skall följas då den innehåller krav som inte beskrivs i de medicintekniska 

regelverken. Exempel på områden som utelämnats i medicintekniska regelverken är: distributörens 

ansvar, överlåtelse av begagnade varor, definitionen av tillverkare som nu även innefattar importör 

av produkt från land utanför EES-området [5]. 

Väsentliga krav och standarder 

Huvudsakligen måste tillverkaren, enligt Läkemedelsverket, styrka att de väsentliga kraven om 

säkerhet och prestanda uppnås. 

För att tillverkaren skall kunna styrka att de väsentliga kraven om säkerhet uppnås, kan tillverkaren 

följa så kallade harmoniserade standarder. Dessa standarder är frivilliga att följa, men tillverkaren 

förutsätts då följa de grundläggande säkerhetskrav som ställs. Standarder innehåller tekniska detaljer 

och kan ses som ett komplement till EU-direktivet. Det är oftast lättare för tillverkare att följa 

harmoniserade standarder med utpekade tekniska krav, än att tolka EU-direktivet och kunna påvisa 

att det följs, eftersom det innebär en större bevisbörda. Vid konkurrens relaterat till upphandling kan 

det även vara till fördel att ha följt harmoniserade standarder, då prestanda mäts och anges på ett 

likartat sätt [6]. En harmoniserad standard är utarbetad av antingen CEN, CENELEC eller ESTI på 

uppdrag av EU-kommissionen och EFTA [4]. Direktiv och standarder håller isär lagar och tekniska 

specifikationer. Det yttersta ansvaret för att följa gällande lagkrav och föreskrifter ligger hos 

tillverkarna. 

De väsentliga kraven för prestanda innebär i praktik att tillverkaren måste kunna styrka exempelvis 

produktens påstådda effekt. Detta görs med en klinisk utvärdering, vilket alla generella 

medicintekniska produkter skall genomgå. Den kliniska utvärderingen skall utgå från klinisk data, 

vilket kan fås ur bland annat publicerade artiklar i tidskrifter. En klinisk prövning för att erhålla data 

är alltså inte alltid nödvändig. Det finns en utarbetad harmoniserad standard för tillvägagångssätt för 

kliniska utvärderingar, den betecknas SS EN-ISO/IEC 14155-1-2 [4]. 

Om lagkrav och föreskrifter för produkten följts kan tillverkaren märka sin produkt med CE-symbolen, 

se Figur 2.1. CE-märkningen av en produkt betyder inte per automatik att en myndighet har godkänt 

produkten, utan märkningen kan ses som att tillverkaren meddelar att ansvar tagits för att EU-

direktiv uppfylls [3]. 

 

Figur 2.1 CE-märket är en signal från tillverkare till myndighet att ansvar tagits för att EU-direktiv uppfylls. 
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Sveriges struktur anpassat till EU-direktiv 

I Sverige har riksdagen genom regeringen delegerat ansvaret till Läkemedelsverket tillsammans med 

Socialstyrelsen, om att översätta EU-direktiven till Svensk lag. EU-direktivet för generella 

medicintekniska produkter är i stora drag direkt översatt till Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 

2003:11. Läkemedelsverkets uppgift är även att tillsammans med myndigheten Swedac kontrollera så 

kallade allmänna organ. Läkemedelsverket gör förutom kontroll av allmänna organ även 

marknadskontroller, det vill säga kontroll av både tillverkare och produkter att de följer regelverken 

[4].  

Swedac är den myndighet som, utöver kontrollansvaret av allmänna organ och laboratorier, ansvarar 

för att lagar kring själva CE-symbolen följs. Dessa lagar finns i Lag (SFS 1992:1534) om CE-märkning, 

och innehåller regler kring exempelvis utformningen av CE-märket [7]. 

Allmänna organ är tredjepartsorganisationer som opartiskt ansvarar för certifiering av tillverkares 

ledningssystem och produkter. För medicintekniska produkter finns i Sverige två allmänna organ, 

Intertek Semko AB samt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. När det kommer till 

medicintekniska produkter är det alltså läkemedelsverket som tillsammans med Swedac granskar 

dessa organ. Tredjepartscertifiering av produkt och/eller ledningssystem för kvalitet krävs för alla 

medicintekniska produkter förutom Klass-1-produkter, om inte Klass-1-produkten är steril eller har 

mätfunktion [3].  

Användningen av medicintekniska produkter övervakas av Socialstyrelsen [4]. 

Figur 2.2 illustrerar direktiv, lagar, regelverk, organisationer, användare och tillverkare samt hur de 

sinsemellan hänger ihop. 
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Figur 2.2 Schematisk bild över hur lagar, organisationer sinsemellan är länkade.  

2.1.2  Marknadsintroduktion 

Innebörden av CE-märket 

CE-märket medför fördelar, för både tillverkare och användare. CE-märket innebär även ett visst 

ansvar. För tillverkare är CE-märket en signal till kontrollmyndighet, i Sverige Läkemedelsverket, att 

tillverkaren har tagit ansvar för att lagar och förordningar följs. Det betyder att tillverkaren uppfyller 

ställda lagkrav för; produkten, utvecklingsprocessen samt att ett säkerhetssystem för produkten 

genom hela dess livscykel har inrättats. Säkerhetssystemet skall beskriva rutiner vid tillbud eller 

olyckor. Det är lagstadgat att tillverkaren exempelvis skall kunna informera kunder gällande viktig 

information om en viss produkt. Tillverkaren är skyldig att försäkra sig om att användaren förstår hur 

produkten används för sitt ändamål. Det betyder att tillverkaren är ansvarig för att bruksanvisningen 

är lättförståelig. För avancerade produkter kan det vara lämpligt att tillverkaren tillhandahåller 

utbildningar för den som skall hantera produkten. Allt ansvar som tillverkaren bär skall vägas upp av 
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de fördelar som det innebär att ha tillgång till hela EU-området samt att produkten per automatik 

kan anses tillräckligt säker [3].  

För de som använder produkten betyder CE-märket en försäkran om att produkten är säker och att 

prestandan som angivits erhålls. Detta gäller dock bara om produkten används inom det avsedda 

användningsområdet. Det är alltså användarens skyldighet att läsa manualer etcetera för att förstå 

produktens avsedda användning. Om produkten används utanför den avsedda användningen, bär 

inte tillverkaren ansvar en olycka skulle inträffa [4].  

Vägen till CE-märkning 

Nedan följer, i punktform, de aktiviteter tillverkare av medicintekniska produkter måste genomgå för 

att uppfylla gällande EU-direktiv. När hänvisning till bilaga görs, är det till LVFS 2003:11. Bilaga kan 

ses som en samling specifika regler. 

 Klassificering av produkt enligt bilaga 9. 

 Baserat på klassifikation ska relevanta bilagor (bilaga 2 – 11) följas. 

 Försäkran om att allmänna krav i bilaga 1 följs.  

 Skapa en teknisk fil. 

 Utforma ett säkerhetssystem för uppföljning av produkten. 

 Utfärda dokument för överensstämmelse med EU-direktivet. 

 Placera CE-märket på produkten. 

Klassificering av produkt 

Som framgår i 2.1.1, är det syftet, den avsedda användningen, som fastställer om en produkt skall 

räknas som medicinteknisk eller ej. Tillverkaren ansvarar för att det finns en användningsbeskrivning 

av produkten. Denna beskrivning blir senare en del av den tekniska dokumentationen, som är en del 

av produkten. Användningsbeskrivningen är en grundstomme i det fortsatta klassificeringsarbetet 

och bör beskrivas kortfattat men precist. Figur 2.3 är en schematisk bild av hur klassificering går till.  
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Figur 2.3 Schematisk bild av riskklassificering. 

De lila-färgade rutorna markerar produktklasser som ej omfattades av detta examensarbete. När den 

avsedda användningen är beskriven kan produktkategori bestämmas. Beroende på produktkategori 

gäller olika EU-direktiv. Produktkategorin generella produkter spänner över ett brett spektrum av 

produkter, allt från skalpeller till apparatur för magnetröntgen.  

För generella medicintekniska produkter gäller sedan 2003:11 och LVFS 2009:18, bilaga 9. Där 

återfinns 18 så kallade regler. Dessa regler dikterar vilken riskklass produkten hamnar i, det vill säga 

klassificering. Det kan hända att flera regler är tillämpbara för produkten, då gäller den regel som 

innebär högst klassificering. Mer om dessa regler och hur de används behandlas vidare i 2.2.1  

För vägledning i klassificeringsarbetet kan tillverkaren använda sig av vägledningsdokument av EU-

kommissionen. Dessa dokument betecknas MEDDEV. För klassificeringsvägledning används MEDDEV 

2.4/1, där kan tillverkare se vad andra liknande produkter klassificerats som. Det är dock viktigt att 

poängtera att även om två produkter tekniskt är identiska kan de falla inom två olika klassificeringar 

till följd av deras avsedda användning.  

Kraven på tillverkaren stiger i ordning med klass. Lägst krav ställs för klass I- produkter och högst krav 

för Klass III – produkter. Om en produkt faller inom klass I behövs normalt inte granskning av allmänt 

organ, förutom om produkten är steril eller innehåller mätfunktion. 
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Relevanta bilagor 

Oavsett riskklass skall alla produkter uppfylla de väsentliga krav som anges i LVFS 2003:11 med 

tillägget 2009:18, bilaga I. Beroende av vilken riskklass produkten hamnat i finns däröver relevanta 

bilagor till 2003:11. Bilagor kan ses som specifika regler. Tillverkaren måste visa på 

överensstämmelse med dessa bilagor för de specifika kraven. Det vill säga de klass- och 

produktspecifika kraven utöver de väsentliga krav som återfinns i bilaga I. I vissa fall måste 

tillverkaren göra aktiva val gällande vilken ”väg” som skall tas, det vill säga vilka bilagor som följs för 

att visa på överensstämmelse. Sammanfattningsvis bestämmer riskklass vilka bilagor, specifika krav, 

som ställs på produkten. 

Försäkran om allmänna krav, bilaga 1 

Alla tillverkare skall utforma och underteckna en försäkran om överensstämmelse med bilaga 1. I 

denna försäkran finns kort information om produkten och speciellt dess avsedda användning. 

Tillverkaren försäkrar även att produkten uppfyller lagkrav och de EU-direktiv som ställs på 

medicintekniska produkter.  Försäkran undertecknas exempelvis av VD eller kvalitetsansvarig för 

företaget.  För att underlätta utformningen av försäkran kan företag följa SS-ISO/IEC 17050-1:2005. 

Teknisk fil 

Utveckling av en teknisk fil görs kontinuerligt under utvecklingsarbetet och genom hela produktens 

livscykel.  Från att de första tankarna kring en prototyp dokumenteras, till att bokföra synpunkter 

från användare.  Den tekniska filen skall ses som en del av produkten och hela dokumentationen gås 

igenom av ett tredjepartsorgan om lagen så kräver. Viktiga delar i den tekniska filen är ritningar, 

testrapporter samt riskanalyser. Spårbarhet är viktigt. Det skall gå att se hur och var en risk har 

hanterats. Detta görs i en riskhanteringsplan.  

Säkerhetssystem och uppföljning 

Varje tillverkare är skyldig att inrätta system för hur eventuella tillbud och olyckor skall hanteras. Det 

är även krav på att tillverkaren skall kunna informera kund om relevant produktinformation. Om en 

olycka inträffat eller en händelse som hade kunnat resultera i en olycka gäller att företaget 

rapporterar till Läkemedelsverket. För att snabbt kunna utreda och ta reda på vad som gått fel i till 

exempel produktionen är det viktigt att företaget, via exempelvis streckkod, kan följa exakt vad som 

hänt med till exempel ett kretskort. Vem som lödde, var kortet sattes ihop och så vidare. 

Överensstämmelse med EU-direktiv 

Beroende av produktklassificering, hur överensstämmelse påvisas och om företaget följer övriga 

lagkrav skrivs dokument under att produkten och företaget uppfyller samtliga direktiv, vilka är unika 

för produkten och företaget. 

CE-märkning 

När hela produkten inklusive dokumentation utarbetats och blivit granskade kan tillverkaren sätta 

CE-märket på sin produkt för att visa på överensstämmelse med lagen.  

2.2 Tillämpad certifiering 
I detta avsnitt kommer de aktiviteter som listades i 2.1.2 att behandlas med Elektrodress som 

tillämpning. Aktiviteterna kan inte följas till punkt och pricka då vissa kräver aktiva val av tillverkaren 

och vissa är en kontinuerlig process genom hela produktlivscykeln. Däremot kommer alla punkter att 
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diskuteras och där det passar kommer rekommendationer till Inerventions AB att ges. 

Rekommendationerna kommer kunna användas av företaget för att göra mer informerade val i 

produktutvecklings- och underhållsarbetet av Elektrodress.  

2.2.1 Klassificering av Elektrodress 
Här kommer huvudsakligen tre frågor att diskuteras. Dessa är; Är Elektrodress en medicinteknisk 

produkt eller ej? Hur säkerhetsklassificeras Elektrodress? Skall Elektrodress säljas som en enda 

produkt eller som en modulsammansatt produkt? 

Vad gäller huruvida Elektrodress är en medicinteknisk produkt eller ej är skall Elektrodress syfte och 

avsedda användning studeras. Texten nedan är författarens förslag till hur avsedd användning bör 

beskrivas. 

”Elektrodress lindrar spasticitet. Detta görs med hjälp av elektrisk stimulans av antagonist till den 

spastiska muskeln. Elektrodress skall endast användas enligt förskrivning av terapeut.” 

Med den ovan avsedda användningen faller produkten tydligt inom ramen för en medicinteknisk 

produkt enligt punkt 2 i SFS 1993:584 §2: 

  ”2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning,” 

I läkemedelverkets föreskrift 2003:11 om de väsentliga kraven för en medicinteknisk produkt framgår 

att med CE-märket försäkrar tillverkaren att produkten har den prestanda som uppgetts. Tillverkaren 

måste objektivt kunna påvisa att produkten är testad och prövad för sin användning och att 

egenskaperna vid normal användning av produkten kan bibehållas [3]. Detta betyder att med klinisk 

data skall tillverkaren ha en grund för, i detta fall, att produkten minskar spasticitet. Oftast påvisas 

detta genom data från tidigare utförda studier. Är produkten eller metoden banbrytande och tidigare 

studier saknas måste en klinisk prövning utföras. Detta är kostsamt i både tid och pengar.  Det är 

därför som författaren rekommenderar att beskriva den avsedda användningen som om Elektrodress 

vore en traditionell TENS-apparatur som lindrar spasticitet. Det vill säga helt utelämna beskrivningen 

om vibrationsnodernas effekt. Elektrodress säljs då alltså mer eller mindre som en flerkanalig 

användarvänlig TENS-apparat för ändamålet att lindra spasticitet. Lindringen av spasticitet skulle 

styrkas av befintliga studier. I och med att den avsedda användningen beskrivs så simpelt som möjligt 

skulle tid till marknad reduceras och Inerventions AB skulle kunna befästa sin marknadsposition. 

Parallellt med försäljningen av första versionen av Elektrodress kan Inerventions AB utföra en klinisk 

prövning gällande elektro- och vibrationsstimulans i samspel. 

Elektrodress faller, som tidigare nämnt, under produktkategorin generella medicintekniska 

produkter.  För att bestämma produktkategori, och därav vilken EU-föreskrift som gäller, användes 

uteslutningsmetoden. Elektrodress tillhör inte produktgruppen aktiva medicintekniska produkter för 

implantation. Detta eftersom denna förutsätter att produkten mer eller mindre stannar inuti eller i 

en öppning i kroppen. Produkten kan inte kategoriseras i produktgruppen medicintekniska produkter 

för in vitro-diagnostik, då denna produktgrupp täcker produkter som aldrig kommer i beröring med 

patienten. 
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För att riskklassificera Elektrodress måste undergrupp till generella medicintekniska produkter 

bestämmas. Undergruppering bestäms utifrån hur produkten kommer i kontakt med patienten och 

hur produkten behandlar patienten. 

Med hjälp av undergruppering bestäms vilka regler i LVFS 2003:11 Bilaga 9 som ska behandlas. De 

olika undergrupperingarna är; icke invasiv produkt, invasiv produkt och eller aktiv produkt. 

Undergruppering dikterar specificerade regler. Reglerna statuerar vilken riskklassificering produkten 

erhåller beroende av dess egenskaper och användning. Nedan har undergrupp till generella 

medicintekniska produkter och deras gällande regler listats: 

Undergrupp Regler  

Icke invasiva produkter 1, 2, 3 och 4 

Invasiva produkter 5, 6, 7 och 8 

Aktiva produkter 9, 10, 11 och 12 

Särskilda regler 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Tabell 1. Gällande regler beroende av undergruppering 

Alla produkter berörs av så kallade särskilda regler. Elektrodress kommer att betraktas som en aktiv 

icke invasiv produkt. Till invasiv räknas inte produkter vars energi tränger genom kroppsytan [3]. 

Därmed är invasiv produkt att utesluta för Elektrodress, då de elektriska pulserna tränger genom 

huden. En aktiv medicinteknisk produkt är beroende av kraftkälla för att tjäna sitt syfte. Då 

Elektrodress kommer att drivas av batterier kommer produkten att betraktas som aktiv. För att 

riskklassificera Elektrodress berörs alltså de regler som är angivna i Tabell 1 för Icke invasiva 

produkter och Aktiva produkter. Alla gällande regler har genomgåtts och författaren har fastställt att 

produkten kommer tillhöra riskklass klass IIa. Varje regel kommer inte behandlas i detta 

examensarbete. För att återge ett exempel på hur regler är formulerade är regel 9 citerad nedan: 

”Alla aktiva terapeutiska produkter som är avsedda att tillföra eller utbyta energi tillhör klass IIa, om 

de inte har sådana egenskaper att de kan tillföra energi till eller utbyta energi med människokroppen 

på ett potentiellt farligt sätt, med tanke på energins egenskaper, täthet och platsen där energin ska 

användas – de tillhör då klass IIb.”  [7] 

Exempel på produkter i Klass IIa är muskelstimulatorer. Viktigt att poängtera är att, med riskfyllt, 

utgår man från medicinska tekniska egenskaper hos energin, ström och spänning, och hur apparaten 

skall användas. Det är alltså inte ett resultat av en riskanalys eller hur pass riskfylld konstruktionen av 

produkten anses vara [3]. 

Elektrodress består som bekant av ett flertalet delsystem, så som dress med inbyggda elektroder och 

vibrationsnoder, POD för elektronik samt programvara i dator för programmering av dress. Det är 

tillverkarens ansvar att bedöma vilken eller vilka delar som behöver verifieras och testas för CE-

märkning. Man skiljer på komponenter och tillbehör. Komponenter är exempelvis, elektriska 

motstånd, kondensatorer, skruvar, sladdar och batterier. Dessa tillhör produkten men anses inte ha 

något självständigt syfte för att den ska klassificeras som produkt enligt lagen (1993:584)  [3]. 
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Elektrodress består av en rad komponenter, som alltså inte behöver genomgå utförliga tester, 

exempel på dessa är dragkedjor, skruvar, batterier och sladdar.  

Tillbehör definieras i 93/42/EEC som:  

”Artikel som inte är en produkt men som tillverkaren särskilt avsett för användning tillsammans med 

en produkt för att produkten skall kunna användas på det sätt som tillverkaren avsett. ” [8] 

Det framgår även att tillbehör måste klassificeras enskilt. Detta för att det inte skall gå att tillverka 

tillbehör med sämre säkerhet. Utöver detta behöver tillverkaren, som specificerat tillbehöret, kunna 

visa kompabilitet mellan produkten och dess tillbehör.  För Elektrodress måste alltså dressen, som är 

vital för att produkten skall tjäna sitt syfte, verifieras och certifieras efter egna meriter. Däremot 

måste inte datorer och datortillbehör som är avsatta för produkten uppfylla kraven för 

medicintekniska produkter. Dessa kan anses vara hjälputrustning. Viktigt att poängtera är dock att 

mjukvaran för styrning av produkten behöver uppfylla kraven. Vad gäller datorer kan det verka 

underligt att det explicit inte ställs höga krav. Däremot ställs det indirekt höga krav eftersom 

mjukvaran behöver testas ihop med datorns konfiguration, på så sätt ställs även krav på datorer.  

I Elektrodress fall kommer produkten bestå av tre delsystem som samverkar, dress, POD och 

datormjukvara för programmering. Som ovan nämnt, kommer vissa delar inuti dessa delsystem inte 

behöva utförlig verifiering och testning. Däremot kommer tillverkaren, Inerventions AB, att behöva 

göra ett strategiskt val angående om hela produkten skall CE-märkas som en produkt eller om varje 

delsystem ska CE-märkas var för sig och klassas som en självständig produkt eller alternativt tillbehör 

till medicinteknisk produkt. Det finns för och nackdelar med båda vägvalen. Väljer Inerventions AB 

att sälja produkten under samma CE-märke binder företaget kunder till att enbart använda 

företagets delar. Användaren kommer alltså inte kunna köpa en dress utav någon konkurrent och 

använda med Inerventions POD. Däremot kommer Inerventions AB kunna erbjuda kunder att separat 

kunna köpa en ny dress, om exempelvis ett barn har växt ur sin dress. Då produkten säljs under 

samma CE-märke får samtliga moduler automatiskt samma säkerhetsklassificering, i det här fallet 

alltså klass IIa. Nackdelen med att samla alla moduler under samma CE-märke är att det blir mer 

regulatoriskt arbete om en del behöver bytas ut eller om en ny version av produkten skall släppas. 

Dessa nackdelars motsatser är fördelarna med att CE-märka varje modul för sig. Produkten blir då 

lättare att uppdatera då det inte krävs lika utförligt regulatoriskt arbete. Då varje modul klassificeras 

för sig, får inte tillverkaren sälja dessa i samma primärförpackning. Varje modul måste förpackas för 

sig med en bruksanvisning som anger den avsedda användningen och hur modulen fungerar och skall 

kopplas ihop i hela systemet. Tillverkaren måste även tillhandahålla ytterligare en bruksanvisning för 

hela systemet.  

Författaren föreslår att Inerventions AB CE-märker varje modul för sig. Detta eftersom kunder 

troligtvis ändå kommer att vara trogna företaget. Konkurrenter bör inte se någon vinning i att 

försöka tillverka dresser till ett lägre pris. Fördelen med att separat CE-märka modulerna är som 

tidigare nämnt att det blir lättare att släppa nya versioner av produkten. Då Inerventions AB har 

framtidsplaner för uppdateringar passar detta tillvägagångssätt bäst.  



15 

 

2.2.2 Relevanta bilagor för Elektrodress 
Produkter inom Elektrodress klassificering, klass IIa har flera regulatoriska vägar att gå, som leder 

fram till CE-märkning. Som tidigare nämnt i 2.1.1 måste alla medicintekniska produkter uppfylla 

Bilaga 1 som statuerar de väsentliga kraven. Utöver de väsentliga kraven kan en klass IIa-produkt 

välja att nå CE-märkning genom att visa överensstämmelse med antingen Bilaga 2 eller Bilaga 7 

tillsammans med någon av Bilaga 4,5 eller 6. Skillnaderna mellan att välja Bilaga 2 eller Bilaga 7 

tillsammans med underbilaga är i stora drag att Bilaga 2 innebär att företaget har implementerat ett 

system för fullständig kvalitetssäkring. Bilaga 7 med underbilagor innebär att kontroll av varje 

produkt och att produktionskedjan är certifierad.  

Enligt information från säljmöte med Intertek Semko AB väljer 90 % av alla företag ett följa Bilaga 2. 

Det vill säga implementera ett system för fullständig kvalitetssäkring.  Alla tillverkare av 

medicintekniska produkter är tvungna att ha någon form av ledningssystem för kvalitet. För att 

uppnå krav i Bilaga 2 kan standarden Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 13485:2003 följas. 

Vägvalet företaget står inför kommer påverka vilka marknader som är tillgängliga, exempelvis kräver 

Kanada att Bilaga 5 följs, vilket är en bilaga för försäkran om kvalitet i produktionskedjan. Författarna 

föreslår att konsulter konsulteras för att göra en bedömning av vilken väg som är den bästa för 

Inerventions AB.  

2.2.3 Försäkran om allmänna krav 
En försäkran med underskrift om överensstämmelse med lagen, SFS 1993:584 krävs för CE-märkning. 

Standarden SS-ISO/IEC 17050-1:2005 anger vad som krävs i försäkran. I Bilaga A visas ett exempel på 

hur försäkran om överensstämmelse kan skrivas enligt ISO-standarden. 

2.2.4 Teknisk fil 
Detta examensarbete i sig kan ses som en del av den tekniska dokumentationen. Inerventions AB bör 

köpa in resurs för utbildning av hur dokumenteringen skall gå till vad gäller versionshantering och 

dylikt. En riskanalys enligt ISO-standard bör göras omgående och den bör bli granskad av allmänt 

organ, alternativt erfarna konsulter, kort därefter.  

De största och allvarligaste riskerna som identifierats och handlingsplan mot riskerna: 

 Risk: Elektrodparen är parade så att ström tar en farlig väg, så som genom hjärtat. Handlingsplan: 

För att inte detta skall ske bör Elektrodress bara kunna kopplas in på ett sätt. Det vill säga, PODen 

skall bara gå att kopplas in till dressen på ett enda sätt, som är säkert. Inom den inbyggda 

mjukvaran som genererar styrsignalerna för terapi bör varje läge mjukvaran kan befinnas i att 

analyseras och försäkras om att fara inte kan uppstå.  

 Risk: Behandlingen medför för hög elektrisk effekt, till följd av tekniskt fel, utanför ramarna för 

vad som klassas som säker elektrisk terapi. Handlingsplan: Det är alltid önskvärt att risker tas 

hand om i hårdvara. I detta fall har en kortslutningsgräns satts för hur mycket ström som får 

passera varje elektriskt elektrodpar. Hårdvaran är visserligen utvecklad med hjälp av mjukvara, 

VHDL. Hur hårdvaran försäkrar att inte farlig ström kan passera genom elektrodparen beskrivs i 

3.3.  
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 Risk: Personer som inte är lämpade för användning av Elektrodress använder produkten. Så som 

personer med hjärtfel, pacemaker, högt blodtryck och epilepsi. Handlingsplan: I bruksanvisning 

måste alla riskgrupper ombes att inte använda Elektrodress.   

Två viktiga säkerhetsfunktioner, som är kopplade till två av de ovan nämnda riskerna, kommer att 

krävas av hårdvaran. En av funktionerna är att apparaten direkt skall avsluta all behandling om för 

hög ström passerar genom en eller flera kanaler. Det vill säga ett skydd mot kortslutning. De övre 

gränserna för spänning och ström finns dikterade i tekniska standarder. Den andra funktionen är att 

apparaten skall stänga av behandlingen om en eller flera kanaler inte leder ström, det vill säga att de 

förlorat kontakt med hud. Detta för att inte kanaler skall kunna vara igång och ”hänga i luften”, vilket 

skulle medföra att vid kontakt med människa är placeringen av elektroder inte säkerställd, vilket kan 

medföra att strömmen passerar kroppen genom en farlig väg. Tester och verifiering av riskhantering 

mot dessa risker är dokumenterade i Bilaga B och Bilaga C. 

2.2.5  Säkerhetssystem för uppföljning 
Som tidigare nämnt är det krav på att Inerventions AB inrättar ett säkerhetssystem. Detta 

säkerhetssystem kommer att innefatta två delsystem. Ett av delsystemen är Post Marketing 

Surveillance, PMS. Vilket är ett system för övervakning av produkten, Elektrodress, när den är 

marknadsförd. Det andra systemet kallas för Vigilanssystem, vilket är ett system för rapportering av 

olyckor till behörig myndighet. Eftersom säkerhetssystemet är en del av kvalitetsledningssystemet, 

som föreslagits tidigare, föreslås att Inerventions inrättar kvalitetsledningssystemet och därav 

erhåller ett säkerhetssystem.  

2.2.6  Överensstämmelse & CE-märkning 
När allt regulatoriskt arbete är utfört och Inerventions AB anser att allmänt organ kommer att 

godkänna all dokumentation skall Inerventions AB göra en ansökan till förslagsvis Intertek Semko AB. 

Efter godkännande märks produkten med CE-märket och kan introduceras fritt inom EU-området. 

2.2.7  Resultat och rekommendationer 
Kunskap om hur regelverk påverkar produktutveckling och ledning av företag har uppnåtts. Flertalet 

beslut som kommer påverka vilka marknader som är tillgängliga, hur mycket pengar som behövs med 

mera kommer att behöva tas av företagsledningen på Inerventions AB. En viktig slutsats är att 

regelverk i mångt och mycket kommer att styra kravspecifikationen för produkten som skall lanseras. 

Redan då den avsedda användningen beskrivs tar företaget ett aktivt beslut som kommer att styra 

mycket i utvecklingen. Den avsedda användningen tillsammans med riskanalys kan ses som de 

viktigaste byggstenarna i certifieringsarbetet. Där den avsedda användningen definierar produkten 

och vad produkten utlovar.  En kontakt mellan Intertek Semko AB och Inerventions AB har skapats 

där första steget om att erhålla en offert för en kravutredning har tagits.  

Efter flertalet diskussioner med personer som är insatta i ämnet drogs slutsatsen att i stort sett alla 

mindre företag inom medicinteknik inhämtar kompetens utifrån till certifieringsarbetet.  Författarna 

rekommenderar att Inerventions AB vänder sig till konsultbolag för att köpa in rätt kompetens som 

stödprocess till utvecklingsarbetet. Kompetensen är även nyttig för att kunna göra informerade val 

för företagsledningen. Förslagsvis konsulteras Intertek Semko AB. Efter ett säljmöte med Intertek 

Semko AB överlämnades material för att de skulle ta fram en offert för en så kallad kravutredning. En 
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kravutredning betyder att Intertek Semko AB läser in sig på produkten, marknaden och företaget i 

allmänhet. Intertek Semko AB ger då efter en kravutredning förslag på vilka marknader som 

företaget skall ge sig in på och hur företaget tar sig till de marknaderna. Intertek Semko AB föreslår 

då vilka standarder, exempelvis IEC 60601 med dess understandarder, som skall uppfyllas och 

konkret hur de skall uppfyllas. En kravutredning är ett första steg i certifieringsarbetet. 

Allmänt föreslås att Inerventions AB har ett nära samarbete med kompetenta konsulter igenom hela 

produktutvecklingsfasen. Konsulterna skall kunna peka ut vilka tekniska områden som måste göras 

säkrare och hur de skall förbättras från prototypstadiet till en färdig produkt. Lagkrav kommer i 

mångt och mycket att styra hela produktutvecklingsarbetet och behöver därför tas hänsyn till så 

tidigt som möjligt.  

Författarna föreslår även att Inerventions AB utnämner en kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige 

skall vara länken mellan certifieringskonsulterna och teknikutvecklingen på företaget. Denna 

befattning skall ha tillräckliga kunskaper för att kunna köpa in rätt resurser till företaget och kunna 

bedöma när och om kompetens och resurser utifrån behövs. I och med att denna person kommer ha 

nära kontakt med troligtvis Intertek Semko AB, kan det vara lämpligt att denna person ansvarar för 

den kliniska studien. Kvalitetsansvarig på teknikföretag har ofta en teknisk bakgrund av samma 

anledning som att patentingenjörer behöver en teknisk bakgrund för att förstå av kopplingen mellan 

regelverk och teknik. 
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2.3 Elektroterapi på människor 

2.3.1 TENS - Transkutan Elektrisk Nervstimulering 
Behandling med TENS används för att ge terapeutisk nervstimulering. Metoden används idag främst 

för att lindra smärta från bland annat diverse vävnadsskador.  

”Denna är utan tvekan den mest använda metoden för terapeutisk neurostimulering. De flesta 

patienter med svår neuropatisk smärta har prövat TENS men även många patienter med 

smärttillstånd orsakade av vävnadsskada och med smärtor av blandad genes har haft sådan 

behandling. Till exempel patienter med ryggskott, muskelsmärta och ischemiska bensmärtor.” [9] 

TENS kan även användas för att lindra spasticitet [10] [11]. Denna behandlingsmetod är idag inte 

evidensbaserad [9]. Vid behandling med TENS appliceras elektroder direkt på huden, detta illustreras 

i Figur 2.4. Elektroderna appliceras i par, en anod och en katod. Dessa elektroder kopplas till TENS-

apparatur som genererar elektriska pulser. En TENS-apparat har ofta en elektrisk pulsgenerering med 

tre frihetsgrader, variabel frekvens (1 Hz – 10 kHz), variabel spänningsamplitud/intensitet (10 V – 200 

V) och variabel pulsbredd (10 µs – 10 ms) [12]. TENS-apparater finns med både lik- och växelström. 

 

Figur 2.4 TENS-apparatur med elektroder på arm. 

2.3.2  Människokroppen 
Vid icke-invasiv elektrisk stimulering fungerar huden som ledare mellan elektroder och 

muskelvävnad. Huden kan delas in i tre lager: underhud, läderhud och överhud, Figur 2.5 illustrerar 

indelning av lager. 
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Figur 2.5 Hudlager. 1 och 2 – överhud, 3 – läderhud, 4 – underhud.Figur från Wikipedia. 

Elektriska egenskaper av dessa hudlager skiljer sig från varandra. Underhud och läderhud bildar 

tillsammans ett lager mellan överhud och inre vävnader. Dessa lager innehåller mycket vätska vilket 

gör dem till goda ledare. Det översta skiktet av överhud, det så kallade hornlagret, är istället torrt och 

kan ses som en elektrisk isolator. Igenom hornlagret tränger hårsäckar och svettkanaler, vilka i sin tur 

fungerar som elektriska ledare men med relativt hög resistans. Elektrod, hornlager och 

underliggande vävnad kan modelleras som en kondensator. En modell av elektroder, hud och 

kroppens inre vävnader illustreras i Figur 2.6 där CH är kapacitansen mellan elektrod och läderhud, RH 

är resistansen mellan elektroder och inre vävnad och RI är inre vävnaders resistans.  

 

Figur 2.6. Modell av elektroder, hud och vävnader vid elektrisk muskelstimulering. 

RH i modellen är förluster vid elektroterapi då pulser skall nå inre vävnader för att terapin skall ge 

effekt. Strömmens styrka, intensitet, blir därför patientberoende eftersom att RH och CH är 

patientberoende. Patienter med mörk hy eller med högt kreatininnehåll har ofta högre RH, än vad 

som är associerat med ljus hy och lågt kreatininnehåll. Resistansen mellan elektrod och inre vävnad 

brukar vara mellan 120 - 650 kΩ, med obehandlad hud. Motståndet kan reduceras med en 

förbehandling av hyn. Genom en lättare slipning, innan elektrodapplicering, kan resistansen 

reduceras med upp till 88 % [13]. Kroppens inre laddningar innebär att mätning med en vanlig 

multimeter av kroppens resistans ofta medför opålitliga mätvärden.  

2.3.3  Utseende på elektrisk puls 
Vanliga pulsutseenden vid muskelstimulering är presenterade i Figur 2.7. De fyra översta pulserna i 
figuren är växelströmspulser, de övriga tre är likströmspulser. Att använda likström eller växelström 
vid terapi påverkar bara den terapeutiska effekten marginellt, enligt tester som gjorts på de sju 
pulserna. Den viktigaste faktorn, för terapeutiska effekt, är den totala strömförändringen, ΔI i 
muskeln. Den terapeutiska effekten ökar monotont med den totala strömförändringen [14].  
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Figur 2.7 Ström som funktion av tid. 

Utifrån modell beskriven i 2.3.2 kan kroppen och elektroderna approximeras med ett motstånd 

parallellt med en kondensator. Total strömförändring i muskulatur, och därmed terapeutisk effekt, 

påverkas av både resistansen och kapacitansen. Strömförändringen i resistorn är proportionell mot 

frekvens, pulsduration och pulsamplitud. Vad gäller kondensatorn så påverkas strömförändringen 

mer komplext, Figur 2.8 illustrerar strömförändringen i kondensatorn som funktion av tid. I läge A) är 

pulslängden kort i jämförelse med kroppens urladdningstid. Kondensatorn hinner inte bli fullt 

uppladdad, vilket gör att strömmen inte bemärkt minskar under pulsen. I B) däremot är pulsen lång 

jämfört med kroppens urladdningstid vilket gör att kondensatorn blir fullt uppladdad och den enda 

strömmen som flyter igenom kroppen flyter genom hudens högresistenta hornlager [15]. 

 

Figur 2.8 Spänning och ström som funktion av tid mätt över ett elektrodpar kopplat till kroppen. 
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2.3.4 Elektrodform 
Två elektrodegenskaper påverkar i huvudsak elektroterapin, ytkonduktiviteten mot hud och storlek 

på elektroden. Formen, det vill säga om en elektrod är rund eller rektangulär, påverkar inte 

behandlingen märkvärt. Ytkonduktiviteten påverkar resistansen i modell presenterad i 2.3.2. 

Storleken på elektroden minskar resistansen men ökar kapacitansen, kondensatorn blir större [16]. 

Dessa förhållanden är inte linjära. För att uppnå effektiv terapi med avseende på energianvändning 

men även muskulär påverkan, bör elektrodernas storlek anpassas efter muskelgrupp. 
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3 Prototyputveckling 
Den tekniska implementeringen delades in i delsystem utifrån funktionalitet. Den funktionella 

indelningen utgör en systemarkitektur. Systemarkitekturen är i sig uppdelad i moduler vilka 

övergripande kan beskrivas av en arkitektur och utformning av moduldesign. Den klassiska V-

modellen illustrerar i Figur 3.1 uppdelningen av implementeringen och hur implementeringen 

kontinuerligt och succesivt har testats på olika nivåer i V-modellen. Alla tester redovisas inte i detta 

examensarbete, systemvalidering återfinns däremot i Bilaga D. Vidare kan varje modul, det vill säga 

de ingående komponenterna i systemarkitekturen, delas upp utifrån V-modellen. Varje modul kan 

alltså beskrivas med V-modellen där kravspecifikationen härstammar från systemarkitekturen. 

Teoretiskt kan även varje modul vidare beskrivas av sin egen V-modell där modularkitekturen 

dikterar kravspecifikation. I detta examensarbete beskrivs V-modellen endast i så att säga två nivåer.  

 

Figur 3.1 V-modellen beskriver utvecklingsflödet från kravspecifikation till moduldesign och tillhörande test. 

En kravspecifikation för implementeringen togs fram i samarbete med uppdragsgivaren, Inerventions 

AB. Huvudsyftet med implementeringen var att hårdvara skulle tas fram för att kunna verifiera 

teknikkoncept, en feasability study. Syftet var även att Inerventions AB skulle kunna använda 

hårdvaran för att testa en arm-modul av en dressprototyp. En fullständig kravspecifikation återfinns i 

Bilaga E. Kravspecifikationen togs medvetet fram med ”mjuka” tekniska krav för att följa angiven 

metod i 1.4. De viktigaste kraven för implementeringen var: 

 Datormjukvara skall kunna programmera terapiparametrar för elektroder och vibrationsmotorer. 

 En POD skall ta emot terapiparametrar och generera styrning av sex elektrodpar och sex 

vibrationsmotorer. 

En systemarkitektur togs fram för att möta kravspecifikationen. Figur 3.2 beskriver 

systemarkitekturen grafiskt. Valet av de ingående modulerna i arkitekturen, det vill säga GUI, 

logikstyrning, effektsteg, elektroder och vibrationsmotorer resonerades fram för att erhålla önskad 

funktionalitet. Modulerna och val inom modulerna är beskrivna i 3.2 - 3.4. Nedan beskrivs vad den 

eftersträvade funktionen av varje ingående modul var. Dessa funktioner är för varje modul 

kravspecifikationen för modulens egen V-modell.  
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Figur 3.2 Systemarkitektur i högsta nivån av V-modell. 

Användargränssnittets funktion i systemet var att sända terapiparametrar till PODen. Parametrarna 

för elektroterapin skulle vara intensitet, frekvens och pulsduration. Intensiteten skulle vara ställbar i 

minst 16 diskreta steg, frekvensen skulle vara mellan 5 och 50 Hz i steg om 1 Hz, pulsdurationen 

skulle vara inställbar mellan 0 och 70 µs. Användaren skulle få en grafisk återgivning av armleden, där 

terapins elektrod- och vibrationslokationer skulle kunna markeras för att ange vilket elektrodpar eller 

vilken vibrationsmotor inställningar syftar på.  

Logikstyrningen skulle ta emot parametrar från användargränssnittet och utifrån dessa reglera 

effektsteget med logiksignaler.  Logikstyrningen skulle även ha logik för att upptäcka om ett eller 

flera elektrodpar inte leder ström, alternativt är kortsluten.  

Effektsteget skulle utifrån logikstyrningen reglera sex vibrationsmotorerna och generera sex 

elektriska terapipulser. Effektsteget skall strömförsörjas av batterier. 

Varje elektrodpar bildar en kanal. Elektroderna skall överföra elektriska pulser till människokroppen. 

Vibrationsmotorerna skulle ge stimulering med angiven intensitet och frekvens, som ställs in från 

användargränssnittet.  

3.1 Användargränssnitt 
Användargränssnittets syfte var att möjliggöra inmatning av terapiparametrar som skulle skickas till 

PODen. Ett användargränssnitt programmerades i Microsofts utvecklingsmiljö Visual Studio 2010 och 

programmeringsspråket var C#.   

3.1.1 Systemarkitektur 
Figur 3.3 beskriver användargränssnittets systemarkitektur. I detta avsnitt beskrivs inte 

modularkitekturen, istället beskrivs nedan parameterinsamling och kommunikationen. 
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Figur 3.3 Användargränssnittet syfte var att möjliggöra inmatning av parametrar och skicka dessa till POD. 

3.1.2 Parameterinsamling 
Användargränssnittet, ElektroSoft, består av totalt tre olika vyer som användaren kan orientera sig 

mellan med en knapplist, som är belägen ovanför den aktuella vyn. Figur 3.4 visar startvyn, home. 

Home-vyn talar i text om vem som gjort mjukvaran och vad mjukvaran är avsedd till. Vyn öppnas 

automatiskt då ElektroSoft öppnas.  

 

Figur 3.4 Vy som öppnas automatiskt då ElektroSoft startas. 

För att konfigurera PODen med terapiparametrar används vyn Configure Elektrodress. I vyn får 

användaren en grafisk presentation av sex lokationer för elektrodkanaler respektive 
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vibrationsmotorer. Beroende på vilken lokation användaren valt med musklick kan inställningar med 

hjälp utav en draglist göras med avseende på intensitet, pulsbredd och frekvens. Valda inställningar 

skickas till PODen. Ljud som återkoppling genereras av PODen, att en inställning har ändrats.  

 

Figur 3.5 Vy där användaren kan bestämma terapiparametrar. 

Figur 3.5 visar vyn där terapiparametrar kan ställas in och skickas till POD. Användaren får en grafisk 

återkoppling att en elektrodkanal eller vibrationsmotor har valts. I Figur 3.5 visas tre elektrodpar och 

tre vibrationsmotorer. Den översta elektrodkanalen är i grundläge och därmed inaktiv. Den mittersta 

elektrodkanalen har aktiverats med parameterinställningar som innebär att kanalen skall användas 

vid terapi, detta visas med ett grönt bredare streck mellan anod och katod. Den nedersta 

elektrodkanalen har grå anod och katod, vilket är återkoppling om att elektrodkanalen är markerad 

och kan ställas in med hjälp av draglisterna. Vibrationsnoderna markeras i användargränssnittet med 

blå cirklar. Om en elektrodkanal valts med hjälp utav musklick inaktiveras inställningsmöjligheter för 

vibrationsnoder och vice versa. Detta för att öka användarvänligheten. 

Den tredje vyn i användargränssnittet betecknas Start Therapy. Denna vy illustreras i Figur 3.6. För 

att försäkras om att data har tagits emot korrekt av PODen måste användaren klicka på knappen 

Update. När denna knapp aktiveras skickas de aktuella terapiparametrarna i PODen till 

användargränssnittet, vilka presenteras i textfältet Current therapy settings. Användaren måste 

därefter aktivt bekräfta att inställningarna är korrekta. När användaren bekräftat inställningarna 

aktiveras knappen Start Therapy, vilken sänder en startsignal till PODen som startar terapin. Terapin 
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fortgår tills det att användaren trycker på Stop therapy, alternativt att den inställbara terapitiden 

tagit slut. Terapitiden kan ställas in i antal minuter. Användaren kan från användargränssnittet avläsa 

återstående terapitid. I det nedersta textfältet i Figur 3.6 får användaren information om något 

oväntat hänt, så som att en kanal blivit kortsluten. Användaren får även återkoppling om så har skett 

med ljudsignal från POD. 

 

Figur 3.6 Vy där inställningar bekräftas och terapin kan startas. 

3.1.3 Parameteröverföring 

Gränssnitt och protokoll 

Kommunikationen mellan dator och POD, med dess inbyggda mjukvara sker seriellt med UART-

kommunikation. Det fysiska gränssnittet för UART-kommunikationen är RS232. Figur 3.7 beskriver 

flödet från användargränssnittet, GUI, till den inbyggda mjukvaran i FPGA:n. 

  

Figur 3.7 Kommunikation mellan ElektroSoft och den inbyggda mjukvaran i PODen. 
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I och med att dagens datorer ofta saknar klassisk seriell-port med RS232-gränssnitt har en USB-

adapter använts. USB-adaptern innehåller en så kallad FTDI-krets. Denna krets gör om de seriella 

RS232-signalerna till USB-signaler. När en FTDI-krets kopplas till dator installeras mjukvara som 

emulerar en seriellport och programvara ser FTDI-enheten som en klassisk seriell-port.  

Detta aningen krångliga tillvägagångssätt användes eftersom utvecklingskortet, DE0, endast hade 

utgångar för seriell kommunikation via ett integrerat chip. Utan att använda sig av ytterligare extern 

hårdvara är RS232-gränssnittet det enda kommunikationsalternativet med DE0-kort. 

Paketkontroll 

Ovanpå UART-kommunikationen som specificerar hur bytes överförs så användes en enkel 

ramstruktur för hur paket skall behandlas. För att indikera när ett nytt paket med data ankommit 

användes ett pakethuvud, START_OF_MSG. Efter pakethuvudet skall enligt ramstrukturen 

information om vilken typ av paket som skickats, CMD_*, där asterixen betyder att olika typer av 

information ges. CMD-kommandot följs av data relevant för kommandot. För att indikera att all 

relevant data mottagits användes ett så kallat paketavslut. Figur 3.8 beskriver hur ramstrukturen för 

paket är uppbyggd. Bilaga G är en förteckning över ramstrukturen som använts.  

 

 

Figur 3.8 Ramstruktur för paket av data.  

 

3.2 Logikstyrning 
Syftet och därmed kravspecifikation för logikstyrningen var att kommunicera med det grafiska 

användargränssnittet och skapa logiksignaler till effektsteget för behandling. Logikstyrningen kan ses 

som intelligensen i systemet. I detta avsnitt beskrivs logikstyrningen utifrån sin egen V-modell från 

systemarkitektur till moduldesign. 
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3.2.1 Systemarkitektur 
Den övergripande arkitekturen för logikstyrningen beskrivs i Figur 3.9. 

 

Figur 3.9 Övergripande systemarkitektur för logikstyrning 

Två teknikval utvärderas för logikstyrning. Mikrokontrollers och Field Programmable Gate Arrays, 

FPGA:s.  

Då teknikvalet skulle göras och hårdvara köpas in var koncept för effektsteget inte utarbetat. Detta 

betydde att en fullständig kravspecifikation för logiken inte fanns tillgänglig. Däremot var det troligt 

att effektsteget skulle styras med PWM-signaler. Utseendet av dessa PWM-signaler var inte känd, 

inte heller hur många som skulle behövas. Utifrån detta gjordes bedömningen att det var viktigt att 

logiktekniken skulle vara flexibel, med avseende på antal och utformning. Nedan listas för och 

nackdelar, specifikt för detta examensarbete, gällande valet mellan mikrokontroller och FPGA. 

Mikrokontroller 

Fördelen med att använda en mikrokontroller var att båda författarna av detta examensarbete har 

erfarenhet av dessa. Utvecklingstiden är generellt kortare än för FPGA-utveckling. Att använda en 

mikrokontroller kan anses vara relativt enkelt. Kunskap och information finns lättillgänglig. Priset för 

en mikrokontroller och framför allt utvecklingsmiljön är ofta lägre än för FPGA-utveckling. 

Nödvändiga kringkomponenter är få och enbart den inbyggda mjukvaran behöver utvecklas, 

hårdvaran är klar för användning. 

Nackdelen med mikrokontrollers är låg flexibilitet. Då mikrokontroller köps in behöver 

kravspecifikationen vara definierad eftersom en övre gräns för hur många PWM-signaler som kan 

genereras redan är definierad, etcetera. 

FPGA 

Fördelen med FPGA:s är att flexibiliteten är hög. Hårdvara och arkitektur beskrivs av ett 

hårdvarubeskrivande språk, exempelvis VHDL. Med VHDL kan egna periferienheter till en soft-

processor skrivas. Detta betyder att antalet PWM-signaler är variabelt. Den övre gränsen sätts av hur 

många logiska element FPGA:n har. En stor fördel med FPGA är att hårdvara är parallell, vilket 

medför att hårdvaruacceleratorer för återkommande beräkningar kan göras etcetera. 

Nackdelen med FPGA är att utvecklingstiden ofta är längre än att utveckla programvara för en 

mikrokontroller. Både inbyggd mjuk- och hårdvara behöver utvecklas. En FPGA innehåller inget 
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statiskt minne. Den förlorar sin konfiguration varje gång spänningskälla kopplas ur. Detta betyder att 

konfigurationen behöver laddas varje gång FPGA:n startar upp. Denna konfiguration kan antingen 

sparas på flash-minne eller överföras via dator. Fler kringkomponenter behövs för en FPGA-baserad 

plattform, gentemot vad som behövs för en mikrokontroller-baserad plattform. 

Vald logikteknik 

Även om en FPGA innebär längre utvecklingstid och fler kringkomponenter så uppvägs dessa 

nackdelar av flexibiliteten av antalet möjliga periferienheter och antalet frihetsgrader i utvecklingen 

av dessa. Då Inerventions AB framhävt att fler funktioner till Elektrodress är påtänkta i en senare 

version var detta ännu ett argument för att flexibiliteten i en FPGA var att föredra. Det ansågs viktigt 

att en teknikplattform skulle vara framtidssäker. Detta strider dock mot den beskrivna metoden för 

examensarbetet, att utveckla agilt.  

Då FPGA-teknik var vald skulle FPGA och tillhörande utvecklingskort väljas. Då båda författarna av 

detta examensarbete använt produkter från företaget Altera, som tillverkar FPGA:s, bestämdes att 

en Altera-produkt skulle användas. För att bestämma vilken FPGA och främst storleken, som brukar 

anges i antal logiska element, kompilerades en PWM-komponent. Detta för att få en 

storleksuppskattning av antal logiska element för FPGA:n. Komponenten byggdes upp utav 20 logiska 

element. Vidare behövdes en soft-processor, storleken lästes av ur datablad. För att få plats med 100 

PWM-signaler (en konservativ uppskattning), en soft-processor och mån för övrig logik uppskattades 

att 10 000 logiska element skulle behövas. Ett annat krav var att många in och utpinnar från FPGA:n 

behövdes.  

Valet blev en Cyclone III från Altera. Utvecklingskort köptes in från företaget Terasic, som 

specialiserat sig på att utveckla utvecklingskort åt Altera-produkter. Utvecklingskortet betecknas DE0, 

som står för Development and Education 0. Figur 3.10 beskriver vilka komponenter på 

utvecklingskortet som användes vid implementeringen. Nedan beskrivs tekniska specifikationer för 

dessa. 
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Figur 3.10 Utvecklingskort för utveckling av logikstyrning. 

Cyclone III EPC316F484 

FPGA med 15 408 logiska element. BGA-förpackning med 484 pinnar, 346 in och utgångar, 80 stycken 

av dessa fanns tillgängliga via två 40-pinnars Expansion Headers på utvecklingskortet. 

Klockfrekvensen bestäms av extern oscillator. 

Flash-minne 

Flash-minne med 4 megabytes lagringskapacitet. Användes för att lagra den inbyggda mjukvaran, 

mjukvaran för soft-processorn på FPGA:n. 

50 MHz Oscillator 

Oscillerar med 50 MHz och är inkopplad till FPGA:ns klockingång. 

RS232 Interface 

FPGA:n är kopplad till ett MAX232-chip som gör om logiska signaler till RS232-interface-signaler. 

Detta är ofta integrerat i mikrokontrollers. Detta är det enda förberedda 

kommunikationsgränssnittet som finns tillgängligt på DE0-kortet. Kommunikationsgränssnittet 

användes mot det grafiska användargränssnittet. 

USB Blaster 

Används av Alteras datorprogramvara för att ladda ner FPGA:ns konfiguration till FPGA:n. Denna 

krets är dedikerad till enbart FPGA-konfiguration och går alltså inte att använda för USB-

kommunikation. 
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Expansion Headers 

Användes som gränssnitt mot effektsteget.  

3.2.2 Modularkitektur 
Modularkitekturen för logikstyrningen är uppbyggd av två ingående moduler, CPU-system och 

skräddarsydd logik. Figur 3.11 visar modularkitekturen. CPU-systemet innehöll en soft-processor som 

via ett gränssnitt inuti systemet kommunicerade med periferienheter och den skräddarsydda logiken. 

Processorns program lades på ett flash-minne. Den skräddarsydda logiken innehöll logik för 

elektrodparen, vibrationsmotorerna och högtalaren. 

 

Figur 3.11 Modularkitektur för logikstyrning. 

Som tidigare nämnt kan en FPGA:s konfiguration beskrivas med ett hårdvarubeskrivande 

programmeringsspråk. Det språk som användes för hårdvaran var VHDL. Ett antal programvaror 

tillhandahålls av Altera för FPGA-utveckling. De programvaror som användes var SoPC-builder, 

Quartus, ModelSim och Nios II IDE. Utvecklingsflödet kan beskrivas av ordningen som de olika 

programvarorna använts, vilket beskrivs i Figur 3.12.  
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Figur 3.12 Utvecklingsflöde för utveckling mot FPGA. 

SoPC-builder tillsammans med Quartus används för att konfigurera FPGA:n. Den förstnämnda 

programvaran genererar VHDL-komponenter som sätts ihop till ett system. Ett bibliotek 

tillhandahålls från Altera med diverse systemkomponenter. Systemet är uppbyggt av en eller flera 

masters, oftast soft-processorer och som slaves är periferienheter till processorerna. I Quartus 

sammankopplas system och komponenter. SoPC-builder genererar en .ptf-fil som beskriver systemet. 

Quartus kompilerar även VHDL-kod och konfigurerar FPGA:ns elektriska logiknivå och väljer ut och 

inpinnar. Programvaran genererar en .sof-fil som är konfigurationsfilen för FPGA:n. Denna överförs 

till FPGA:n via Alteras USB-Blaster-krets.  

ModelSim används för att utveckla, testa och verifiera den skräddarsydda logiken. För att simulera de 

utvecklade VHDL-komponenterna användes så kallade testbänkar.  

Nios II IDE är utvecklingsmiljön för C-programmering till den använda soft-processorn, Nios II. Nios II 

IDE genererar ett Hardware Abstraction Layer, HAL. Detta för att interagera med hårdvaran på en 

högre abstraktionsnivå. 

Sammanfattningsvis har SoPC-builder använts för att bygga upp ett processorsystem på FPGA:n med 

standardkomponenter, som till exempel UART-kommunikation. Quartus har använts för att definiera 

in- och utgångar och sammanlänka systemet som genererats av SoPC-builder med de skräddarsydda 

VHDL-komponenterna. ModelSim användes för att simulera VHDL-komponenter och Nios II IDE har 

använts som utvecklingsmiljö för den inbyggda mjukvaran till Nios II-processorn. 
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3.2.3 CPU-system 
Ett system med processor, periferienheter och processor-gränssnitt genererades i SoPC-builder. 

Systemet länkades sedan samman med den skräddarsydda logiken i Quartus. Figur 3.13 visar vilka 

ingående komponenter systemet var uppbyggt av. Fyra olika typer av komponenter specificerades: 

processor (grön), periferienheter (blå), databuss (lila) och PIO-enheter (orange).  

 

Figur 3.13 CPU-system, uppbyggt i programvaran SoPC-builder. 

Processor 

I SoPC-builder valdes Alteras Nios II – processor. Processorn är en 32-bitars processor av RISC-

arkitektur. Både data- och instruktionscache fanns tillgängligt med en storlek på 2 respektive 4 kbyte. 

Processorns reset-vektor hämtas från flash-minnet och interrupt-vektorn från On-chip-minnet.  

Periferienheter 

Altera tillhandahåller ett bibliotek med vanliga periferienheter till Nios-processorer. Komponenterna 

i biblioteket är ofta generella och beroende på exempelvis vilket flash-minne som hårdvarumässigt är 

kopplat till FPGA:n. Därav behövs flertalet inställningar. De periferienheter som instansierades i 

systemet var en JTAG/UART-komponent för konfigurering av FPGA:n. En UART-komponent för 

kommunikation med processorn. Ett On-Chip-minne för lagring av processorns interrupt-vektor samt 

en CFI-kontrollenhet med tillhörande Tri-state-bridge. CFI-kontrollenhet behövdes för 

kommunikation mellan processor och flash-minne.  

PIO-enheter 

PIO-enheter lades in i systemet för kommunikation mellan processorn och den skräddarsydda 

logiken. PIO-enheter är parallell in- och utdata. I Figur 3.13 indikerar * att sex stycken likadana 

komponenter fanns i systemet. PIO-enheter har möjlighet att generera interrupts. Processorn kan då 

läsa av så kallade edge-capture-register för att få information om vad och hur interrupts genererades.  

Databuss 

En databuss lades till i SoPC-builder för att processorn skall kunna utbyta data med slav-enheter. 

Denna buss sköter automatiskt schemaläggning av tillgång till databussen. 
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Inbyggd mjukvara 

Den inbyggda mjukvaran, även kallad Embedded ElektroSoft, EES, är passiv och väntar på kommando 

från användargränssnittet. Flödesdiagram för den inbyggda mjukvaran illustreras i Figur 3.14.  

 

Figur 3.14 Den inbyggda mjukvaran är passiv och utför endast det den beordras till. 

Den inbyggda mjukvaran börjar med att initiera funktioner, hårdvaruspecifika makron, bibliotek och 

skickar information till användargränssnittet att systemet är igång. Programmet är sedan fast i en 

while-slinga som sparar inkommen data i en buffert, så länge som inkommen data inte är ”slut på 

paket”. Utförligare information om paketramar och kommunikation återfinns Bilaga G. Nyinkommen 

data utvärderas och beroende på kommando som mottagits så utförs det som användargränssnittet 

beordrat. Exempel på kommando är att starta terapi, spara terapiparametrar, skicka över aktuella 

terapiparametrar och avsluta terapi. 

3.2.4 Skräddarsydd logik 
Tre olika VHDL-komponenter utvecklades, elektrod-, vibrations- och högtalarlogik. Dessa 

komponenter, vars uppgifter var att styra extern hårdvara, illustreras i Figur 3.15. Figuren beskriver 

antal in- och utgående signaler från de olika komponenterna. All logik är beskriven i de 

hårdvarubeskrivande språket VHDL. Samtliga VHDL-komponenter är finita tillståndsmaskiner av 
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typen Moore-maskin. Alla händelser och övergångar sker synkront vilket betyder att de är 

gemensamt klockade. Totalt instansierades elektrod- och vibrationskomponenterna sex gånger 

vardera för att styra alla elektrodpar respektive alla vibrationsmotorer.  Elektrod-, vibrations- och 

högtalarlogiken kan aktiveras alternativt inaktiveras av processorn med en CE-signal. 

 

Figur 3.15 De tre skräddarsydda logikmodulerna med dess in- och utgångar. 

Högtalarlogiken styrs av processorns PIO-enheter. Utifrån det ljudvalet genererar logiken tre olika 

ljud genom att styra en PWM-signal som är kopplad direkt till högtalaren via en transistor. 

Vibrationslogiken styr en transistor med en PWM-signal, utifrån styrning av processorns PIO-enheter. 

Regleringen är öppen, det vill säga ingen återkoppling finns tillgänglig. 

Utifrån processorns PIO-enheter reglerar elektrodlogiken tre PWM-signaler till varje elektrodkanal. 

Det finns även logik för att detektera att en kanal inte leder ström alternativt är kortsluten. Denna 

logik läser av en ingång som är kopplad till en komparator på effektsteget. Om kanalen inte leder 

ström eller är kortsluten genererar logiken ett interrupt till processorn, via IRQ-signal. Figur 3.16 visar 

delar av en simulering gjord i ett av de använda utvecklingsprogrammen, ModelSim. I figuren är två 

kanaler utvärderade i en så kallad testbänk. Utifrån ingångsdata till komponenten genereras 

utgångarna el1_out, el2_out och el3_out, vilka är den logik som styr effektsteget. I Figur 3.16 syns 

även vilket tillstånd maskinen befinner sig i vid respektive fas. 
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Figur 3.16 Simulering av elektrodlogik i programvaran MosdelSim. 

En viktig funktion i elektrodlogiken var att kunna bestämma intensitet och frekvens för de olika 

kanalerna. Figur 3.17 visar hur flertalet kanaler är igång med samma frekvens och pulslängd. 

Beroende på om ett state är aktivt eller inaktivt är en puls aktiv eller inaktiv. 

  

 

Figur 3.17 Simulering av elektrodlogik. 
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3.2.5  Resultat 
Logiken fungerade utifrån kravspecifikation. Resultatet av logikstyrningen och hur logikstyrningen 

interagerar med andra enheter i PODen samt andra delar av implementeringen beskrivs i Figur 3.18, 

där * indikerar att det finns sex likadana komponenter. En för varje elektrodkanal och 

vibrationsmotor. 

Totalt användes 7 985 logiska element vilket är ungefär hälften av de tillgängliga på den använda 

FPGA:n. Elektrodlogiken upptog 145 logiska element per kanal, vibrationslogiken upptog 158 logiska 

element per vibrationsmotor och högtalarlogiken upptog 103 logiska element. Den skräddarsydda 

logiken upptog alltså 1 921 logiska element totalt och CPU-systemet 6 064 logiska element. Med 

nuvarande arkitektur skulle logik för 40 nya elektrodkanaler eller vibrationsmotorer få plats, vilket för 

en senare produkt kan vara i underkant. Det finns däremot FPGA:s ur Cyclone III och IV-familjen vilka 

är kompatibla med det utvecklingsarbete som bedrivits, men med fler logiska element. Nackdelen 

med en större FPGA är att de är dyrare. Däremot finns det utrymme till att förminska CPU-systemet, 

bland annat genom att välja en mindre soft-processor och förminska on-chip-minnet. 
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Figur 3.18 Logikstyrning och dess integrering med andra system. 
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3.3 Konstruktion av effektsteg 
Ett kretskort tillverkades, vars syfte var att utifrån logikstyrningen generera de elektriska pulser som 

används vid elektroterapi. Effektsteget skulle även, utifrån logikstyrningen reglera vibrationsmotorer. 

Under examensarbetet testades flertalet koncept för att utifrån logiknivå uppnå elektrisk karaktär 

som kravspecificerades. Koncepten utvärderas i KTH:s laborationsmiljö på breadboards. 

Utvecklingsarbetet var en iterativ process, som hade kunnat pågå längre. När koncept fastslagits 

beställdes ett kort från MyRO-PCB i Kina som tillverkade fem mönsterkort. Schema och layout för 

kretskort utarbetades i programvaran Eagle 5.0.0 Professional. Figur 3.19 återger utseendet av ett av 

de fem mönsterkort som levererades från Kina. 

 

Figur 3.19 Effektsteget levererades från Kina efter eget schema och egen kretskortslayout. 

3.3.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen togs fram för att möta uppdragsgivaren och systemarkitekturens mål och krav. 

För elektrisk karaktär användes resultat från Bilaga F. 

1. Elektroniken skall ha stöd för 6 kanalers elektroterapi.  

2. Elektroterapin skall ha inställningsmöjligheter med avseende på 3 frihetsgrader: frekvens, 

intensitet och pulsduration. 

Frekvens: 50 - 500 Hz. 

Intensitet: 2 -  25 V.  

Pulsduration: 50 - 700 µs. 

3. Ingen stimuleringsmöjlighet skall gå att starta som kan vara farlig för kroppen. 

4. Efter hög puls skall en resistans vara inkopplad mellan elektroderna, detta för att ladda ur 

kroppen innan nästa puls. 

5. Elektroniken ska upptäcka om elektroderna är felkopplade, antingen kortslutna eller inte slutna 

alls. Elektroniken får heller inte ta skada vid kortslutning av elektroder. 

6. Elektroniken skall kunna reglera 6 stycken vibrationsmotorer. 

7. Vibrationsmotorerna skall vara reglerbara.  

8. All elektronik skall drivas av batteri. 



40 

 

3.3.2  Systemarkitektur 
Effektstegets systemarkitektur visualiseras i Figur 3.20. Effektsteget skall reglera vibrationsmotorer 

och elektrodkanaler. Effektsteget styrs av logikstyrningens PWM-signaler. Enligt punkt 5 i 

kravspecifikationen för effektsteget skall säkerhetslogik finnas – kopplad till soft-processorn.  

 

Figur 3.20 Effektsteget och dess integrering med andra komponenter. 

3.3.3  Modularkitektur 

Elektrodstyrning 

Figur 3.21 illustrerar modularkitektur för elektrodstyrningen. Sex stycken spänningskonverterare 

användes för att stegra upp batterispänningen till +25 V. Detta för att leverera den spänning som 

kravspecifikation dikterar.  Varje kanal består av spänningsreglerare, pulsreglering och tillhörande 

säkerhetslogik.  

 

Figur 3.21 Modularkitektur för elektrodstyrning. 

Vibrationsstyrning 

Vibrationsstyrningen skulle öppet reglera motorns intensitet och frekvens efter användarens val i 

användargränssnittet.  
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3.3.4  Moduldesign 

6 Spänningskonverterare 

Teknikval blev justerbara switchregulatorer. Motiveringen var att denna teknik har låg 

komponentkostnad samt kräver liten yta på kretskortet. Komponenterna som användes till kretsarna 

är valda efter typical application i datablad.  

Kanalreglering 

Kanalregleringens kretsschema återfinns i Figur 3.23. För att aktivera en kanal användes 

optokopplare av typ TRIAC.. I Figur 3.23 motsvarar LOGIC1_1 signal från logikstyrningen som beskrivs 

i Figur 3.16, där betecknad el_out1. För att reglera intensitet användes en transistor av typ enhanced 

N-channel MOSFET. Denna transistor kommer vid hög puls vara PWM-reglerad, detta för att reglera 

elektroterapins intensitet. I Figur 3.23 motsvarar LOGIC3_1 logikstyrningens signal el_out3, beskriven 

i Figur 3.16. Figur 3.22 visar hur PWM-signalen styr terapins intensitet. Intensiteten kommer att vara 

monotont ökande med PWM-signalens tillslagningstid. Ett krav som då ställs på PWM-signalen är att 

cykeltiden är låg i förhållande till kroppens urladdningstid då kroppen kan ses som ett lågpassfilter. 

 

Figur 3.22 Principiell återgivning av katodens styrning och intensitet på terapin. 

Logiksäkerhet 

För att detektera kortslutning mäts spänningsfallet över ett referensmotstånd (R5 i Figur 3.23). När 

spänningsfallet blev för högt över detta motstånd kommer detta att detekteras av en komparator. 

För att upptäcka om elektroderna inte leder används ett annat referensmotstånd (R7 i Figur 3.23). 

Referensmotståndet är endast inkopplat om LOGIC_2 är aktiv, motsvarande el_out2 i Figur 3.16.  
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Figur 3.23 Schema för en utav de sex kanalerna för elekrostimulering. 

Vibrationsstyrning 

Vibrationsmotorerna reglerades med en transistor per motor.  Transistorerna var av typ enhanced N-

channel MOSFET och PWM-styrda.  

3.3.5 Resultat  
Ett antal fel upptäcktes vid test. Ett av dessa fel var att regleringen av optokopplarna inte fungerade 

önskvärt då de ej kan drivas direkt av FPGA:n. För att optokopplarna inte ska begränsa terapins 

intensitet bör de drivas med en ström som motsvarar on−state current vilket i detta fall är 70mA 

enligt optokopplarens tillhörande datablad. Vid puls skall två optokopplare drivas av en av FPGA:ns 

utgångar vilket den inte klarar. 

Ytterligare en funktion med bristande funktionalitet är detekteringen av ej inkopplade elektroder. 

När transistor T1, enligt Figur 3.23 inte är aktiva är en av ingångarna till komparatorn som används 

”fri”, det vill säga att den inte kontakt med någon referenspunkt. Detta medför mycket osäker 

funktionalitet då komparatorns ingång har mycket hög impedans. 

Utöver ovanstående fel fungerande kortet enligt kravspecifikation. 

3.3.6 Rekommendationer 
Inerventions AB bör låta tillverka ett nytt kretskort. Ett nytt koncept för kretskort har tagits fram. I 

det nya konceptet drivs optokopplare av en transistor, Q1 i Figur 3.24. Ytterligare en funktion på 

förra konceptet som inte fungerade var detekteringen av att elektroderna tappat kontakt med huden 

eller inte är inkopplade. Denna funktion är nu ändrad, förbättringarna är att detta koncept kan 

uppfylla punkt 5 i kravspecifikationen vid hög puls samt att komponenterna blir färre och billigare.  I 

och med denna förändring kan även TRIAC-optokopplarna bytas ut mot och billigare optokopplare 

med fototransistor. 
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Krav för att detta koncept ska fungera är att REF_1 och REF_2 kopplas till en komparator med 

tillräckligt snabb omslagning. Ytterligare ett krav är att optokopplaren, OK1 enligt Figur 3.24, har 

tillräckligt hög styrström samt tillräckligt hög CTR för att inte begränsa terapins intensitet [17]. 

 

Figur 3.24 Nytt koncept för effektstegets drivning av kanaler. 

3.4 Vibrationsmotorer och elektroder 

3.4.1 Kravspecifikation för vibrationsnoder 
Krav ställdes av uppdragsgivaren att prototypen skulle vibrationsstimulera patienter. Kraven på 

vibrationsnoderna var att utformningen inte fick begränsa möjligheterna till integrering i dressen. 

Vibrationsnoderna fick alltså inte vara onödigt stora. Ett riktmärke som användes var att upptagen 

yta inte fick överstiga 900 mm2 och höjden inte fick överstiga 15 mm. Vibrationsnoderna skulle vara 

kontrollerbara med avseende på frekvens och intensitet. Frekvensen skulle vara reglerbar mellan 5 

och 400 Hz, dock fanns inget riktmärke för intensitetsspannet. Det var önskvärt att vibrationsnoderna 

skulle vara vattentåliga.  

3.4.2 Möjliga val för vibrationsnoder 
Tre olika tekniker ansågs vara intressanta, dessa var piezovibratorer, solenoidvibratorer samt 

likströmsmotorer med snedfördelad last. 

Piezovibratorer 

Piezomotorer utnyttjar den så kallade piezoelektriska effekten som uppstår i särskilda material då 

materialet belastas med ett mekaniskt tryck. Processen är reversibel vilket betyder att då en elektrisk 

spänning läggs över piezomaterialet så uppstår ett mekaniskt tryck [18]. 
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Fördelarna, för denna tillämpning, med piezomotorer är att de är linjära, kan tillverkas i små storlekar 

och erbjuder hög kraft i förhållande till vikt. Nackdelarna är att piezomotorer fortfarande är relativt 

dyra, kräver avancerad elektronik för styrning med relativt hög spänning [19]. 

Solenoidvibratorer 

Solenoidvibratorer skapar vibration genom att generera ett elektriskt fält som skiftar polaritet. Ett 

magnetiskt material kan då oscillera med hjälp av det magnetiska fältet.  

Fördelarna för denna tillämpning är att vibrationsmönstret är flexibelt. Genom att styra 

växelspänningen som matar solenoiden kan önskat vibrationsmönster erhållas. Hög respektive låg 

frekvens kan åstadkommas.  Solenoidvibratorer är väldigt tysta. Nackdelarna med solenoidvibratorer 

är att standardmodellerna är större än vad som kravspecifikationen dikterar. En annan nackdel är att 

växelström krävs vilket innebär att växelström måste genereras med en elektrisk krets som matas av 

batteri. Detta medför då fler komponenter, vilket inte är önskvärt.  

Likströmsmotorer med snedfördelad last 

Likströmsmotorer med snedfördelad last skapar vibration genom förflyttning av masscentrum.  

Fördelarna, för denna tillämpning, är att motorerna är billiga, lätta att driva med batteri och kan 

styras med avseende på hastighet och intensitet med spänning och ström. Nackdelen är att 

återkoppling i form av sensorer eller dylikt krävs för att kunna styra likströmsmotorer med variabel 

last.  

3.4.3 Vald vibrationsmotorteknologi 
För att få hjälp med valet av vibrationsmotor kontaktades Lars Oddsson, chef för forskning vid Sister 

Kenny Research Center i Minneapolis. Lars har många års erfarenhet av vibrationsstimulering. Han 

berättade om att han använt sig av så kallade tactors som är produktnamnet av högkvalitativa 

likströmsmotorer, piezomotorer och solenoider. Den bästa kompromisslösningen har tydligen varit 

likströmsmotorer med sned last av medelhög kvalitet. Dom ger bäst prestanda i förhållande till pris. 

Eftersom både piezo- och solenoidmotorer kräver avancerad styrning valdes därför att använda 

teknik baserad på likströmsmotorer.  

En leverantör i Kina kontaktades och fyra olika motorer av två olika typer beställdes för utvärdering. 

De två olika typerna var cylindriska motorer, vilka kan produceras vattentäta, och motorer utformade 

likt mynt. Figur 3.25 och Figur 3.26 visar de två utformningarna som valts att verifieras. Tabell 2 listar 

de tekniska specifikationerna för de motorer som valdes för verifiering. 

 

Figur 3.25 Vibrationsmotor av utformningstypen cylindrisk. 
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Figur 3.26 Vibrationsmotor av utformningstypen mynt. 

Typ Benämning Dia. 

[mm] 

L/T. [mm] MS. [V] SO.[V] S. 

[mA] 

MH. 

[rpm] 

MF. 

[Hz] 

Cylindrisk 1  7 24,9 / - 1,5 1,8–1,8 370 11500 192 

Cylindrisk 2  7 24,9 / - 3 2,2–3,6 250 12000 200 

Mynt 3  10 -/ 3.82 1,5 1,2–1,8 35 7000–

10500 

175 

Mynt 4 10 -/ 3.4 3 2,7–3,3 80 9000 150 

Tabell 2. Dia. – Diameter, L/T. – Längd/Tjocklek, MS. – Märkspänning, SO. – Spänningsområde, S. – Maximal ström, MH. – 

Maximal hastighet, MF. – Maximal frekvens. 

De fyra motorerna vibrerar med en frekvens på maximalt 200 Hz, vilket är för lite för att uppfylla 

kravspecifikationen. Valet att inte följa kravspecifikationen gjordes efter konsultation med 

uppdragsgivaren och eftersom människors perception av vibration är som störst runt 200 Hz [20].  

3.4.4 Utvärdering av vibrationsmotorer 
Motorerna testades att matas från 0 V till sin övre matningsgräns för att verifiera att motorerna var 

reglerbara med avseende på hastighet. Testen gav önskvärt resultat. För att vidare testa motorernas 

duglighet gjordes fyra motormoduler som kunde kopplas till en ställbar spänningskälla. Dessa 

moduler gavs till uppdragsgivaren för att testas i fält för att se vilken motor som praktiskt ger bäst 

resultat. Figur 3.27 visar modulerna som kunde kopplas till en variabel spänningskälla. 
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Figur 3.27 Motormoduler för utvärdering.  

3.4.5 Rekommendationer 
Författarna rekommenderar att Inerventions AB fortsätter att testa motorer praktiskt innan 

motormodell fastslås. I och med att motorerna skall fästas och integreras i dressen kommer 

utformningen att ha stor betydelse för hur pass bra effekt motorerna har. I och med att 

likströmsmotorer är billiga och lätta att kontrollera är det önskvärt att hitta en motormodell med 

tillfredsställande egenskaper.  

Om rekommenderad vibrationsteknologi inte går att använda, rekommenderas solenoid-teknologin. 

Som framgår av 3.4.2 säljs inte solenoidvibrator i önskat standardutförande. Efter konferering med 

kinesiska solenoidtillverkaren Zonhen Electric Appliances Co, Ltd erhölls prisuppgift att en 

specialanpassad solenoidvibrator för uppdragsgivarens önskemål skulle kunna tillverkas för en 

initialkostnad av $2255.  

3.4.6 Elektroder 
För att utvärdera egenskaper hos elektroder men även som hjälpmedel vid test av PODen beställdes 

elektroder in från Kina. Egna tester gjordes och en viktig slutsats som drogs var att elektroderna efter 

en tids användning förlorar sin konduktivitet, ju klibbigare en elektrod är, desto bättre konduktivitet 

erhålls mellan kropp och elektrod. Vid test på författarna av detta examensarbete märktes ingen 

skillnad som kan relateras till form eller storlek på elektroderna. Figur 3.28 visar de tre olika 

elektroderna som utvärderades.  
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Figur 3.28 Elektroder i tre olika utföranden. 
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4 Resultat och rekommendationer 
Implementeringens huvudmål som ställdes i kravspecifikationen uppnåddes. En hårdvaruprototyp, 

POD, togs fram med tillhörande datoranvändargränssnitt. PODen kan programmeras via 

datoranvändargränssnittet.  Terapi enligt Inerventionsmetoden med sex elektrodkanaler respektive 

vibrationsmotorer kan utföras. Vilket var kraven för att förenkla test och verifikation av plaggenhet, i 

form utav ärmdel.  

En systemvalidering gjordes och finns tillgänglig i Bilaga D. I Figur 4.1 visas resultatet av 

implementeringen, sex elektrodpar och sex vibrationsmotorer är inkopplade i PODen som i sin tur är 

inkopplad i dator med tillhörande användargränssnitt. 

 

Figur 4.1 POD med elektroder, vibrationsmotorer samt tillhörande användargränssnitt. 

PODen kopplas till dator med två 9-poliga DSUB-kontaktdon. En för kommunikation med dator och 

en för att konfigurera FPGA:n. Konfigurationen hade kunnat läggas på flash-minnet, men för den 

funktionaliteten behöver programvarulicens för cirka 30 000 kr köpas in, vilket valdes att inte 

prioriteras i detta examensarbete. Figur 4.2 visar POD inkopplad till dator. 
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Figur 4.2 POD inkopplad till dator med två DSUB-kontakter. 

Den tekniska implementeringen är en grund för fortsatt produktutvecklingsarbete. Koncept för 

effektstegen är framtaget för fortsatt utveckling. Huvudkonceptet bygger på en princip som är 

skalbar, vilket betyder att elektronikkonceptet kan användas för hårdvara med betydligt fler 

elektrodkanaler och vibrationsmotorer.  

En plattform för logikstyrning togs fram, vilken inte är begränsad gällande expansion av 

funktionalitet, för exempelvis integrerade EMG-noder i dressen. Plattformen är även den skalbar, 

vilket betyder att fler elektrodkanaler och vibrationsmotorer kan styras.  

Olika teknologier för vibrationsmotorer är utvärderade och mest lämplig för denna applikation är 

likströmsmotorn. En vibrationsmotormodul är inköpt och skall genomgå utförligare tester. Om 

modulen senare visas vara tillräckligt bra kan den köpas med vattentät inkapsling, vilket är önskvärt 

vid en marknadsintroduktion av Elektrodress.  

Viktiga resultat och lärdomar har dragits från referensramen. Bland annat att certifieringsområdet är 

i mångt och mycket centralt i både produktutvecklingen och för företagsstrategiska frågor genom 

hela produktens livscykel. Kunskap gällande hur tekniska parametrar inverkar på resultatet av 

elektroterapi på människor har fåtts. Detta har i bästa möjliga mån tagits hänsyn till i 

examensarbetet och kommer att användas vid fortsatt arbete. Generellt har viktiga områden och 

svårigheter för fortsatt produktutvecklingsarbete identifierats och rekommendationer för fortsatt 

arbete har överlämnats till uppdragsgivaren, men även i viss mån presenterats i detta 

examensarbete.  
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4.1.1  Rekommendationer 

Allmänna rekommendationer 

För att ta Elektrodress till marknad bör Inerventions AB anställa personal med ingenjörsbakgrund. En 

kortare utredning som gjordes i samband med examensarbetet visade att det var fördelaktigt för 

Inerventions AB att anställa personal gentemot att lägga ut produktutvecklingen på entreprenad. De 

två viktigaste anledningarna var att produktutvecklingen troligtvis blir billigare samt att kunskap 

stannar inom företaget. Däremot finns det inget som säger att de anställda ingenjörerna inte kan 

använda sig av externa resurser, så som att lägga ut visst arbete till konsultbolag. Huvuddelen av 

produktutvecklingen bör dock stanna inom Inerventions AB. 

Inerventions AB bör använda resultatet av implementeringen tillsammans med prototyp av dress för 

att ytterligare utvärdera vilka förbättringar som bör göras hårdvarumässigt, alternativt vad som bör 

förbättras i dressen. I och med dessa tester kan, på samma vis som detta examensarbete startade, en 

ny projektstart påbörjas. I och med att nästa steg tas för Elektrodress bör en ny förstudie göras vars 

syfte är att ytterligare utreda exempelvis teknikval gällande vibrationsmotorer. I projektuppstarten 

bör konsulter, förslagsvis från Intertek Semko AB konsulteras för att säkerställa att företaget arbetar i 

rätt riktning gällande certifiering. Det kan vara farligt att, så att säga i blindo, arbeta utan tillräcklig 

hänsyn till certifieringsfrågor. Särskild vikt bör läggas vid att företaget och därmed ledningen blir 

insatta i certifieringsfrågor då viktiga beslut skall fattas. Exempel på viktiga beslut som skall fattas 

med underlag från certifieringsfrågor är huruvida ett användargränssnitt skall utvecklas. Hårda krav 

kan resultera i att en tidigare marknadsintroduktion utan användargränssnitt kan vara fördelaktigt.  

Teknikspecifika rekommendationer 

För fortsatt arbete med logikstyrning bör främst kommunikationsimplementeringen förbättras. De 

automatiska makro-kommandos som genereras utifrån processor-systemet för enkel kommunikation 

är kraftigt begränsade och ”låser” processorn vid läsning och skrivning till buffert. I dagsläget 

används en FPGA med familjebeteckningen CYCLONE III. Denna skulle kunna, utan större hård- och 

mjukvaruändringar bytas till en CYCLONE IV, vilket är en nyare modell. Den nya modellen kostar 

mindre än den äldre. Som tidigare nämnt konfigureras FPGA:n av dator via ett utvecklingskort. 

Inerventions AB måste köpa licens för programvara som möjliggör lagring av FPGA-konfiguration på 

flash-minne. Detta skulle möjliggöra att PODen blev bärbar, utan koppling till dator. 

Effektsteget skall fortsätta utvecklas iterativt. Framförallt bör de delar som ingår i certifieringsfrågor 

arbetas mer med. Dessa är EMC och då främst försäkran om att switchregulatorer inte avger för höga 

elektromagnetiska störningar. Även säkerheten bör ses över noggrannare huruvida kretsen aldrig kan 

innebära fara för patienten. Vissa komponenter kan antagligen bytas mot mindre komponenter för 

att spara utrymme på kretskort. I och med tester med dressplagget kan elektrodernas resistans 

innebära att spänningen kommer att behöva ökas. 

Övrig hårdvara måste utvecklas. Exempelvis bör en display integreras i PODen. Ny inkapsling av 

hårdvara efter att nya kretskort tagits fram måste utarbetas, vilket betyder att 

formsprutningsverktyg måste tas fram. Då dressen utarbetas kommer nya krav på gränssnitt mellan 

POD och dress ställas.  
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Bilaga A - Försäkran om överensstämmelse 
 

Produkt:  

Elektrodress, artikelnummer: 31224500 

 

Avsedd användning:  

Elektrodress minskar spasticitet. Detta görs med hjälp av elektrisk stimulans av antagonisten till den 

spastiska muskeln. Elektrodress skall endast användas enligt förskrivning av terapeut. 

 

Tillverkare:  

Inerventions AB 

Ankdammsgatan 35 

171 67 Solna 

 

Försäkran: 

Inerventions AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller lämpliga krav i lagen (1993:584) om 

medicintekniska produkter samt i föreskrifterna (LVFS 2003:11 och LVFS 2009:18) om 

medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv om medicintekniska 

produkter, 93/42/EEG och 2007/47/EG. 

 

Ort och datum: 

Solna, den 25:e augusti 2012 

 

Signerat: 

 
Namnförtydligande: Jonas Wistrand 

 Kvalitetschef 
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Bilaga B - Test av riskhantering I  
 

Benämning: Test av riskhantering mot kortslutning. 

Utfört: 2011-01-31 

Senast ändrad: 2011-01-31 

Utfört av: Johan Gawell & Jonas Wistrand 

Syfte 

Från riskanalys dokumenterades risk i och med kortslutning av elektroder och/eller ledare. Syftet 

med testen är att verifiera koncept för riskhantering mot denna risk. Detta görs med en elektrisk 

krets där spänningsnivåer kompareras. Schema i Figur 3.23 illustrerar den elektriska kretsen. 

Funktionsbeskrivning återfinns i 3.3.4.   

Metod 

Kretsen byggdes upp på breadboard, se Figur B1. DC-DC-converter-uppsättningen matade kretsen 

med 25 V. Då en för hög ström passerar R5_2 i Figur 3.23 ska en lysdiod tändas för att indikera att för 

hög ström passerar. Strömstyrkan uppmättes med multimeter (KYORITSU, modell 1109). Lasten 

varierades med en vridpotentiometer. Logiken för att tända lysdioden skall i produkten bryta hela 

behandlingen.   

 

Figur B1 Logik för att avbryta behandling vid potentiellt farlig kortslutning. 

Resultat 

Funktionen är verifierad. Lysdiod för att detektera för låg last (potentiell kortslutning mellan 

elektroder) lös vid 50 mA. Den övre gränsen för strömstyrka är ställbar. 
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Bilaga C - Test av riskhantering II 
 

Benämning: Test av riskhantering mot risk för förlust av ledningsförmåga. 

Utfört: 2011-01-31 

Senast ändrad: 2011-01-31 

Utfört av: Johan Gawell & Jonas Wistrand 

Syfte 

Från riskanalys dokumenterades risk för att elektroder förlorar ledningsförmåga mot kroppen. Syftet 

med testen är att verifiera koncept för riskhantering mot denna risk. Detta görs med en elektrisk 

krets där spänningsnivåer kompareras. Schema i Figur 3.23 illustrerar den elektriska kretsen. 

Funktionsbeskrivning återfinns i 3.3.4.   

Metod 

Kretsen byggdes upp på breadboard, se figur Figur C1. Då ingen ström passerar R5_2 i Figur 3.23 ska 

en lysdiod tändas för att indikera att kretsen inte leder ström. Logiken för att tända lysdioden skall 

användas till logik för att i användargränssnittet informera användaren om att behandlingen inte ger 

utlovad effekt. 

 

Figur C1 Uppsättning för att avgöra om elektroder leder ström eller ej. 

Resultat 

Funktionen är verifierad. Lysdiod för att identifiera om ström flyter genom lasten (mellan elektroder i 

produkt) lös om lasten kopplades ur.  
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Bilaga D - Systemvalideringstest 
 

Benämning: Systemvalidering 

Utfört: 2011-04-01 

Senast ändrad: 2011-04-01 

Utfört av: Johan Gawell & Jonas Wistrand 

Syfte 

Att verifiera att de mål som ställts i kravspecifikationen för implementeringen uppnåtts. 

  

Metod 

Jonas och Johan applicerade 3 elektrodpar var (totalt 6 st.) på kroppen. Även 6 st. 

vibrationsmotorer var igång och valideras under testet. PODen programmerades av 

ElektroSoft och hårdvaran var inbyggd i PODen. 

Pulsutseendet verifierades med hjälp av oscilloskop.  

Inställningar 

Elektroterapi: Alla möjliga intensiteter, frekvenser och pulsdurationer. 

Vibrationsmotorer: Alla intensiteter och frekvenser. 

Alla motorer och elektro-kanaler var igång samtidigt. 

Resultat 

Funktionerna fungerade enligt kravspecifikation.  
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Bilaga E - Kravspecifikation  
1. System 

1.1. Kablage, kopplingar, knappar etc. skall ge ett robust och gediget intryck. 

1.2. Systemet skall inte vara begränsat gällande utvecklingsmöjligheter för fortsatt arbete efter 

examensarbetet. Exempelvis ska det gå att lägga till ytterligare funktioner i PODen, så som 

EMG-mätning. 

2. POD 

2.1. Skall dubbelriktat kunna kommunicera med datormjukvara. Detta för att kunna ta emot 

behandlingsparametrar och kunna skicka data till dator. 

2.2. Ett användargränssnitt bestående av tryckknappar skall finnas. Användargränssnittet skall 

kunna starta, pausa samt avbryta behandling. 

2.3. PODen skall ha logik för att kunna styra 6 elektroder och 6 vibrationsnoder.   

2.4. Styrlogik för elektroderna skall ta hänsyn till användarvalda parametrar så som; 

pulsduration, frekvens, spänning och behandlingstid. Dessa parametrar är illustrerade i Figur 

D1. Parametrarna ska vara liknande de som uppmättes av befintlig TENS-apparat, se Bilaga 

E. 

2.5. Styrlogik för vibrationsnoderna skall ta hänsyn till användarvalda parametrar så som; 

frekvens, intensitet och vibrationsperiod. 

2.6. Logik skall finnas för att upptäcka om ett elektrodpar inte leder ström eller är kortslutna. 

3. Kommunikation 

3.1. Kommunikationen får inte begränsa övriga system. 

3.2. För att uppnå hög tillförlitlighet skall kommunikationen vara trådburen.  

4. Datormjukvara 

4.1. Mjukvaran skall dubbelriktat kunna kommunicera med PODen. 

4.2. Användaren skall med grafiskt hjälpmedel kunna välja vilka elektroder som skall vara aktiva 

samt vilka vibrationsnoder som skall användas vid behandling.  

4.3. Varje par av elektroder skall ha inställningsmöjligheter med avseende på; pulsduration, 

frekvens, spänning samt behandlingstid. 

4.4. Varje vibrationsnod ska kunna ställas in med avseende på:  frekvens, intensitet och 

vibrationsperiod. 

4.5. När inställningarna färdigställts skall användaren kunna skicka parametrarna till POD och få 

en kvittens på att PODen mottagit data.  

4.6. Användaren skall via dator kunna starta och pausa behandling samt kunna avbryta 

behandlingen. 
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Figur D1. Pulsutseende, efter undersökning av befintlig TENS-apparat. 
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Bilaga F - Test av TENS-apparatur 
Benämning av test: Undersökning av TENS-apparatur 

Utfört: 2010-11-08 

Senast ändrad: 2012-02-23 

Syfte  

Att ta reda på elektrisk karaktär, mätvärden och utseende, av den TENS-apparatur som 

används vid terapi idag. Detta för att utförligare kunna kravspecificera ett av examensarbetets 

mål.  

 

Metod 

En 4-kanalig tens-apparat tillverkad av Ketonic (Artikelnummer: HV6609) användes på Johan 

Gawell. Spänning och motstånd uppmättes med digitalt oscilloskop (Fluke, Scopemeter 123). 

Strömstyrkan räknades ut med ohms lag och verifierades med analog multimeter.  

 

Inställningar 

TENS-apparaten ställdes in med en frekvens på 200 Hz och en pulslängd 150 µs. Motstånd 

mellan elektroderna uppmättes till 4,2 MΩ i läge 2 respektive 4,7 MΩ i läge 1. Elektroderna 

var positionerade i läge 2 enligt instruktionsbok för resultat i Tabell E1. I Tabell E2 var 

elektroderna positionerade i läge 1 enligt instruktionsbok.  

 

Resultat 

Intensitet: Peak-to-Peak [V]: RMS [V]: Peak-Strömstyrka 

[µA]: 

Peak-Effekt [µW]: 

1,00 10,30 0,27 2,45 25,26 

2,00 13,20 0,30 3,14 32,37 

3,00 16,00 0,39 3,81 39,24 

4,00 18,60 0,44 4,43 45,61 

5,00 21,30 0,51 5,07 52,24 

6,00 22,80 0,53 5,43 55,91 

7,00 26,50 0,63 6,31 64,99 

Tabell E1. Delresultat. 
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Intensitet: Peak-to-Peak [V] RMS [V] Strömstyrka [A] Peak-Effekt [uW] 

1,00 11,30 0,24 2,40 27,71 

2,00 14,20 0,27 3,02 34,82 

3,00 17,00 0,35 3,62 41,69 

4,00 19,90 0,41 4,23 48,80 

5,00 22,60 0,44 4,81 55,42 

6,00 25,20 0,50 5,36 61,80 

7,00 28,50 0,57 6,06 69,89 

Tabell E2. Delresultat. 
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Bilaga G - Kommunikationsprotokoll 

 

         Paketflödeskontroll 
       Benämning 

 
Beskrivning 

 
Numeriskt värde 

   START_OF_MSG Indikerar start av paket 1111 
    END_OF_MSG Indikerar slut av paket 888 
    

         Kommandon 
       

Benämning 
 

Riktning 
 

Typ av meddelande Beskrivning 
 

Numeriskt 
värde 

CMD_SHORTC P->D  Felmeddelande Kortslutning i 
elektrodnod. Kanal för 
kortslutning anges. 

 44 

CMD_REPORT P->D  Presentationsvy Data ska presenteras i 
REPORT-fönster 

 25 

CMD_NOCOND P->D  Felmeddelande Ingen kontakt mellan 
elektrodpar. Kanal 
anges. 

 33 

CMD_CONSOLE P->D  Presentationsvy Data ska presenteras i 
CONSOLE-fönster 

 77 

CMD_PROGRAMCHNL D->P  Programmering  POD Programmering av 
kanal 

 1 

CMD_STARTTHERAPY D->P  Programmering  POD Startar behandlingen  2 

CMD_STOPTHERAPY D->P  Programmering  POD Avbryter behandlingen  3 

CMD_GETPRG D->P  Begär data  Dator begär data av 
POD för alla 
elektrodkanaler 

 4 


