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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska 

Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en 

produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där 

det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har 

utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat 

enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.   

Idén kom från en läkare på neonatalavdelningen. Vid problemfödslar, där barnet be-

höver hjälp att komma igång med andningen, händer det att de apparater som återger 

barnets hjärtslag inte fungerar optimalt. Enligt läkaren behövs ett enkelt verktyg som 

avläser barnets puls och signalerar denna genom ljud- och ljussignaler. Om detta kun-

de ske på ett enkelt och billigt sätt med hjälp av ett plåster innehållande nödvändig 

teknik, som snabbt fästs på barnet och ensamt återger pulsen, vore det ett mycket bra 

hjälpmedel. 

Tyngdpunkten i arbetet är en utveckling av denna idé till en prototyp och utvärdering-

en av denna. För att lyckas med detta har ett antal produktutvecklingsmetoder tilläm-

pats och tre intervjuomgångar ägt rum med användare och experter. 

Resultatet är ett plåster med storleken 6,3 x 2,2 cm och är på högsta stället 0,9 cm 

hög. Hjärtats slag återges med hjälp av ljud- och ljuspulser och den tekniska lösningen 

bygger på en förenklad variant av dagens EKG-utrustning. 

En formprototyp tillsammans med beskrivande dokument användes sedan för att ut-

värdera idén och resultatet. Potentialen för en kommande produktlansering verkar fin-

nas då många egenskaper lyfts fram av användarna som positiva. En del frågetecken 

kvarstår dock gällande bland annat placering och driftsäkerhet i den krävande omgiv-

ningen.   

Vidare arbete kring produktidén krävs, främst inom teknikoptimering och verifiering. 

En djupare diskussion bör även föras angående ekonomiska möjligheter och hinder 

kring potentialen för engångsbruk. 
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Abstract 
This paper presents the results of a master thesis at the Royal Institute of Technology, 

industrial engineering and management within the area of product development. The 

thesis describes a product development process carried out from idea to prototype and 

an evaluation to highlight issues for further development. The project has been per-

formed in cooperation with Danderyd hospital innovation, a separate unit on the hos-

pital that helps developing product ideas from the employees. 

A product idea from a doctor emerged from a need identified on neonatal department. 

Neonates involved in problematic births often need help to start breathing and the de-

vices that recognizes the heart beats don’t work optimally. According to the innovator 

there is a need for a device that recognizes the child’s heart beat and reproduces a 

simplified sound and light indication of it. If this could be performed in a simple and 

cost effective way by means of a patch containing necessary components that easily 

could be attached on the child and work independently, it would be a great support.    

The two main aspects of the project are the product development from the idea and a 

following concept evaluation. Various product development processes have been used 

and three interview stages, with users and experts, have taken place. 

The result is a patch with the size 6,3 x 2,2 x 0,9 cm. The heartbeat is reproduced with 

sound and light pulses. The concept builds upon a simplified version of today’s ECG 

devices. 

A structure prototype, together with describing documents was then used to evaluate 

the concept. The potential for a successful coming product launch seems to be possi-

ble, judging from the users responses. The main problems however are issues regard-

ing placement and dependability in the demanding environment.    

Further work needs to be done mainly within technical optimizing and verification. A 

deeper discussion should also take place regarding economical possibilities and 

threats for a single use version of the product.    
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1. Bakgrund 
Detta stycke beskriver en del av bakgrunden till projektet och innehåller en beskriv-

ning av innovationsmiljön inom vården och den omgivning som uppdragsgivaren dag-

ligen verkar inom. Examensarbetet i sin helhet beskriver en produktutveckling inom 

denna kontext.  

1.1 Innovationer inom vården i Sverige 
Att innovationer inte framkommer ur vård och landsting i den utsträckning som är 

möjlig är ett faktum som bland annat Länsstyrelsen i Stockholm har observerat. De 

ansåg år 2004 att det dittills inte hade funnits någon välorganiserad verksamhet för att 

bearbeta vårdens och industrins problemställningar kring samarbetet mellan tekniska 

och medicinska forskningscentra, industrin och vården
1
. 

Vidare konstateras i samma rapport att institutionella forskningsresultat sällan leder 

till innovationer och att små, samt medelstora företag finner det svårt att hantera re-

gelverk och byråkrati inom vården och därigenom inte kan bilda sig en uppfattning 

om återbetalningstiden för eventuella investeringar.  

Reglerna för produktframtagning inom vården är väldigt hårda. Läkemedelsverkets 

regelverk för medicintekniska produkter innebär en rigorös process för att få produk-

ten godkänd för bruk. Dessutom fastnar många idéer redan vid problemstadiet efter-

som uppfinnaren/sjukvårdsanställda befinner sig i en situation där de inte vet vad näs-

ta steg i idéutvecklingen innebär och därtill inte har energi och tid att undersöka möj-

ligheterna för utveckling
2
.  

Att sjukhuspersonal inte uppmuntras tillräckligt inom innovativ problemlösning är 

olyckligt eftersom just användarna i det medicintekniska området anses ha en domine-

rande roll gällande produktframtagning; de identifierar ofta problemet, utarbetar inte 

sällan en lösningsvariant och provar lösningen
3
. Det finns ofta ett behov, men det be-

svaras sällan med ett utvecklingsarbete som skulle kunna leda till en användbar pro-

dukt. En ytterligare anledning till trögheten är att de företag och personer som sitter på 

kunskapen kring hur innovationen skulle kunna tas vidare, ej utsätts för de specifika 

svårigheterna och inte heller kommer i kontakt med läkarna eller sjuksköterskorna 

som faktiskt gör det. Således skapas en ond spiral av dålig kommunikation som häm-

mar produktutvecklingen inom vården
4
. 

I Sverige utgör ovanstående omständigheter en effektiv barriär som hindrar skapandet 

av nya innovativa produkter. Det finns dock initiativ som strävar efter att ändra på 

detta. Vinnova är ett av dem, som på uppdrag av regeringen utför ett arbete för att 

upprätta så kallade innovationsslussar. Dessa slussar ska ta till vara, utveckla och 

kommersialisera idéer inom hälso- och sjukvården. Dessutom ska de fungera som 

                                                 

 
1
 Internet: Länsstyrelsen I Stockholms län - Hälso- och sjukvård - innovationer och entreprenörskap för 

vården. (2004)   
2
 Kurs: DS Innovation (2009-09-22). 

3
 Ekelman (1988), sid. 36 ff. 

4
 Kurs: DS Innovation (2009-09-22). 
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kontaktnoder för företag
5
. Ett annat sådant initiativ är Danderyds sjukhus innovation 

(DS Innovation), vilka är uppdragsgivare åt detta examensarbete.  

1.2 Uppdragsgivare 
DS Innovation är en enhet inom den medicintekniska avdelningen på Danderyds sjuk-

hus vilken är skapad för att ta tillvara och omsätta personalens olika idéer och uppslag 

till nya innovativa produkter för användning inom sjukvården. Enheten har funnits 

sedan år 2003 och består idag av två ingenjörer. 

De tjänster som tillhandahålls kan delas in i ett antal block där man som kund kan väl-

ja att få hjälp med hela processen eller delar av den. De olika blocken är innovations-

rådgivning, prototyptillverkning, produktutvärdering, underlag för CE-märkning, kli-

nisk utvärdering, företagsutbildning och riskanalys. Figur 1 nedan visar DS Innova-

tions arbetsprocess vid produktutvecklingsarbeten. 

 

 

Figur 1 DS Innovations arbetsprocess vid produktutveckling
6
 

 

                                                 

 
5
 Internet: Vinnova - Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården (2009)  

6
 Informationshäfte: DS Innovation (2006) 
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2. Introduktion 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på institutionen för integrerad pro-

duktutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. DS Innovation är 

uppdragsgivare för projektet och är intresserade av att få en läkares produktidé ut-

vecklad och utvärderad inom ramen för ett examensarbete. Dessutom finns ett intresse 

från DS Innovation att följa produktframtagningsprocessen för at dra nytta av de erfa-

renheter som uppkommer i projektet. Produktutvecklingsarbetet har utförts på plats på 

Danderyds sjukhus och en regelbunden diskussion har förts kring de olika problem 

som har uppkommit under processen. 

2.1 Problembeskrivning  
Vid födseln sker en stor förändring gällande ett barns närings- och syretillförsel. Istäl-

let för att få dessa behov tillgodosedda från moderkakan, via navelsträngen, måste 

barnet klara sig på egen hand. Mest akut är att lungorna börjar fungera tillräckligt för 

att syresätta blodet. Oftast sker detta genom att barnet börjar skrika och det första kri-

tiska andetaget tas. Detta moment försvåras ju tidigare ett barn föds
7
. Syresättningen 

genom andningen fungerar ibland inte tillräckligt bra av sig självt och barnet behöver 

då hjälp. Det finns även ett antal andra problem hos vissa barn som gör att förloss-

ningen och återupplivningen blir problematisk. Hur barnmorska och läkare hanterar 

dessa situationer avgör till stor del skillnaden mellan liv och död, varför det är av stor 

vikt att de hjälpmedel som används är så bra som möjligt.  

Indikationen på om syre kommer ut i blodet fås till stor del genom hjärtats arbete. Den 

information man som vårdare söker är hur hjärtat reagerar på den vård som ges. Idag 

sker hjärtövervakning under återupplivning vid problemfödslar med hjälp av appara-

tur som antingen tar för lång tid att starta upp, är i vägen vid behandling eller kräver 

tillfälliga behandlingsavbrott för att erhålla information om hjärtats takt
8
.  

En läkare vid neonatalenheten
9
 på Danderyds sjukhus har uppmärksammat ovanstå-

ende problematik och har en idé på en lösning. Hans idéförslag har potential att lösa 

problemen, men en grundläggande utredning behöver utföras kring det uppmärksam-

made problemets utsträckning, tekniska möjligheter och hinder, samt marknadsmässi-

ga aspekter, innan eventuella vidare steg i produktutvecklingen kan tas.  

2.2 Idéförslag   
Den idé som läkaren har grundar sig på att förenkla hjärtavlyssningen som idag sker i 

akuta situationer. Den situation som ligger närmast till hands är den då behandling av 

nyfödda barn sker, men även andra potentiella användningsområden finns. Enligt lä-

karen behövs ett enkelt verktyg som avläser barnets puls och signalerar denna genom 

ljud- och ljussignaler. Om detta kunde ske på ett enkelt och billigt sätt med hjälp av 

ett plåster innehållande nödvändig teknik, som snabbt fästs på barnet och ensamt åter-

ger pulsen, vore det ett mycket bra hjälpmedel. Går det att få ner produktionskostna-

                                                 

 
7
 Saugstad (1999), sid. 26f. 

8
 SFOG (2004), sid. 10. 

9
 Neonatal vård: Vård av nyfödda, ofta för tidigt födda eftersom de behöver mer eller mindre hjälp. 
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den så att en engångsvariant av produkten är möjlig skulle användning underlättas ef-

tersom rengöring inte behöver utföras.  

2.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att tillämpa lämpliga produktframtagningsverktyg för att utveck-

la det tillhandahållna lösningsförslaget till ett realiserbart produktuppslag och sedan 

utvärdera idén, samt produktuppslaget.  

De huvudsakliga frågeställningarna är:  

 Är det möjligt att skapa en produkt som motsvarar idébeskrivningen 

och hur skulle den produkten i så fall kunna se ut? 

 Om det är möjligt, vilka möjligheter och eventuella hinder finns för en 

kommande kommersialisering? 

Några exempel på ämnen att besvara inom ramen för huvudfrågeställningarna är: Vil-

ka befintliga generella produktutvecklingsprocesser är tillämpbara under rådande för-

utsättningar? Till vilken grad skall användarna inblandas i produktutvecklingens olika 

faser? Löser idéförslaget ett verkligt problem? Vilken sorts teknik är bäst att tillämpa? 

Hur liten kan apparaten göras? Är lösningen bättre än vad som idag används eller 

finns på marknaden? 

Utöver de två huvudsakliga frågeställningarna finns önskemål att de erfarenheter som 

erhålls under projektet redovisas för att bidra till den kontinuerliga utveckling som 

sker DS Innovations modeller för medicinsk produktutveckling.       

2.4 Problematik och avgränsningar 
DS Innovations arbetssätt går grundläggande ut på att uppmuntra idéskapande genom 

att ge betydande uppskattning till de som står för idéerna. Om idén då sprids innan 

patent godkänts kan konsekvensen bli att produkten skapas av en tredje part, vilket 

kan innebära att uppfinnaren står tomhänt. Läkaren som kommit på idén vill inte att 

denna ska spridas, utifall den är realiserbar. Därför råder sekretess kring produkten 

vilket ställer krav på kommunikationen med externa personer vid konsultation och 

intervjuer.  

Från idéskaparens sida fanns även tankar om fler applikationsområden för produkten, 

exempelvis vid stora olyckor där behandlingsobjekten måste prioriteras. Detta arbete 

kommer dock att fokusera på användningen på barn med omogen hud för att begränsa 

omfattningen till att passa för ett examensarbete. Under utvärderingsfasen diskutera-

des dock de övriga tillämpningsområdena och ett visst utrymme har lämnats åt dessa i 

diskussionskapitlet.  

2.5 Metod 
För produktutvecklingsdelen av projektet utformades en arbetsmetod för att passa den 

frågeställning som fanns, samt den medicintekniska kontexten. Arbetet har sträckt sig 

från idé till formprototyp. Formprototyperna användes tillsammans med en teknisk 

beskrivning, för den slutliga utvärderingen av produktkonceptet. Processens olika val-

da milstolpar presenteras under kapitel 4.2 Produktutvecklingsprocess. 
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Utöver informationsinhämtning från litteratur, artiklar och internetsidor har intervjuer 

med användare och experter använts under olika delar av projektet. Intervjuerna har 

skett i tre steg vilka presenteras i sin kronologiska ordning nedan:  

1. Den första intervjuomgången innefattade användarna, det vill säga läkare 

och sjuksköterskor som agerar i den aktuella vårdsituationen. Detta för att 

utröna om problemet är allmängiltigt befäst och undersöka dess källor. In-

tervjuerna omfattade två läkare och en sjuksköterska och pågick i cirka 20 

minuter vardera. 

2. Den andra intervjudelen var bidragande i det teknikval som gjordes för 

lösningen. En osäkerhet fanns kring ett definitivt val, varför två personer 

med kompetens på området kontaktades. Dessa personer intervjuades var-

dera cirka 30 minuter. 

3. Den tredje intervjuomgången innehöll fem personer: tre läkare, en sjuk-

sköterska, och en medicinteknisk ingenjör. Intervjuerna användes som 

grund för utvärderingen av produktidén och pågick i ungefär 20 minuter 

vardera.   

De personer som har medverkat i intervjuerna presenteras i Tabell 1. De olika ru-

torna till höger representerar de intervjuomgångar personerna deltog i: 

Tabell 1 Intervjupersoner, deras titel och medverkan i projektet. 

 

*Besitter teknisk kompetens inom aktuellt område och betraktas i arbetet som 

både användare och expert 

 

Intervjuerna som utförts klassas som ostandardiserade och ostrukturerade eftersom de 

har som främsta syfte att generera kvalitativa data. Ostandardiserade genom att myck-

et ansvar lämnades till respondenten gällande samtalets framskridande och frågornas 

ordningsföljd. Ostrukturerade eftersom personerna till viss grad kommer vara fria att 

tolka frågorna utifrån sin egen inställning och sina egna erfarenheter
10

.   

                                                 

 
10

 Patel & Davidsson (1994), sid. 60f. 
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Ett kvalitativt förhållningssätt valdes eftersom intervjupersonernas erfarenheter, upp-

levelser och utsagor var av stor vikt
11

. Syftet var främst att söka förståelse kring pro-

blematiken intervjuobjekten möter i sitt arbete och få ledning gällande produktens ut-

veckling och potential.       

2.6 Disposition 
Rapporten är i stora drag upplagd i samma kronologiska ordning som arbetet faktiskt 

fortskred. Den teoretiska referensramen beskriver de teorier kring innovation, pro-

duktutveckling och produktutvärdering som arbetet till stora delar baseras på. Därefter 

följer förstudien som ger viktig bakgrundsinformation kring vårdsituationen och de 

produkter som idag används. Efter det kommer konceptframtagningen där bland annat 

en fördjupning inom det tekniska området sker varefter de koncept som utvecklings-

arbetet lett fram till redovisas. Därpå följer en produktutvärdering som till stora delar 

baseras på intervjuer med användare och experter. Resultatet av produktutvecklingen 

och utvärderingen presenteras sedan följt av diskussioner och slutsatser kring projek-

tet. Efter referenskapitlet följer ett antal bilagor där ytterligare information angående 

delar av innehållet kan erhållas. 

   

                                                 

 
11

 Dalen (2007), sid. 13.  
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3. Teoretisk referensram 
Tyngdpunkten för detta examensarbete ligger i en faktisk utveckling av en produkt. 

Följande kapitel presenterar teori för hur produktframtagningsprocesser kan genomfö-

ras och dessa har legat till grund för arbetet. Målet är att beskriva de metoder, det 

sammanhang och det utvecklingsområde som det specifika projektet berör. De tre de-

larna berör innovationsbegreppet, produktutveckling i stort och utvärderingsmetoder. 

3.1 Innovation 
När man talar om uppfinningar, idéer och produktutveckling kommer man förr eller 

senare i kontakt med ett centralt ord som agerar grundbult för utveckling, nämligen 

ordet innovation. Enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) definieras innovation som följande: 

 

”En innovation är en implementering av en ny eller väsentligt förbättrad 

produkt (vara eller tjänst), eller process, en ny marknadsmetod, eller en ny 

organisatorisk lösning för företaget, inom eller gentemot externa parter.”
12

 

 

Ett nyckelord är ”implementering” vilket betyder att en god idé inte nödvändigtvis 

behöver vara innovativ, utan det är den faktiska nyttan av idén som avgör huruvida 

den är innovativ eller ej
13

.  

I allmän produktutveckling är ofta den logiska ordningen att ett problem upptäcks och 

en lösning efterfrågas, men det förekommer även att en teknologi framkommer och 

man behöver hitta ett problem att applicera lösningen på. Dessa två varianter kallas 

ibland ”Market Pull” och ”Technology Push”, alltså att marknaden antingen efterfrå-

gar en lösning, exempelvis ett sätt att ta död på mördarsniglar, eller att teknologiska 

framsteg lägger grunden för att nya lösningssätt där applikationsområden behöver hit-

tas. Ett exempel på den senare är så kallade Gore-Tex-handskar. Dessa två kategorier 

kan vävas in i varandra och ibland finns inga tydliga gränser dem emellan, men en 

reflektion kring grunden för en produkts utveckling är nödvändig för att kunna appli-

cera passande metoder för produktframtagningsprocessen
14

.    

Hur mycket användaren bör och kan involveras i produktutvecklingen varierar dels 

enligt ovan nämnda push-pull-teori, men kan också baseras på teorier kring huruvida 

en innovation är av inkrementell eller av radikal art, där den förstnämnda ofta upp-

kommer ur ett ”Market Pull” och den sistnämnda oftare förknippas med ”Technology 

Push”. För att försöka förstå skillnaden kan man jämföra begreppen evolutionär och 

revolutionär utveckling. Inkrementell utveckling handlar om att använda den kunskap 

som finns och göra förbättringar utifrån sin situation (evolutionärt), medan radikal 

innovation snarare kan anses kunskapsförstörande eftersom kontentan ofta blir en 

produkt som slår ut tidigare produkter och sättet att använda dem (revolutionärt)
15

. 

Som ett komplement till radikal-inkrementell-förhållandet adderade Henderson & 

                                                 

 
12

 Internet: Department for Business & Innovation Skills – Oslo Manual, version 3 (2009).  
13

 Ibid. 
14

 Ulrich & Eppinger (2003), sid. 18. 
15

 Internet: The Open University – Invention and Innovation: An Introduction (2010).  
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Clark
16

 i början av 1990-talet begreppen modulär- och arkitekturell innovation. Modu-

lär innovation innebär att en eller flera ingående komponenter i en produkt genomgår 

en stor förändring i utveklingsarbetet, men att produktens grundfunktion är densam-

ma. Arkitekturell innebär att ingående komponenter är desamma, men att de används 

och länkas samman på ett nytt sätt
17

. Figur 2 nedan visualiserar beskrivna tankegång-

ar. 

 

 

Figur 2 Förhållandena mellan arkitekturell, modulär,  

inkrementell och radikal innovation
18

. 

Inkrementella lösningar framkommer konventionellt utifrån, eller i nära samarbete 

med slutanvändarna, medan radikal innovation anses ha en mer komplex utvecklings-

cykel där användarnas invanda beteendemönster och nuvarande produktanvändning 

kan hindra frambringandet av nyskapande tankegångar
19

. Det råder dock delade me-

ningar kring huruvida en sådan generalisering är lämplig eller om bedömningen kring 

användarinvolvering bör ses som mer mångfacetterad än så. Användare anses vara 

indelade i olika grupper där man som användare kan vara tidig, normal eller sen i sin 

behovsuppfattning och lösningsimplementering. Von Hippel
20

 använder termen ”Lead 

Users” för de tidiga användarna och definierar dessa som användare vilka stöter på 

samma behov som den generella marknaden förväntas möta, men som gör det måna-

                                                 

 
16

 Henderson & Clark (1990), sid. 12. 
17

 Internet: Innovation Zen – Henderson & Clark Model (2010).   
18

 Henderson & Clark (1990), sid. 12.  
19

 Diederiks & Hoonhout (2007), sid. 32. 
20

 Von Hippel (1988), sid. 107. 
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der eller år tidigare och därför har ett försprång när det handlar om att hitta en lösning 

till dessa behov. Den gemene användaren tenderar dock att ha svårt att generera lös-

ningskoncept som står i konflikt med användarens kända omgivning, varför en för in-

tensiv inblandning av fel sorts användare kan skada innovationsförmågan
21

.  

Att få information från både användare och experter är en viktig del i de flesta pro-

duktutvecklingsarbeten. Ulrich & Eppinger identifierar två sorters personer som be-

höver konsulteras, dels ovan nämnda ”Lead Users” och dels experter
22

. Experter anses 

vara sådana som besitter kunskap om problemet och anledningarna till dess uppkomst. 

Deras roll kan variera, men i många fall ger de själva vägledning eller kan delge in-

formation om var vidare kunskap kan sökas
23

. 

3.2 Produktutveckling 
När man talar om produktutveckling, i synnerhet inom vården, så verkar man vara 

överens om att användarna bör delta i produktframtagningen för att utvecklingsarbetet 

inte ska leda till en oanvändbar produkt
24

. En av definitionerna för så kallad använ-

darcentrerad design, enligt ISO-standard 13407, är:  

 

”En aktiv inblandning av användarna och en tydlig  

förståelse för användar- och uppgiftskrav.”
25

 

 

Den alltmer användarcentrerade produktutvecklingens frammarsch beskrivs även av 

exempelvis Gulliksen och Göransson
26

 där ett kontinuerligt användarfokus och en ak-

tiv användarmedverkan i processen slås fast som grundprinciper för systemdesign. 

Drar man användarinvolveringen till sin yttersta gräns så gör man användarna helt 

ansvariga för den initierande produktutvecklingsfasen, det vill säga problemverifie-

ring och idéframtagning. 

Användarna spelar även en intressant roll i medicinteknisk utveckling eftersom de 

ofta besitter kunskap som är specialiserad för behandlingssituationen. Trots detta är 

användarinvolveringen ofta mindre utnyttjad i jämförelse med utvecklingstrenden 

inom andra säkerhetskritiska produktområden. Anledningar till detta är ofta svårighe-

ten att komma i kontakt med patienter eller att man som utvecklare inte betraktar pro-

dukten utifrån patienten, utan snarare från läkarens synvinkel, vilket leder till att 

egenskaper som estetik och komfort nedprioriteras. Dessutom finns svårigheter kring 

etiska dilemman och starkt heterogena användargrupper. En användare kan antingen 

vara vårdgivare, patient eller så behöver produkten anpassas till båda grupperna. Pati-

enter kan dessutom vara alltifrån hjärtsjuka barn till handikappade personer med 

kommunikationssvårigheter. Följaktligen kan en produktutvecklare ha svårt att, inom 

                                                 

 
21

 Von Hippel (1988), sid. 102. 
22

 Ulrich & Eppinger (2003), sid. 104f. 
23

 Ibid. 
24

 Ulrich & Eppinger (2003), sid. 54. 
25

 Internet: Usability Professionals’ Association – Resources: About Usability (2010). 
26

 Internet: Uppsala universitet - Principer för användarcentrerad systemdesign (2010). 



Examensarbete 2009/10 
Christian Thunborg 

 

 

10 

 

ramen för en eventuell budget, lyckas fånga tillräckligt med användarunderlag för en 

väl underbyggd produktutveckling
27

.  

Det finns en mängd olika förslag på hur en produktutvecklingsprocess kan se ut. Två 

av dessa valdes som grund för detta arbete. Dessa två är den så kallade IKOV-

processen
28

, och den designprocess som Hill beskriver i sin bok ”Design Engineering 

of Biomaterials for Medical Devices”
29

. IKOV står för identifiera, karaktärisera, op-

timera och verifiera/validera och är en process som utvecklats för att underlätta medi-

cinteknisk produktutveckling eftersom kvalitetsproblem, såväl som försämrade an-

vändbarhetsaspekter tycks öka inom området
30

. Ett koncist och enkelt sätt att beskriva 

metoderna är att illustrera dem med hjälp av figurer. De delar av IKOV-processen och 

Hills modeller som är relevanta för denna utvecklingssituation finns därför redovisade 

i Figur 3 och Figur 4 nedan.  

 

Figur 3 Visualisering av de sju stegen i den så  

kallade IKOV-processen skapad av Hill (1998).  

 

                                                 

 
27

 Martin, Murphy, Crowe & Norris (2006), sid. 50f.  
28

 El-Haik & Mekki (2008), sid. 36. 
29

 Hill (1998), sid. 245f. 
30

 El-Haik & Mekki (2008), sid. 3. 
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Figur 4 Hills tre första steg beskrivande de faktorer som styr pro-

duktutvecklingsprocessen inom medicinsk teknisk design
31

. 

3.3 Utvärdering  
Utvärderingar inom produktutveckling sker ofta i form av användbarhetstester för att 

utröna hur användarna hanterar den utvecklade produkten. När i utvecklingsprocessen 

och hur ofta detta bör utföras skiljer sig beroende på vilken sorts produkt som utveck-

las. Exempel på extrema fall är å ena sidan mjukvaruindustrin som ofta är iterativ i sin 

användartestning, å andra sidan flygindustrin där tidiga användartester skulle leda till 

extremt höga utvecklingskostnader
32

. 

Det finns en uppsjö av olika metoder och tankesätt kring utförandet av användbarhets-

tester. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av de metoder som bedömts vara 

intressanta för projektet. Som grund för dessa metoder har aspekter som produkttyp, 

hur detaljerad prototypen förväntas vara, samt tillgång till användare och deras tid, 

vägts in. Metoderna presenteras i den kronologiska ordning som de skulle kunna till-

lämpas inom ett projekt.    

SWOT-analys 

Ett grundläggande och vanligt förekommande metod för att utvärdera affärsidéer är 

den så kallade SWOT-analysen. Akronymen står för Strengths (styrkor), Weaknesses 

(svagnheter), Oppurtunities (möjligheter), Threats (hot) och analysen kan även utföras 

på olika områden såsom projekt, produkter eller marknader. Gemensamt är att tyngd-

punkten ofta ligger tidigt i utvecklingsfasen
33

. Dessa fyra ledord används för att kate-

                                                 

 
31

 Hill (1998), sid. 246. 
32

 Ulrich & Eppinger (2003), sid. 147. 
33

 Tonnquist (2009), sid 42. 
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gorisera det man vill undersöka. Man skiljer på extern och intern analys och bedömer 

objektet ur båda perspektiven, enligt Figur 5 nedan
34

. 

 

  

Figur 5 En visualisering av SWOT-analysen
35

.  

En svaghet internt hos produkten tillsammans med ett extern hot är direkt skadligt för 

framtida utsikter. Inter-IKEA
36

 har arbetat fram en utökad SWOT-analys som även 

kombinerar ord diagonalt i figuren. Svaghet i kombination med möjlighet ger en fres-

telse och en styrka i kombination med ett hot är ett bra försvar. 

Användarutfrågning 

Konsultation av användaren är något som diskuterats tidigare i rapporten och det är 

allmänt vedertaget att användarna skall höras minst en gång under produktutveckling-

en. En sådan utfrågning kan utföras på många sätt och ett av dessa är ”tänka-högt-

protokoll”
37

. Tekniken går ut på att låta testpersonen löpande tala om vad den tänker, 

känner och tycker i sitt möte med, och i sin användning av, produkten. Tillsammans 

med ovan nämnda metod kan ett vanligt frågeprotokoll användas för att kunna styra 

utfrågningen så att så många olika aspekter av användandet diskuteras som möjligt. 

Styrkan med både ”tänka-högt-protokollet” och frågeprotokollet varianten är att man 

får direkt respons medans användarna utför något eller tänker något, utan att använda-

ren hinner filtrera sina tankar och därigenom sålla bort viktig information
38

. 

Kognitiv genomgång 

Ett annan, mer ingående metod är att inspektera en produkt genom så kallad kognitiv 

genomgång. Kognitiv genomgång handlar om att användbarhetsexperter, som repre-

senterar användarna, går igenom användningsproceduren och bedömer den. Tyngd-

                                                 

 
34

 Internet: Lerdell Investigations - SWOT-analys, definition (2010).  
35

 Internet: wikipedia.org - SWOT (2010). 
36

 Tonnquist (2009), sid 42. 
37

 Internet: Usability Evaluation (2010). 
38

 Nielsen J. (1993), sid. 196. 
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punkten ligger vid att kontrollera hur självinstruerande produkten är och kartlägga hur 

en användare kan komma att utföra de olika procedurer som produkten är inblandad i. 

Expertgruppen arbetar ofta tillsammans för att undersöka och diskutera produkten. 

Metoden har hjälpt många mjukvaruutvecklare i sitt arbete, men kan även användas 

med framgång på icke datorrelaterade områden
39

.  

En viktig aspekt av den kognitiva genomgången är att den inte genomförs av den fak-

tiska användaren, vilket kan vara på både gott och ont. I Liljegren & Osvalders
40 

jäm-

förelse mellan olika evalueringsmetoder på medicinteknisk utrustning poängteras att 

inom vissa områden kommer kognitiv genomgång till korta. Den kognitiva genom-

gången klarar inte att redogöra för exempelvis undersökning av tid att utföra en upp-

gift, hur användare löser problem och om dessa problem kan lösas av användaren eller 

ej. Det är viktigt att komplettera en kognitiv genomgång med att senare i utvecklingen 

utföra användartester.  

Heuristisk utvärdering 

Ett angreppssätt vid enkla användbarhetstester av en halv- eller helfärdig produkt är 

grundlagt av Nielsen
41

 och kallas heuristisk utvärdering. Utvärderingen är empirisk 

och sker utifrån ett antal användbarhetsprinciper där testpersonen avgör om produkten 

behöver förbättras på området eller ej. Enligt Nielsen är det viktigt att flera personer 

är inblandade för att upptäcka så många användningsproblem som möjligt. Samtalen 

sker enskilt och den person som presenterar produkten bör vara mycket återhållsam 

med att hjälpa användaren med lösningsförslag vid eventuella påstötta problem gäl-

lande produkten. Den rekommendation som ges när man utför en heuristisk evalue-

ring är att tre till fem personer ska vara inblandade.  

Zhang et al
42

 har anpassat ovanstående metod efter medicintekniska produkter och 

tagit fram en lista på 14 heuristiker (egenskaper) som bör beröras. Listan täcker in 

egenskaper såsom exempelvis grad av minimalism, informativ feedback, flexibilitet, 

kontroll (se Bilaga 1). Undersökningsområdena kan behöva anpassas beroende på när 

under utvecklingsprocessen testet utförs och hur långt kommen, samt hur detaljerad 

en eventuell prototyp är.   

 

  

                                                 

 
39

 Internet: Human-Computer Interaction – Design Basics (2010).  
40

 Liljegren & Osvalder (2004), sid. 56.  
41

 Internet: Useit.com – How to Cunduct a Heuristic Evaluation (2010). 
42

 Zhang, Johnson, Patel, Paige och Kubose (2003), sid. 24f.  
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4. Val av arbetssätt 
En anpassning av den teoretiska bakgrunden har skett för att lyckas utföra det här spe-

cifika produktutvecklingsarbetet på bästa möjliga sätt. Idén kategoriserades först för 

sedan på ett bättre sätt kunna formulera en produktutvecklingsprocess. Kapitlet avslu-

tas med en diskussion kring val av utvärderingsmetoder.   

4.1 Idékategorisering 
De innovationer som framkommer via DS Innovation är ofta åt det inkrementella hål-

let (internt kallat high-practise-produkter), det vill säga förändringar på existerande 

verktyg eller relativt enkla nya lösningar. Många av de innovationer som skapats är 

nytänkande och har en given roll i användarens vardag, men de gör sällan anspråk på 

att ändra hela strukturer eller arbetssätt
43

. 

Den lösningsidé som ligger till grund för arbetet har vid en första anblick flest inkre-

mentella egenskaper blandat med en arkitekturell förändringsprofil. Tekniken som 

behövs är sannolikt inte ny, utan behöver anpassas till vårdsituationen. Det en till sy-

nes ny tanke inom vårdsituationen att en förenkling av tekniken (så att den bara till-

godoser de absoluta behoven) skulle kunna ligga till grund för en helt portabel utrust-

ning utan kontakt med andra apparater. Ser man på idén utifrån vårdgivarnas synvin-

kel, kan ett antal radikala element identifieras: information kring pulsen sker på bar-

net, inte på en apparat vid sidan av behandlingsbordet. All övrig information, som da-

gens tekniker ger, skalas bort för att åstadkomma en enklare produkt och sladdar som 

idag finns, tas bort.  

Gällande push-pull-förhållandet så har ett behov observerats och en lösningsvariant 

bland befintlig teknik söks, således kan idén anses pull-betonad. Det sker dock ständig 

utveckling av mikrokomponenter och fästmaterial som kan användas, vilket i slutän-

dan kan trycka på utvecklingen av produkten bara de tillämpas på ett anpassat sätt i 

situationen. 

Användarinblandningen i projektet anpassas utifrån kategoriseringen genom att an-

vändare vars förmåga att tänka utanför de bestämda ramarna kommer att eftersökas, 

framförallt gäller detta för den utvärderande intervjudelen då produkten. Den risk som 

enligt teorin finns att som utvecklare begränsas av eventuella konservativa användare 

kommer att beaktas, främst under utvärderingsdelen av projektet. 

4.2 Produktutvecklingsprocess 
Produktutvecklingen som detta arbete beskriver tar vid efter idéstadiet hos en använ-

dare. Användaren, i det är fallet en läkare på neonatalenheten, har upptäckt ett pro-

blem och har ett förslag om hur problemet skulle kunna lösas. Under förstudien kom-

mer det att avgöras huruvida idén är unik med tanke på användningsområde och om 

det överhuvudtaget är möjligt att skapa en produkt som motsvarar idébeskrivningen.   

Detta projekt skiljer sig från ett ”vanligt” produktutvecklingsprojekt ur ett antal hän-

seenden. Eftersom en lösningsidé redan finns kommer olika koncept och lösningar 

kring denna idé skapas. Målet är inte att utveckla helt ny teknik, utan att befintlig tek-
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nik ska anpassas till rådande behov. Mycket energi kommer även att läggas på en pa-

tentundersökning, samt problemverifiering för att klargöra att det inte finns några 

grundläggande och tydliga hinder för vidare arbete, såsom patent, befintliga lösningar, 

eller att problemet inte är tillräckligt utbrett.   

Den kronologiska ordningen för processen har stakats ut med hjälp av de teorier om 

produktutvecklingsprocesser som beskrevs i den teoretiska referensramen. Teorierna 

har anpassats till situationen och den slutgiltiga processen togs fram genom diskussio-

ner med projektets handledare. Processen slutar tidigt i förhållande till både IKOV 

och Hills metod. Detta eftersom vidare arbete, exempelvis testning av en fullgod pro-

totyp inte ansågs rimligt att hinna med. Projektets uttalade milstolpar presenteras i  

Figur 6. 
 

 

Figur 6 Visualisering av de olika projektstegen i 

den anpassade utvecklingsprocessen. 

Utvecklingsarbetet innehåller två huvudsakliga intervjuomgångar med användare, en 

under probleminramningen och en under utvärderingen. Urvalet skedde med utgångs-

punkt att finna en så bred grupp som möjligt, varför samtal med både läkare och sjuk-

sköterskor eftersträvades. Experter konsulterades löpande, men en speciell intervju-

omgång skapades vid teknikvalet, således totalt tre intervjuomgångar. 

4.3 Utvärderingsmetod 
I uppdragsbeskrivningen finns en slutlig utvärdering planerad som en viktig milstolpe. 

Utvärderingsfasen bör ske på ett sådant sätt att beslut kring vidare arbete med pro-

duktidén kan underlättas. Den behöver nödvändigtvis inte ge ett entydigt svar gällan-

de vidare arbete, men den ska utgöra ett direkt och användbart underlag för framtida 

beslut. 

Utvärderingsintervjuerna har utförts i form av diskussioner och samtal på ett relativt 

informellt sätt såsom beskrivet i 2.5 Metod. Det finns många aspekter som fortfarande 

är långt ifrån färdigutvecklade varför en spekulativ och diskuterande vinkel har anta-
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gits utifrån SWOT-analysens grunder. Eftersom både den heuristiska utvärderingen 

och den kognitiva genomgången i första hand berör system innehållande mjukvarude-

sign så har de riktlinjer som finns inom dessa metoder anpassats i denna rapports ut-

värdering. De direkta användarna, samt experter på området har intervjuats. Således är 

intervjuunderlaget mer eller mindre en blandning av alla de utvärderingsmetoder som 

är presenterade tidigare i rapporten, men med tyngdpunkt på grundläggande utvärde-

ring av produktens generella möjligheter och hot. 
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5. Förstudie 
För att rama in det medicinska och tekniska sammanhang som utvecklingen berör 

krävdes en omfattande förstudie. Nedan beskrivs de områden som instuderats för att 

möjliggöra produktutvecklingen.     

5.1 Patent och marknad 
Innan examensarbetet initierades gjorde DS Innovation en kort informationssökning 

kring produkter på området som idén rör, utan att finna liknande produkter på mark-

naden. Denna undersökning fördjupades efter projektstarten och innefattade dels en 

marknadsundersökning och dels en patentsökning som beskrivet nedan. 

Sökmotorn Espacenet
44

 användes tillsammans med Google Patents
45

 för patentsök-

ningen. I ett första steg undersöktes patentregistret utan hänsyn till specifika tekniska 

lösningsmetoder utan snarare med problemet som utgångspunkt. Utefter arbetets 

gång, i samband med att tillgängliga tekniker kartlades, utfördes kontinuerliga sök-

ningar med tekniken som grund för sökordsvalet. 

Det som hittats är delvis ett antal patent gällande hur signalhanteringen skall gå till. 

Många lösningsförslag finns också kring apparatur som ger mer information än vad 

som är nödvändigt, oftast i samband med en trådlös överföring till en basstation där 

signalhantering och informationsvisning sker. Det verkar som att den nya teknik som 

introducerats har lett till att alltmer detaljerad information ges användaren av produk-

ten. Det verkar inte som att användningen av ny teknik för att framställa billiga och 

små lösningar, i kombination med så enkel utsignal som möjligt har genomförts inom 

området. Någon lösning som innehåller endast de element som idégivaren vill inklu-

dera kunde inte hittas i patentregistret. De kategorier som är undersökta inom Espace-

net, samt Google Patents återfinns i Bilaga 2. 

Marknaden för medicinska apparater upplevs vara relativt homogen. De flesta produk-

ter liknar varandra och få sticker ut långt från mängden. Utvecklingen inom den tråd-

lösa tekniken har skapat många lösningsförslag inom hjärtmätning, men tillämpningen 

verkar inte ha skett. De hjärtmätningsprodukter som finns för den privata marknaden 

sträcker sig längst från det normala och ansågs mest intressanta för att få idéuppslag, 

men ingen produkt liknar den idé som presenterats. 

Behovet på marknaden delvis på hur många förlossningar som leder till återuppliv-

ningsarbete. Andelen födslar med låg apgar-score
46

 ger en fingervisning om hur 

många barn det handlar om. Vid enkelbörd har cirka 1% låg apgar-score vilket över-

satt i antal fall motsvarar cirka 1000 stycken i Sverige under år 2008
47

.             

                                                 

 
44

 Espacenet: Patentsökning på nationell och internationell nivå. 
45

 Google Patent: http://www.google.com/patents. 
46

 Apgar: En bedömningsskala som används vid förlossningen för att avgöra nyfödda barns vitalitet. En 

låg nivå definieras som mindre än 7 vid 5 minuter. 
47

 Socialstyrelsen: Statistikdatabaser, förlossningsstatistik (1973-2008).  
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5.2 Medicinsk bakgrund  
För att kunna utveckla ett produktkoncept på ett bra sätt krävdes att de medicinska 

områden som produkten kommer att beröra utforskas. Informationsinhämtningen är 

uppdelad i tre områden: Neonatal vård, dermatologi
48

 och kardiologi
49

. Nedan följer 

en kort inblick i respektive område med utgångspunkt från vad som är relevant utifrån 

problembeskrivningen. 

Graviditet 

En normal graviditet varar i 37–42 veckor, med en snittlängd på 40 veckor
50

. I Sveri-

ge föds ungefär 4,5 % av alla barn prematurt, det vill säga före vecka 37
51

. Det går att 

rädda vissa barn som föds så tidigt som vecka 21-22
52

. Under senare år har överlev-

nadsgraden ökat och den var år 2004 cirka 80 % för barn födda i vecka 26
53

. Det finns 

dock ett etiskt dilemma i att rädda för tidigt födda barn eftersom risken för permanen-

ta skador såsom cerebral pares, efterblivenhet, funktionshinder och en mängd andra 

åkommor ökar ju tidigare barnen räddas
54

. Diskussioner kring etiska aspekter kommer 

dock att lämnas utanför detta arbete.  

Komplikationer vid födseln är vanligare bland för tidigt födda än vid normal havande-

skapslängd och ökar ju tidigare barnen föds. Vare sig ett barn föds tidigt eller ej så 

tillstöter ibland problem i flera former. Absolut vanligast är asfyxi, att hjärnan inte får 

tillräckligt med syrgas, vilket kan leda till exempelvis efterblivenhet, cerebral pares, 

blindhet och epilepsi vare sig barnet är för tidigt fött eller ej
55

.   

När barn föds för tidigt är ofta igångsättningen av andningen ett större problem än vid 

vanliga födslar eftersom lungorna inte har hunnit utvecklas färdigt
56

. Barnet behöver 

då hjälp från en vårdgivare och apparatur för att få tillräckligt med syre. Spädbarn kan 

hantera låg syretillförsel relativt bra utan att det centrala nervsystemet påverkas, vilket 

ger vårdgivaren ett visst tidsspann att få till stånd en adekvat syretillförsel. Vare sig ett 

barn föds för tidigt eller på utsatt tid är omställningen vid födseln en kritisk tidpunkt.  

Hjärtat och blodomloppet 

Hjärtat är en ovanlig muskel som skiljer sig från de flesta andra i kroppen eftersom 

den inte kan styras av den mänskliga viljan. Blodet från kroppen tas emot av höger 

förmak och vänster förmak tar emot syresatt blod från lungorna.  Efter det så öppnas 

klaffarna mellan förmak och kammare, så att kamrarna fylls med blod. Klaffarna 

stängs sedan och en slagimpuls sprids i hjärtmuskeln som pressar upp klaffarna i 
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 Dermatologi: Läran om huden och dess sjukdomar. 
49

 Kardiologi: Läran om hjärtat. 
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 Saugstad (1999), sid. 14. 
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54
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kroppspulsådern och lungartären ut i blodomloppet. Det syresatta blodet strömmar ut i 

kroppen genom artärerna och kommer tillbaka till hjärtat genom venerna.  Se Figur 7 

nedan för en visuell beskrivning av händelseförloppet. I Bilaga 3 finns figurer som 

beskriver blodomloppet. 

 

Figur 7 Hjärtcykeln (t.v.) och de olika kretsloppen (t.h.)
57

. 

Under graviditeten skiljer sig proceduren för blodcirkulation och syresättning markant 

hos barnet jämfört med hur det fungerar efter födseln. Syresatt blod tillförs barnet via 

navelsträngen, varav hälften går direkt till levern och hälften slussas ut genom det 

hjärtat till blodomloppet. Vid födseln sker en stor förändring och hjärtat ska plötsligt 

ta hand om hela cirkulationen
58

. Barnets puls inne i magen är mellan 110 – 160 slag 

per minut, men förändras mycket under förlossningen. Om syresättningen via lungor-

na inte kommer igång sjunker pulsen ner mot 60 slag per minut relativt snabbt, samti-

digt som blodtrycket sjunker. Så fort förändringar sker i syretillförseln avspeglar det 

sig på hjärtfrekvensen varför direkt information kring hjärtats arbete är av vital bety-

delse för vårdgivaren i en akut igångsättningssituation
59

.  

Huden 

Ett barn utvecklas ständigt under de 40 veckor som det ligger i magen på den gravida 

kvinnan. När det gäller huden på barnet så utvecklas den från vecka 5 och framåt. 

Mellan vecka 20 till 30 utvecklas stratum corneum, det yttre hudlagret, vilket innebär 

att barn som föds i exempelvis vecka 25 ej har ett färdigutvecklat yttre hudlager
60

. 

Ungefär vid vecka 30 är stratum corneum helt på plats, men det är fortfarande skört 

och antalet lager byggs på ända till vecka 40
61

. Följderna av att huden är så pass un-

derutvecklad är många och måste beaktas vid produktframtagningen. 
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Eftersom barriärfunktionen är nedsatt tappar de allra minsta barnen mycket vätska ge-

nom huden. Då huden tappar vätska är barnet även extra känsligt gällande tempera-

turhållning
62

. Dessa två faktorer är så betydande att man på Danderyds sjukhus an-

vänder speciella plastpåsar som vissa barn läggs i direkt efter avtorkning för att bibe-

hålla hög fuktighet och adekvat värme
63

. Detta ställer till problem vid hjärtslagsmät-

ning eftersom läkare måste komma åt bröstkorgen för att kunna lyssna på hjärtat. 

Dessutom ställer det krav på den förbättrande produkten då den inte får vara för stor 

eller vara sladdbunden på något sätt, då det hindrar ovanstående procedur. 

Förutom att huden hos nyfödda kan fungera dåligt som barriär, så är den ibland så un-

derutvecklad att den yttre hudvävnaden lätt lossar om man exempelvis fäster ett plås-

ter och sedan försöker ta bort det
64

. Konsekvenserna av hudskador på nyfödda barn 

kan bli ödesdigra, och följaktligen måste den utvecklade produkten, huruvida den be-

höver vara i kontakt med vårdtagaren, vara tillverkad så att fästningen inte åsamkar 

hudskada. Detta ställer med stor sannolikhet även höga krav på verifieringen av pro-

dukten. 

Vårdcykel 

Den vårdcykel som ett nyfött barn med syretillförselsvårigheter genomgår beskrivs 

härefter för att skapa förståelse kring den kritiska situation som den tänkta produkten 

skall användas inom. 

Direkt efter förlossningen frotteras och torkas barnet alltid torrt för att motverka hypo- 

eller hypertermi (underkylning eller överhettning). Reagerar inte barnet på sensorisk 

stimulering och befinner sig i ett asfyxiskt tillstånd genomförs A-B-C-D-proceduren 

enligt Figur 8.     
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Figur 8 Visualisering av A-B-C-D-algoritmen
65

. 

Under steg A placeras barnet på rygg med huvudet lätt bakåtböjt. En sådan position 

kan erhållas om en 2-3 centimeter tjock handduk rullas ihop och läggs under barnets 

skulderblad. Därefter utförs rensugning (från mekonium
66

 eller blod) av luftvägar om 

det är absolut nödvändigt, inte annars. 

Under moment B utförs övertrycksandning, det vill säga en andningsmask trycks mot 

mun och näsa med vilken man hjälper andningen genom att pumpa in rumsluft. Om 

ingen effekt fås inom 90 sekunder tillförs extra syrgas. 

Steg C innebär att kompressioner utförs om barnets puls är under 60 slag per sekund. 

Antingen sker detta genom så kallad omfamningsteknik; att vårdaren står vi barnets 

fotända och fattar med båda händerna runt barnets bröstkorg och med tummarna utför 

kompressionen, eller genom att två fingrar placeras aningens ovanför bröstkorgens 

nedre tredjedel. Kompressionerna sker så att barnets bröstkorg trycks ned en tredjedel 

av bröstkorgens djup. Ventilationen fortgår med 30 inblåsningar per minut.  

I steg D ges läkemedel för att hjälpa barnet. Dessa ges oftast via naveln och har till 

uppgift att hjälpa barnet att få igång adekvat syretillförsel.   

                                                 

 
65

 Proceduren är hämtad från SFOG - Asfyxi och Neonatal HLR, sid. 8-19.  
66

 Mekonium: den första avföring som kommer från barnet. 
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Om barnet inte reagerat med ökad hjärtverksamhet eller andra livstecken efter 15 mi-

nuters aktiv och korrekt utförd, fullständig neonatal HLR (hjärt-lungräddning) bör åt-

gärderna avbrytas. Om barnet svarar med hjärtverksamhet, men efter 30 minuters 

adekvata åtgärder ännu inte etablerat spontanandning, är prognosen dålig.  

5.3 Aktuella tekniker 
För att kunna utforma produkten krävdes en fördjupad kunskap kring de tekniker som 

idag finns för hjärtslagsmätning. Nedan redovisas de metoder som ansågs viktiga och 

aktuella som underlag för arbetet.   

Känna och lyssna 

Att mäta hjärtats aktivitet kan göras på många sätt. Den enklaste metoden är att lyssna 

på hjärtat med stetoskop eller känna efter pulsen med fingertopparna
67

. Stetoskopet 

som hjälpmedel är vanligast förekommande, men även ljudförstärkande apparatur 

som hålls mot hjärtat och via en förstärkare, samt en högtalare, avbildar hjärtljudet
68

 

har använts med blandad framgång. Enligt intervjuerna
69

 ger dessa apparater svårtol-

kad information eftersom skrapljud och andra ointressanta ljud inte kan filtreras bort 

tillräckligt utan förstärks tillsammans med hjärtljudet. Dessutom krävs att vårdgivaren 

delvis avbryter behandlingen för att kunna hålla verktyget mot barnets bröstkorg och 

lyssna. 

Elektrokardiologi 

Det mekaniska arbete som utförs av hjärtat initieras av elektriska potentialförändring-

ar i de kringliggande muskeltrådarna. Dessa förändringar kan mätas på hudens yta, 

nära hjärtat, med hjälp av elektroder
70

 och det förkortade namnet är EKG. Potential-

skillnaderna kan delas in i olika avdelningar och med hjälp av ett antal mätpunkter, 

kan en EKG-kurva uppritas som på många sätt avspeglar hjärtats arbete. Ju fler mät-

punkter, desto fler kurvor registreras vilket leder till en mer detaljerad sammanställd 

kurva
71

. 

Eftersom hudens yttre hornlager har så pass låg konduktivitet kan det uppkomma pro-

blem att mäta potentialen. Detta löses med EKG-pasta innehållande elektrolytlösning 

som appliceras mellan huden och elektroden
72

. 

Ekokardiografi 

Genom att använda ultraljud kan man studera hjärtat och få direkta avbildningar av 

hjärtat på en skärm. Själva tekniken är välkänd och baseras på att ljudvågor skickas ut 

från en källa och därefter registreras ekot av det som träffas av ljudvågen
73

. I kombi-
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 Palpera: Att undersöka en patient genom att känna på honom/henne kallas palpation. 
68
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 Intervjuer: Probleminramning. 
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nation med Doppler-effekten
74

 kan blodflöden registreras och studeras. Apparaten 

som skickar ut ultraljudet, och även tar emot reflektionerna, kallas prob och trycks 

mot det område som ska avbildas
75

. En speciell gel behöver användas för att störning-

ar från luftspalter mellan prob och hud skall elimineras. 

Optisk pulsmätning 

Att optiskt mäta blodets volymförändring med hjälp av infrarött och rött ljus kallas 

fotopletysmografi (PPG). Inom vården används idag ofta en variant som kallas oxime-

tri för att bestämma syremättnad i blodet. Det protein i blodet, kallat hemoglobin, som 

står för syretransport har olika ljusabsorption beroende på om det är mättat eller fritt. 

Därigenom får man även reda på pulsslagen då ljusgenomströmningen varierar i takt 

med hjärtats slag. Ofta används ett finger eller en öronsnibb som mätpunkt eftersom 

apparaturen i sin vanligaste utformning genomlyser en vävnad med lysdioder och det 

ljuset tas sedan emot på andra sidan vävnaden av en fototransistor. Även reflexiva 

metoder finns där genomlysning ej är nödvändig, men dessa är ofta känsligare gällan-

de störningar och mätpunkter
76

.  

Övriga metoder 

Det finns även andra sätt att mäta hjärtats slag, exempelvis genom magnetisk reso-

nanstomografi, men dessa metoder är för komplicerade eller dyra för att rymmas inom 

kravspecifikationen för produkten.  

Det skulle även vara tänkbart med någon form av tryckmätning (töjningsgivare) på 

handleden för att på så sätt känna av pulsen. Att använda en piezoelektrisk sensor eller 

en mer modern accelerometer skulle kunna vara en annan tänkbar lösning, men då 

krävs en relativt stark puls och de störande rörelserna från återupplivningsarbetet an-

tas ha alltför stor inverkan. 

På nästa sida följer en sammanfattning av de olika pulsmätningsmetoderna, se  

Tabell 2. 
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Tabell 2 Sammanfattning av olika pulsmätningsmetoder. 

 

5.4 Intressanta fästningsmetoder  
Eftersom någon form av kontakt mellan apparatur och vårdgivare, samt vårdtagare, är 

nödvändig, blir valet av det fästningsmaterial som gränsar mot huden viktig. Valet är 

extra viktigt eftersom vårdtagaren är ett spädbarn. Ännu mer angeläget är valet gäl-

lande för tidigt födda barn vars hud, som nämnt, ej är färdigutvecklad. Dessutom är 

huden hos nyfödda barn insmetad med fosterfett. Att finna ett lim som fäster bra på 

fettiga ytor är svårt, och om det dessutom ska vara lätt att ta bort det som limmats ef-

ter uttjänad tid så blir kombinationen svårbemästrad med dagens teknik.    

Den problematik som materialet behöver klara av är att fästa på ett barns hud på ett 

sådant sätt att apparaturen ej lossnar, men ej heller sitter så hårt att den känsliga huden 

skadas vid borttagning. 

Vid icke invasiv
77

 fästning av utrustning används inom vården två huvudsakliga me-

toder; dels fastspänning, exempelvis saturationssensor runt fotvalv, dels vidhäftning 

med lim, exempelvis plåster vid EKG-mätning. 

Plåster för känslig hud 

Inom vården idag används främst hydrogelplåster när det inte handlar om sårbehand-

ling, då vanlig plåstertape generellt används. Dessa hydrogelplåster är anpassade för 

känslig hud och är skonsammare än tape vid borttagning. Ett vanligt fästningsmaterial 

är hydrogel som är en kraftigt absorberande polymerblandning vars egenskaper möj-

liggör bindandet av stora mängder vatten i förhållande till sin egen massa
78

. På så sätt 

hålls huden torr och en skonsammare fästning görs möjlig. 

Under intervjuerna antyddes dock att det ställs höga krav på jämn och ren hud för att 

hydrogelplåster ska fästa bra. I nyfödda barns fall, där hela kroppen är insmetad i fos-

terfett, kan rengöringen i akuta situationer vara svår att utföra fullständigt
79

. 
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Det genomgående problemet med de fästningsmetoder som används är, trots avance-

rade material, att skonsammare vidhäftning i slutändan innebär ökad risk att plåstren 

lossar omedvetet, vilket kan bli ödesdigert i en akut situation. 

Under undersökningsarbetet kring fästningsmetoder hittades dock ett intressant lim 

som är under utveckling av företaget Lumina Adhesives i Göteborg. Limmet har stark 

vidhäftningsförmåga, men tappar fästförmågan omgående när det utsätts för ljus
80

. 

Efter kontakt med företaget konstaterades att ett varuprov ej kunde erhållas eftersom 

alla patent inte var färdigbehandlade, varför lösningen inte kan undersökas eller ut-

vecklas fullt ut i dagens läge. Enligt limmets produktspecifikation
81

 ser dock lösning-

en ut att vara mycket intressant för förband inom vården i allmänhet och neonatal vård 

i synnerhet. 

5.5 Probleminramning 
Att den uppfinnande läkaren anser att det finns problem med att enkelt uppfatta ny-

födda barns hjärtslag i akuta situationer är grundpelaren för hela arbetet. För att utreda 

huruvida problemet, så som läkaren uppfattar det, verkligen finns genomfördes inter-

vjuer med andra läkare inom samma arbetsområde som fick ge sina beskrivningar av 

problematiken. För ytterligare förståelse kring arbetsprocesser och problem visades 

arbetsplatsen med demonstrationer av användningen av dagens utrustning.   

Två läkare och en sjuksköterska
82

 intervjuades vardera cirka 20 minuter för att ge 

möjlighet att rama in problemets karaktär och vilka medicinska samt tekniska områ-

den som berörs. Frågeunderlaget återfinns i Bilaga 4. Nedan presenterade problemom-

råden som baseras på dessa intervjuer.  

Samtliga läkare ser hjärtats slag som en central källa för indikation på hur nyfödda 

barn som har problem med att ”komma igång”, reagerar på behandling. Det man lyss-

nar efter är pulsen, det vill säga hur snabbt hjärtat slår.  

Samtliga personer påtalar också det olyckliga i att behandlingen helt eller delvis måste 

avbrytas för att avlyssning av hjärtat ska kunna ske. Detta dels eftersom avlyssningen 

kräver läkarens fulla uppmärksamhet och dels för att störande ljud ibland påverkar 

bedömningen alltför mycket. Svårigheten att faktiskt höra hjärtats slag tycks inte lika 

akut som det faktum att behandlingen störs.  

Ibland används ekokardiografi (se kapitel 5.3 Aktuella tekniker) med nackdelen att 

det kan ta tid att hitta ett bra mätflöde vid hjärtat och att ljudet kan vara svårtolkat. 

Dessutom måste behandlingen mer eller mindre avbrytas helt under den tid man söker 

efter hjärtljud.   

Att koppla in befintlig elektrokardiografiutrustning med tre elektroder sker ibland, 

men tekniken har en viss installationstid, ofta kring en minut. Samma sak gäller för en 

oximetern där tiden det tar att få till stånd en mätning är cirka en minut eftersom pro-

blem att hitta en bra mätsignal ofta uppkommer. När de tre elektroderna från EKG:n 

skall kopplas på, upplevs problem med fästningen eftersom barnets hud måste vara 
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helt torr vid fästpunkten. Både PPG och EKG kräver att vårdtagaren förbinds med ap-

paraten via en eller flera sladdar. Dessa hindrar behandlingen i en del fall.  

Det kan konstateras att ett verktyg som är lätt att få igång och installera på vårdtaga-

ren, och som dessutom ger konstant information om vårdtagarens puls, inte används 

idag. De hjälpmedel som ger konstant information tar tid och energi från personal att 

koppla in. Det tycks finnas ett behov av en enkel apparatur som inte är sladdbunden 

och som endast ger information kring pulsen och inget annat. EKG:n ger mycket in-

formation som ej behövs akut och detsamma gäller till viss del PPG:n.   

Eftersom de intervjuade personerna gav en till stora delar entydig bild kring proble-

matiken och de procedurer som används, valdes att inte utöka antalet intervjuer. Pro-

blemet ansågs vara väl inramat och en kravhantering för lösningen kunde inledas.  

5.6 Kravspecifikation 
Eftersom den eventuella produkt som idén ligger till grund för kommer att användas 

inom en kritisk vårdmiljö, ställs bland annat höga krav på funktionssäkerhet och tyd-

lighet. Kraven kan delas in i skall-krav som måste uppfyllas och bör-krav som inte är 

av lika avgörande karaktär. Kraven redovisas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Skall- och börkrav för produkten. 
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6. Konceptframtagning 
Kapitlet beskriver inledningsvis bakgrunden och argumenten för de teknik- och fäst-

ningsval som gjorts. Först sållas ointressanta tekniker bort och därefter följer en för-

djupning inom intressanta teknikområden. Efter det beskrivs de koncept som togs 

fram tillsammans med en egen viktning av direkta fördelar och nackdelar.   

6.1 Teknikgallring 
Av de tekniker som undersökts har en gallring skett i två steg: En första, mindre 

genomarbetad sållning skedde där avancerade tekniker sorterades bort som i många 

fall är för dyr och ger en för detaljerad information. Dessutom förkastades tekniker 

där den speciella målgruppen kraftigt försvårade mätningar på grund av mycket svaga 

signaler som dessutom störs av läkarens arbete, exempelvis piezoelektriska mätningar. 

I steg två sållades den akustiska mätningen bort. Två orsaker är grundläggande för det 

beslutet: De akustiska störningar som fås från kringutrustning, exempelvis andnings-

hjälpmedel, samt från rörelser är svåra att helt filtrera bort på ett enkelt sätt. Alternati-

vet är att återge en relativt ofiltrerad signal som sedan tolkas av läkaren, men det får 

konsekvensen att stora frågetecken uppstår kring hur pass liten och billig en sådan ut-

rustning kan tänkas bli. 

Intressanta tekniker 

Utifrån ovanstående bedömningar, samt en sammanvägning av det teknikinnehåll som 

finns i befintliga portabla lösningar, kunde två metoder identifieras som intressanta att 

arbeta vidare med och evaluera mer detaljerat:   

1. En elektrisk mätning av hjärtmuskulaturens arbete som via förstärkare och fil-

ter levererar en ljus- samt ljudsignal, EKG. 

2. Att använda optiska mätningsmetoder och via förstärkare samt filter generera 

ljus- och ljudsignal, PPG. 

Båda dessa metoder kräver någon form av kontakt mellan apparatur och vårdtagaren. 

Varianterna bedöms dock kunna tillverkas i ett så pass portabelt format att det är ac-

ceptabelt i den vårdmiljö som beskrivs.        

För att avgöra om någon av dessa två tekniker lämpar sig särskilt bra för problemom-

rådet krävdes en fördjupning i teknikerna med hjälp av litteratur och artiklar, samt 

konsultation och diskussion med experter på området. Teknikernas dokumenterade 

svagheter och styrkor vägdes i förhållande till det tänkta användningsområdet. 

6.2 Ytterligare fördjupning 
Den ytterligare tekniska fördjupningen som följer nedan krävdes för att på ett adekvat 

sätt kunna motivera det kommande slutgiltiga teknikvalet.  

Hjärtströmkurvan 

När elektroder placeras på bröstet på en människa och potentialskillnaderna sedan 

studeras mellan elektroderna, framkommer att hjärtats aktivitet kan kopplas till 

strömimpulser vid hudytan. Alla muskelceller i kroppen sammandras av elektroniska 
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depolariseringar (depolarisering eftersom nervtrådarna i ”viloläge” är polariserade) i 

nerverna. Hjärtat är den enda större muskelmassa i kroppen där cellerna kontraherar 

sig nästintill samtidigt, vilket i sin tur leder till att de elektriska spänningsförändringar 

som ger upphov till kontraktionen adderar sig och kan registreras på ett bra sätt. Att 

denna signal kan uppfångas vid kroppsytan beror på kroppsvävnadens jon- och vat-

tensammansättning som leder strömmen till hudens yta
83

. Den graf som i tiden kan 

ritas upp kallas för hjärtströmkurvan och den beskriver hur hjärtat arbetar, se Figur 9 

nedan. Kamrarnas depolarisering visar sig som QRS-komplexet. Vid enkel pulsmät-

ning med hjälp av EKG-teknik är det dessa toppar som används för att mäta varje 

hjärtslagscykel.  

 

Figur 9 Hjärtströmkurvan med QRS-komplexet utmarkerat
84

  

Beroende på hur elektroderna placeras erhålls olika grafer av hjärtats slag. I vanliga 

fall används 12 standardplaceringar för elektroderna vilket gör att man kan jämföra en 

patients hjärtströmkurva med normalfallskurvor och upptäcka problem
85

. Även färre 

elektroder kan användas för att få en mindre detaljerad bild av hjärtslagsförloppet och 

om bara pulsen eftersöks räcker det med två elektroder placerade på ett tillräckligt av-

stånd från varandra, samt inom ett visst vinkelintervall för att en potentialskillnad dem 

emellan ska kunna registreras. 

Hjärtats elektroniska axel 

Den sammanlagda summerade vektorn för muskeltrådarnas potentialförändring vid ett 

hjärtas slag kallas den elektroniska axeln. Medelvärdet för en person mellan 2 till 20 

år ligger kring 65-70
 
grader från ett tänkt horisontalplan i riktning från höger till väns-

ter hand
86

, se Figur 10. Spridningen är dock relativt stor och ett normalt värde anses 

sträcka sig från -15-110 grader. Hos nyfödda barn skiljer sig denna vinkel avsevärt 

från vuxenfallet och normalvinkeln är istället mellan 60-180 grader
87

. Hjärtats elek-
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85
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troniska axel vrider sig kraftigt under barnets första levnadsmånader från högerställd 

till vänsterställd. Enligt Nelson & Jägervall
88

 är medelvinkeln i frontalplanet 135
o
. 

Hjärtats faktiska position ändras ytterst lite från ett mer mittställt läge (i horisontal-

planet) till en position mer åt vänster i bröstkorgen (i en vuxen person är hjärtats posi-

tion cirka 2/3 till vänster och 1/3 till höger om en tänkt vertikal linje). Hjärtats storlek 

skiljer också; ett nyfött barns hjärta tar större plats i bröstkorgen relativt sett, än en 

vuxen persons hjärta.
89

  
 

 

Figur 10 Den elektroniska axeln för vuxna (65
o
) 

och för nyfödda barn (135
o
) 

En studie har genomförts på Tampere universitet gällande olika elektrodplaceringar 

och de signaler som erhålls därefter
90

. Studien har jämfört 120 bipolära positioner och 

kommit fram till att den högsta QRS-signalen på vuxna personer erhålls vid en placer-

ing i närheten av bröstavledningarna V2, V3 och V4, se Figur 11. Således borde en 

vinkel utmed den elektroniska axeln och en placering i ungefär samma position som 

studien vara önskvärd för nyfödda.   
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Figur 11 De blå strecken visar de bipolära elektrodplaceringar som gav 

högst utslag. De svarta fyrkanterna indikerar elektroderna V1-V5:s 

placeringar enligt WHO:s rekommendation av placeringar vid  

12-elektrod-system.    

Figur 12 visar de tolv avdelningarna (elektrodplaceringarna) och hur kurvans utseende 

kan förändras beroende på elektrodernas position.  

 

Figur 12 Olika EKG-kurvor beroende på elektrodplacering
91

.   
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Optiska mätningar 

Man kan, som nämnt tidigare i rapporten, mäta bland annat puls genom att använda 

infraröda och röda ljusstrålar. Det finns två olika metoder för detta där den ena går ut 

på att genomlysa en kroppsdel och sedan undersöka de strålar som kommer ut på 

andra sidan, medan den andra går ut på att detektera de strålar som reflekteras i hu-

den
92

. Figur 13 beskriver hur det går till.  

 

Figur 13 Illustration över hur pulsoximetri går till
93

. 

Tekniken utnyttjar att mättat och fritt hemoglobin har mycket olika ljusabsorption vid 

två olika våglängder, oftast 680 och 940 nm. Själva pulsmätningen kommer ur varia-

tionen av genomlysningen även den, men av att det blodflödet rent fysiskt varierar 

under en hjärtslagscykel
94

.   

Transmissionsmätning ger ofta en relativt tydlig och stark signal eftersom blodkärlen 

där mätningarna görs har en homogen spridning. Däremot är mätningen tryckkänslig, 

där för hårt tryck från emitter eller detektor (utsändare eller mottagare av ljuset), stop-

par blodflödet och för lågt tryck kan innebära en luftspalt mellan apparatur och hud. 

Dessutom kan situationer där låg perifer cirkulation förekommer göra att mätningen ej 

fungerar. Reflektionsmätning (RPG) ovanför ögonbrynet på vårdtagaren klarar dessa 

problem väl, men signalen är allmänt mycket svagare och positioneringen av appara-

turen är känslig, speciellt hos nyfödda
95

. 

En komplikation vid mätning av pulsen i de perifera delarna av kroppen är att blod-

cirkulationen av olika anledningar kan vara begränsad, exempelvis på grund av ett 

svårt chocktillstånd eller svåra hjärtproblem
96

. Det största problemet med detta är att 

den perifiera cirkulationen hos spädbarn är begränsad och ibland sviktande, framför 

allt om barnet inte börjar andas, vilket skapar mätproblem
97

. 

Ett problem som tydligt belystes vid intervjuerna är dock att avvägningen mellan att 

spänna för hårt
98

 (och stänga blodflödet i kapilärerna) eller för löst (och tappa tillräck-

lig hudkontakt) är svår. 

Ett ytterligare problem vid oximetri är, enligt bland andra Björn Westrup
99

, tiden det 

tar innan systemet är igång eftersom det kan vara problem att fästa sensorn på ett sätt 
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så att den fungerar, då den på spädbarn måste spännas runt fotvalvet. Det finns också 

risk att signalen som avläses inte kommer från rätt källa utan från andra reflektioner i 

rummet som har pulserande våglängdsvariationer, exempelvis lysrör
100

 

Signalhanteringen vid optiska system är relativt avancerad. Detta gäller speciellt RPG 

där signal-to-noise-värdet samt grundstyrkan på signalen, är låg
101

. De områden på 

kroppen där blodkärlen är tillräckligt jämnt fördelade för en säker reflektiv mätning är 

relativt outforskade, men området ovanför ögonbrynet och vid tinningen har under-

sökts i diverse studier
102

. Dessa visar att mätningar kan göras med goda resultat, men 

att osäkerhetsfaktorerna är många kring tekniken och att rörelseartefakterna är stora. 

Det finns även andra artiklar som visar på lyckade försök att använda reflektiva meto-

der på kärndelar av kroppen (bröst/rygg) med hjälp av mer avancerad algoritmbaserad 

filtrering
103

. De olika undersökningarna som finns kring reflektiva metoder visar dock 

på skiftande resultat och saknar i många fall konsekventa slutsatser vilket skapar stor 

osäkerhet kring tekniken
104

. 

Även den enklaste optiska lösningen är relativt komplicerad och innehåller ett antal 

analoga signalbehandlingselement
105

. Den signal som erhålls efter filtrering med kon-

ventionella genomlysningsmetoder visas i Figur 14 nedan. Figuren visar även signa-

lens utseende vid ej optimala förhållanden:   

 

Figur 14 Exempel på hur en PPG-signal kan se ut
106

.   
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Signalhantering   

Vare sig man enbart använder analog teknik eller blandar in digitala komponenter så 

krävs någon form av signalhantering för att sortera ut den del av signalen som är in-

tressant. Analoga filter kan göras på många sätt, men tre varianter ligger som grund 

för komponentgruppen: högpassfilter, lågpassfilter och bandpassfilter
107

.        

Namnen talar sitt tydliga språk. Man låter antingen signalen passera frekvensmässigt 

ovanför en viss frekvens, under den eller låta en viss frekvensbredd passera den. Ge-

nom att använda en resistor och en kondensator kan en första ordningens hög- eller 

lågpassfilter. För konstruktionen av ett bandpassfilter krävs ett antal resistorer, kon-

densatorer och en operationsförstärkare
108

.       

Det frekvensinnehåll som är av intresse är för EKG är 0,5-80 Hz och för optiska mät-

ningar 0,5 - 120 Hz
109

 
110

 
111

 (även saturationsmätning). 

EKG erbjuder en bra grundsignal om elektroderna placeras rätt. Placeringen grundar 

sig på hjärtats position i bröstkorgen och dess elektroniska axel. Signalen blir olika 

beroende placering och vinkel mellan de olika elektroderna, speciellt om endast två 

elektroder används med kort avstånd mellan varandra. Det enda som går att undersöka 

på ett meningsfullt sätt med hjälp av så få elektroder är just pulsen eftersom den delen 

av hjärtats arbetscykel ger ett jämförelsevis kort och kraftigt utslag. 

För EKG är spänningsbrus ett stort problem. Detta uppkommer från den frekvens som 

elnätet har på 50 Hz
112

. Därför måste en bandpassfiltrering göras med tanke på denna 

frekvens (detta bekräftades vid prototypbyggandet och testningen av utrustningen). 

Rörelseartefakter är ett generellt problem som finns vid optiska mätningar. Rörelser 

och lysrörsljus är exempel på källor till störningar som kan uppkomma
113

. Dessa pro-

blem finns även indirekt hos EKG eftersom god kontakt mellan elektroden och huden 

är så vital. Finns god kontakt mellan hud och elektrod så är dock EKG bättre i signal-

tydlighet. En viktig skillnad gällande rörelseartefakterna inses när man betänker att 

EKG mäter musklernas aktivitet och PPG mäter skillnader i blodflöde. Således inne-

bär en skakning av utrustningen som sker med hjälp av yttre kraft, exempelvis en lä-

kare, att PPG påverkas, men ej EKG. Rör sig hela patienten med hjälp av sina egna 

muskler medför det rörelseartefakter för båda metoderna
114

. 

Förstärkning 

Signalen som kommer från både EKG och de optiska mätningarna behöver förstärkas 

för att kunna användas av LED-lampor och högtalare. Båda teknikerna har små spän-

ningsförändringar som behöver sorteras ut ur en brusig signal.  
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Operationsförstärkaren är en linjär differentialförstärkare som kan användas överallt 

där man behöver ren förstärkning av något slag. En stor fördel med denna typ av för-

stärkare är att en del av signalen återförs i fasvänt läge och därmed minskar visserli-

gen förstärkningen, men även distorsionen och utresistansen
115

.  

Instrumentförstärkaren är en sorts differentialförstärkare som är hopsatt av bland an-

nat tre operationsförstärkare. Den klarar hög inimpedans, brusnivå och undertrycker 

likfasiga signaler väl
116

. Instrumentförstärkaren utför samma sak som operationsför-

stärkaren, men har bättre egenskaper på de flesta områden. Den är självfallet mycket 

dyrare i pris. 

Övriga komponenter 

Ett sätt att omvandla en fluktuerande signal (som både EKG och PPG ger upphov till) 

till en stabil utsignal som kan ge en användbar utsignal, är att använda en komparator. 

En komparator består av en eller flera operationsförstärkare som tillsammans ger en 

bestämd strömpuls (till storlek och längd) om en insignal överstiger ett visst tröskel-

värde. Man kan alltså se denna komponent som en 1-bits A/D-omvandlare, vilket 

kommer väl till pass i den kommande kretsen
117

. 

Utöver redan nämnda byggstenar kommer någon sorts LED-lampa att användas, samt 

en högtalare med en radie på cirka 5 mm. 

6.3 Val av teknik 
För att kunna välja teknik gjordes en parvis jämförelse utifrån den information kring 

teknikerna som erhölls under förstudien. Vidare diskuterades de olika teknikerna med 

Runo Härgestam och Jonas Johnson som ett sätt att understödja det kommande valet. 

Det som framkom under intervjuerna återspeglas i diskussionsdelen nedan. 

Diskussioner kring val 

EKG anses vara mindre känsligt för oväntade störningar som kan vara svåra att filtre-

ra bort. Utöver det tillkommer fler osäkerhetsfaktorer, exempelvis cirkulationssvikt, ju 

längre bort från hjärtat man kommer. Den eventuella dåliga perifera cirkulationen an-

sågs vara ett stort bekymmer. Dessa faktorer skulle kunna minskas genom att placera 

PPG:n närmare hjärtat, exempelvis ovanför ögonbrynet, men då är man hänvisad till 

reflektiv oximetri, vilket ställer högre krav på komponenterna och signalhanteringen, 

samt är en relativt outforskad teknik fortfarande. Det råder även en del osäkerhet 

kring exakt hur signalhanteringen behöver konstrueras då endast pulsen, och inte sy-

rehalten i blodet, ska mätas.       

Ett annat stort problem med de båda optiska mätningsvarianterna är att den så kallade 

signal-to-noise-kvoten är låg, vilket innebär att skillnaden mellan oönskad informa-

tion (brus) och användbar information är liten
118

. 
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Ett av de stora problemen med EKG är att placeringen är begränsad till bröstkorgen. 

En bröstkorg på ett spädbarn är ibland så smal som 8 cm. Genast inses att om ett plås-

ter innehållande många tekniska komponenter kommer ta upp en betydande del av 

hudytan på bröstkorgen. Detta i sin tur riskerar att försvåra eventuella nödvändiga 

kompressioner vid återupplivning.  

Det som skiljer teknikerna åt rent mekaniskt är delvis fästningen mot huden. EKG-

elektroder kräver mycket god kontakt och används idag med någon form av lim som 

håller elektroderna på plats, om inte elektroden trycks mot huden för hand. Kontakt-

kravet mellan apparatur och hud för att potentialskillnaden skall kunna mätas kräver 

komplement av en speciell pasta som innehåller en elektrolytlösning
119

.  

I diskussionerna betonades även att säkerheten är av yttersta vikt varför ett system 

med dubbla mätningsmetoder skulle vara att föredra. Samtidigt insågs problemet med 

att kombinera två tekniker och samtidigt hålla ner storlek och kostnad. En översiktlig 

tabell återfinns nedan (se Tabell 4).      

Tabell 4 Positiva och negativa aspekter hos de olika teknikerna. 

 
 

Eftersom apparaten skall vara helt portabel, säker och så billig som möjligt, ansågs 

därför EKG vara det vinnande alternativet. Största utmaningarna är placeringen och 

fästet av elektroderna mot huden.  

En ungefärlig storleksbedömning av kretskortet med nödvändiga komponenter gjor-

des (0,3 x 3 x 2 cm) och detta användes som bas för konceptframtagningen. Den mer 

exakta storleken konstaterades senare i projektet.  

6.4 Val av fästningsmetod 
I och med att EKG valdes som mätmetod blir en fastspänningsmetod inte aktuell. Att 

på något sätt spänna något runt bröstkorgen på ett spädbarn som inte är i vägen för 
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behandlingen blir mycket svårt. Återstår gör då endast metoden att limma fast anord-

ningen likt ett plåster. 

I limfästningen finns även ett antal andra bekymmer eftersom huden hos nyfödda, i 

synnerhet prematura barn, är mycket ömtålig. Att ta bort ett vanligt plåster är otänk-

bart eftersom huden då riskerar slitas loss
120

. 

Vid EKG-mätningar på spädbarn idag (där tre sladdbundna elektroder används) sköts 

fästningen av hydrogel-plåster. Dessa plåster är skonsamma mot huden, men har svårt 

att fästa om ytan inte är helt ren. Det finns dock, som tidigare nämnt, problem vid an-

vändningen av dessa som främst grundar sig i att de helt enkelt släpper från huden. 

Det allra bästa alternativet får anses vara en fästning som kan lossas genom att mani-

puleras på något sätt. På marknaden finns ett antal borttagningslösningar som kan an-

vändas för att lösa upp lim från plåster. Dessa fungerar dock sällan tillräckligt bra för 

att inte skada mycket känslig hy. En ny metod att lösa upp lim har arbetats fram av 

företaget Lumina Adhesives. Lösningen går ut på att det lim som används kan lösas 

upp genom att belysas. På så sätt kan exempelvis ett plåster lossa genom att en täck-

ande film dras bort från en transparent plåstermassa vilket rent principiellt innebär att 

ingen åsamkan på huden sker trots att plåstret sitter hårt fast.  

En sådan lösning skulle kunna minska osäkerhetsfaktorn vid användning av elektro-

kardiografisk utrustning i akuta situationer så mycket att en produkt som detta arbete 

behandlar kan få ett betydligt högre användningsvärde. 

Ett problem för vidare undersökning av detta alternativ är att patenthandlingarna ej 

ännu är färdiga varför ett varuprov för test ej har kunnat erhållas. Handlingarna för-

väntas, enligt företaget, bli klara under våren år 2010. I första hand kommer dock 

koncepten innefatta Lumina Adhesives lösning gällande fästning.  

6.5 Koncept 
Då endast EKG-tekniken ansågs möta de krav som ställts på produkten gjordes först 

en mer noggrann estimering av hur en sådan konfiguration skulle kunna se ut och 

samt hur liten den skulle kunna bli. För att kunna få en uppfattning om storleken in-

nehållande alla nödvändiga komponenter, skapades först ett blockschema över den 

analoga kretsen. Efter det gjordes en enkel funktionsprototyp för den grundläggande 

signalupptagningen i syfte att verifiera komponentvalet.  

Analog krets 

De komponenter som valdes till den analoga kretsen grundar sig på rekommendatio-

ner från Texas Instruments hemsida
121

, samt ett antal tidigare projekt som gjorts inom 

likande apparatur (ett urval av dessa finns länkade i Bilaga 5). De ingående elementen 

är inte oersättliga och de olika tillverkarna har en mängd förstärkare och övriga kom-

ponenter som skulle kunna passa för syftet. 

För att verifiera valet av förstärkare och identifiera eventuella störningsfrekvenser, 

konstruerades en funktionsprototyp. Valet av komponenter motiveras i kommande 

                                                 

 
120

 Irving V. (2001), sid. 254. 
121

 Internet: www.ti.com sökord: INA333 eller annan medicinteknisk instrumentförstärkare. 

http://www.ti.com/
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stycken och kopplingsschemat återfinns i Bilaga 6. Där finns också en beräknad kost-

nad för det elektroniska materiel som ingår.   

Det blockdiagram som skapades och låg till grund för funktionsprototypen visas i Fi-

gur 15: 
 

 

Figur 15 Förenklat kopplingsschema för krets.  

Förstärkning 

Den elektriska spänningsförändring som kan detekteras på huden vid elektrokardio-

grafi på ett nyfött barn är mellan 0,9–1,35 mV
122

. Denna behöver förstärkas 1000 

gånger för att komma upp i den spänning som krävs för att möta utsignal-kraven (ljus 

och ljud). För att åstadkomma denna kraftiga förstärkning krävs att processen utförs i 

två steg eftersom en förstärkning på 1000 ggr i en intrumentförstärkare fråntar den 

stora delar av dess goda egenskaper. Exempelvis blir bandbredden begränsad. Instru-

mentförstärkarens förstärkning valdes till 10 gånger. Denna signal filtreras sedan för 

att kunna göra den återstående förstärkningen med en så enkel förstärkare som möj-

ligt. Övrig förstärkning (100 gånger) sker med en enkel operationsförstärkare, och 

placeras i slutet av signalvägen, för att hålla ner enkelhet och därmed pris så mycket 

som möjligt.   
 

Brusreducering 

En betydande källa för brus förmodades finnas kring 50 Hz och orsakas av elnätets 

elektromagnetiska fält
123

. Detta bekräftades i och med prototypbygget och ett filter 

konstruerades för att i största möjliga mån eliminera denna frekvens. Eftersom 50 Hz 

ligger inom det intressanta arbetsområdet krävdes en så smal bandreducering som 

möjligt för att inte gå miste om viktig information. För konstruktionen av filtret, som 

på engelska kallas notch filter, användes Texas Instruments mjukvara FilterPro
124

. Ut-

över denna kritiska frekvens så skapades ett enkelt lågpass- respektive högpassfilter.  

                                                 

 
122

 Dickinson (2005), sid. 1629. 
123

 Internet: Karolinska institutet – Medicinsk mätteknik (2010). 
124

Internet: Texas instruments – FilterPro. 
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Delfunktionsprototyp på kopplingsdäck 

Figur 16 visar hur den grundläggande funktionsprototypen såg ut. Syftet var, som 

nämnt, att verifiera komponentval gällande förstärkning och identifiera störningsfre-

kvenser. 

 

 

Figur 16 Funktionsprototyp på kopplingsdäck. 

Den signal som åstadkoms genom kopplingen ovan återfinns i Figur 17 nedan. Till 

vänster syns den EKG-signal som erhölls från ett verkligt objekt. Vid förstoring kan 

en tydlig störning identifieras och den visade sig ligga på förväntade 50 Hz enligt bil-

den till höger.  

 

 

Figur 17 Ofiltrerad EKG-signal från testperson (t.v.) 

och visning av störningsfrekvens (t.h.). 

Utformningsprototyp 

De formprototyper som gjordes bestod av två delar; dels en CAD-formgiven ”elektro-

nikbox” innehållande kretskort med elektronik, dels en representation av plåstermate-

rialet i form av dekorgummi med tjockleken 2 mm. ”Elektronikboxen” var i princip 

densamma för samtliga prototyper. Skillnaderna består i olika elektrodplacering, samt 
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plåsterutformning. ”Elektronikboxen” visualiserades med hjälp av CAD-program-

varan IronCAD
125

 och skrevs ut i en 3D-printer (uPrint Personal 3D Printer
126

).  
 

Plåsterdelen 

Utgångspunkter för den icke-elektroniska delen av produkten, har varit att ha ett av-

stånd mellan elektroderna som är så litet som möjligt, men fortfarande tillräcklig för 

att bibehålla signalstyrkan. Ett kort test utfördes med en befintlig EKG-maskin och 

cirka 4 centimeters mellanrum mellan elektroderna tycks räcka. Vinkeln 135
o
 från ho-

risontalplanet medurs är att eftersträva enligt tidigare resonemang. I samtliga koncept 

är elektronikdelen fastsatt i plåstret med en mellanliggande platta med en höjd på cir-

ka 2 mm. Plattan är mindre än själva skalet, vilket i kombination med upphöjningen 

gör plåstret flexibelt vid fästningen mot barnets ojämna bröstkorg.  Ett vikigt kriteri-

um är att kompressionspunkten inte får täckas eftersom detta tydligt skulle hindra be-

handlingen av barnet. Ett annat önskemål som inte väger lika tungt är att tvättytan, det 

vill säga den yta som behöver rengöras innan applicering av plåster, bör vara så liten 

som möjligt. 
 

Koncept: rak lösning 

Det enklaste sättet att sammanbinda två punkter är genom att dra en rak linje dem 

emellan. Mot bakgrund av detta skapades ett koncept som i mångt och mycket liknar 

ett vanligt plåster, där mittendelen bär upp elektroniken och de båda ”vingarna” inne-

håller varsin elektrod. Beroende på hur den analoga kretsen konfigureras kan det be-

hövas en anvisning om vilken sida som skall vara placerad uppåt mot huvudet. Skisser 

kring detta koncept visas i Figur 18. Fotografier på prototypen som skapades återfinns 

i Bilaga 7.   

 

Figur 18 Det raka konceptet.  

                                                 

 
125

 Internet: IronCAD - homepage (2010). 
126

 Internet: Dimension 3D printers - Dimension uPrint Personal 3D Printer (2010). 
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Koncept: trekanten 

Grundtanken med detta koncept är att mycket vikt läggs vid att placeringen av plåstret 

ska underlättas så att elektroderna hamnar i en korrekt vinkel över hjärtat på barnet. 

Elektroderna placeras som beskrivet i Figur 19. Den horisontella överdelen av plåstret 

placeras i linje med barnets axlar. Eventuellt skulle en tredje elektrod kunna placeras i 

trekantens sista hörn som tillsammans med en lite mer avancerad elektronikdel kan ge 

en bättre uttydning av hjärtslagen. Bilder på denna prototyp återfinns i Bilaga 7.  

 

Figur 19 Trekantslösningen med utprickad elektrodlinje. 

Koncept: u-lösningen 

Ett tredje sätt att utforma plåstret skulle kunna vara att ta mindre hänsyn till vinkel-

kravet och tillgodose de andra kraven fullt ut. Lösningen blev ett U-format plåster en-

ligt Figur 20. Lösningen hjälper till att indikera var kompressionerna bör göras. Elek-

trodplaceringen skulle antingen kunna vara helt horisontell mellan vingarna för max-

imalt avstånd, alternativt vinklad enligt figuren. Fotografier på prototypen finns i Bi-

laga 7.  
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Figur 20 U-lösningen med anvisning om elektrodplacering. 
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7. Produktutvärdering 
Genomförandet av en produktutvärdering fanns med i den inledande projektbeskriv-

ningen och skildras nedan. Den grundar sig dels på löpande diskussioner med DS 

Innovation och idégivaren, dels på intervjuer med ett antal läkare och andra personer 

med kompetens inom produktens användningsområde.   

Det diskussionsunderlag som använts i intervjuerna (återfinns i Bilaga 8) har sam-

manställts utifrån de diskussioner som fördes i kapitel 4.3 utvärderingsmetod. Produk-

tens styrkor och svagheter har utretts utifrån produktens interna och externa egenska-

per. Med interna menas de egenskaper som produkten har och med externa menas den 

plats som produkten har på marknaden, samt vilka kontextuella problem som kan tän-

kas finnas.  

7.1 Användning 
Några av grundtankarna med produkten är att slippa sladdar, att minska installations-

tiden jämfört med dagens EKG och PPG, samt att få konstant information om pulsen 

under användningen. Att man slipper sladdar ansågs vara en stor fördel med produk-

ten. Även korta sladdar eller lösa delar hos produkten i sig har eliminerats, vilket ge-

nererade kommentarer såsom att produkten kändes ”enkel” och ”smidig”.   

Hur lång installationstiden är beror mycket på hur pass ren ytan som plåstret ska sitta 

på behöver göras. Under intervjuerna ponerades att ytan behövde rengöras med sam-

ma noggrannhet som tidigare användning av vanliga EKG-elektroder men de flesta 

trodde att appliceringen av detta plåster kommer att gå snabbare än dagens alternativ. 

Allt från 20 sekunder till 1 minut blev estimeringarna. Även produktens eventuella 

slutgiltiga förpackning och handhavande berördes eftersom detta påverkar den totala 

installationstiden. Förslag på paketlösningar innehållande rengöringsduk och EKG-

plåster togs upp. Någon exaktare storlek på tidsvinningen är svårt att bedöma, men att 

det finns en stor möjlighet till tidsvinning (och därmed bättre behandling) konstatera-

des.     

Placeringen ses som ett av de största problemen. Kompression sker ofta i området 

mellan bröstvårtorna, ibland aningens under eller över dessa. Att placera plåstret i 

135
o 

lutning från horisontalplanet utan att inskränka på området ansågs svårt. I syn-

nerhet gäller detta på mycket små barn eftersom plåstret då tar upp en större del av 

bröstkorgens yta. En mer optimal lösning hade varit om plåstret kunde placeras i det 

närmaste horisontellt ovanför kompressionsområdet, alternativt vertikalt till höger på 

bröstkorgen framifrån sett.  

Kompressionerna som utförs innebär att man trycker ihop thorax till en tredjedel av 

sin höjd, ibland mer. Detta får till följd att limningen mot huden påfrestas, vilket i sin 

tur kan påverka elektrodernas kontakt mot huden. Ju närmare kompressionspunkten 

elektroderna sitter desto mer påverkas dem.       

De flesta tyckte att apparaten borde vara en engångsartikel eftersom ett utbyte av en 

del ses som ett extraarbete som inte minst administrativt kostar mycket energi. Om 

priset kan hållas på en rimlig nivå är engångsbruk att föredra. Ungefär hälften av in-

tervjupersonerna ifrågasatte den totala nyttan av produkten om den inte var en en-

gångsartikel.  
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Storleken diskuterades också och produkten ansågs inte vara för liten att hantera, men 

upplevdes av vissa som för stor för mycket för tidigt födda barn. Om en mindre vari-

ant är möjlig ses det som positivt.  

En negativ aspekt av ett hårt fästande lim är att en eventuell omedelbar runtflyttning 

efter första applicering är omöjlig vid exempelvis situationer där vårdaren placerat 

plåstret fel eller att signalen är dålig. Dagens hydrogelplåster kan flyttas runt och åter-

fästas. Detta skulle behöva kunna utföras även med adhelight-plåsterlösningen. 

Under arbetet har även andra tillämpningsområden beaktats i diskussioner. Dessa om-

råden är av intresse vid en hopräknad utvärdering av produktens fulla potential på 

samtliga eventuella marknader. I kapitel 9.1 diskussioner och slutsatser, kommer des-

sa områden att beröras vidare. 

Trekantsplåstret förkastades av samtliga läkare och ansågs inte ha någon fördel ur be-

handlingssynpunkt jämfört med de andra två koncepten. Den ”raka” lösningen och U-

lösningen fick bättre gehör även om flertalet poängterade enkelheten i den ”raka” lös-

ningen. Lösningen med U-formen ansågs dock kunna fungera lika bra om mellan-

rummet förstorades en aning så att två fingrar får plats. Däremot påpekades att kom-

pressionerna hamnar väldigt nära elektroderna med u-plåstret varför fästningen och 

rörelseartefakter lyftes fram som stora potentiella problem. Om den raka plåsterlös-

ningen kan placeras relativt högt upp på bröstkorgen och vinklas mer än 135
o 

från ho-

risontalplanet (medurs framifrån sett) ansågs den vara den bästa lösningen ur använd-

ningshänseende. 

7.2 Teknisk lösning 
Att höra en ljudsignal som indikerar hjärtats slag sågs som mycket viktigt då det an-

sågs vara lättare att avgöra en akustisk temposkillnad än en visuell representation av 

densamma i form av en diod. En ljudsignal ansågs vara fullt tillräcklig som output 

från apparaten av de flesta. Beroende på tidsperioden apparaten är tänkt att användas 

tyckte några av intervjupersonerna att man borde kunna stänga av ljudet om även en 

ljussignal fanns tillgänglig. Ett ytterligare problem med ljudet kommenterades av en 

läkare, att vårdgivaren som sköter övertrycksandningen och pumpar denna för hand 

med 60 pumpningar per minut kan lockas in i det tempo som pipet har utan att tänka 

på det. Att höra en takt och pumpa i en snarlik, kan vara svårt.     

Det råder delade meningar huruvida en LCD-display som visar en sifferrepresentation 

av aktuell puls är nödvändig. Vissa ansåg att det är bra eftersom absoluta pulstal lig-

ger till grund för bedömningen av vidare behandling. De flesta tyckte dock att man 

med viss erfarenhet enkelt kunde höra det ungefärliga pulstalet utan att behöva se det 

på en display. Om ljudet kan stängas av anses en display vara mer befogad då rang-

ordningen av ”informationsvarianter” enligt intervjuerna är: först ljud, sedan sifferre-

presentation och sist ljuspulser.     

Den elektroniska axelns variation hos nyfödda, och den avvikelse som apparaten be-

höver kunna klara, är en fråga som ställts under hela projektet. Dessa svårigheter be-

kräftades av de två mer tekniskt kunniga intervjupersonerna. Dagens EKG-utrustning 

klarar variationerna bra, men idag används tre elektroder med långt mellanrum. Kom-

binationen av två elektroder med kort mellanrum och mätning på spädbarn ansågs be-

höva vidare verifikationsprocesser innan eventuell lansering.  
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Gällande på och avstängning av produkten skiljer sig svaren åt beroende på om man 

talar om en engångsprodukt eller en återanvändbar produkt. Om det är en engångs-

produkt bör en irreversibel påsättning av apparaten kunna ske. Ett sätt att lösa det är 

att dra ut en plastfilm som skiljer batteriets ena pol från kontaktytan. När plastfilmen 

är bortdragen går apparaten tills batteriet är urladdat. I det andra fallet betonas vikten 

av en tydlig indikation på om apparaten är på eller av. Ett skjutreglage föredras fram-

för en tryckknapp, men det poängterades att ju fler funktioner man sätter dit desto mer 

problem kommer man stöta på. Viktigt ansågs det också vara att knappen inte sticker 

ut för långt så att den kan ”kommas åt” vid behandling. Knappen får heller inte vara 

för liten eftersom handskar används vilket försämrar fingerfärdigheten en aning. 

Dessutom får handskarna absolut inte punkteras av en för ”vass” knapp. 

7.3 Styrkor och svagheter hos de olika varianterna 
En sammanställande poängtabell (Tabell 5) producerades som poängsätter varianterna 

av konceptet utifrån egna reflektioner och den information som utvärderingsintervju-

erna gav. Syftet är att få en sammanfattad överblick över viktiga för- och nackdelar 

med de olika koncepten.  

Tabell 5   Utvärderingstabell för kriterieöversikt. 
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8. Resultat 
Detta kapitel redovisar det konceptförslag som skapades efter genomförandet av ut-

värderingen. Tillsammans med CAD-ritningar, en funktionsbeskrivning och figurer 

förklaras produkten. Efter konceptstadiet har en separat på/av-indikation i form av en 

LED-lampa har adderats. Dessutom valdes att fokusera på en engångsvariant av pro-

dukten. Vidare undersökningar behöver dock utföras gällande vilka prisnivåer som är 

tänkbara inom medicintekniska engångsprodukter av detta slag. Med en modifiering 

av engångsprodukten kan en apparat skapas där plåsterdelen kan separeras från elekt-

ronikdelen, se Bilaga 9.      

Valet av koncept och de förändringar som gjorts, grundar sig främst på diskussioner 

som fördes under utvärderingsintervjuerna. Användaraspekterna har gått före de tek-

niska. För att få en tydlig och enhällig uppfattning om vad som skulle fungera bäst ur 

en teknisk synvinkel behöver ytterligare fördjupning göras med exempelvis en funk-

tionsprototyp. Det val som här görs är inte slutgiltigt, utan bör ses som det hittills bäs-

ta alternativet och vidare arbete krävs med produkten.  

8.1 Produktbeskrivning 
Den slutgiltiga produkt som skapades är ett plåster med en fastsatt ”elektronikdel” 

bestående av fyra delar som trycks ihop med snäppfästen. En så enkel montering som 

möjligt har eftersträvats varför just snäppfästen använts. Tillverkningsaspekterna har 

ej behandlats i detalj under arbetet, men grundläggande regler för plasttillverkning har 

beaktats. En så enkel montering som möjligt har eftersträvats varför just snäppfästen 

använts. 

Formprototypen skrevs ut med en noggrannhet på 0,26 mm. Den relativt låga nog-

grannheten omöjliggjorde en utskrift i naturlig storlek där samtliga lösa delar fungerar 

ihop. Den prototyp som gjordes inkluderar alla delar men är utskriven som ett stycke 

vilken uppfyller syftet att visualisera produktens utformning.  

Skyddsplasten på undersiden är utformad så att borttagning av denna även leder till att 

apparaten startar. Om man fortsätter att dra i plasten efter att limytan avtäckts, slits 

den loss från sin position som barriär mellan batteriet och dess ena pol. På så sätt star-

tas apparaten.  

Figur 21 nedan visar några vyer av prototypen. Bilaga 10 innehåller ritningar och 

sprängskisser av modellen.  
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Figur 21 Prototypen i CAD-miljö. 

Två LED-lamporna indikerar dels att apparaten är igångsatt, dels pulsens hastighet. 

Högtalaren levererar en pip-signal motsvarande pulsen (cirka 400 Hz
127

). Plåstret in-

nehåller adhelight-lösningen där ett relativt starkt lim används, men där limmet efter 

användning löses upp genom att den övre skyddsfilmen dras av och ljus tillåts lysa på 

limytan genom det transparenta plåstermaterialet och därmed löser upp det, se Figur 

22. 
 

 

Figur 22 Limmet fungerar som ett vanligt plåsterlim (t.v.) men när det ska av-

lägsnas dras en skyddande plastfilm av på ovansidan så att ljus tillåts 

lysa genom mittstycket ner på limmet och därmed löser upp det. 

 

Hela proceduren från påsättningen till avtagandet av plåstret efter användning framgår 

av Bilaga 11. 

                                                 

 
127

 Efter rekommendationer via e-post från Staffan Qvarnström, Elektro KTH. 
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8.2 Slutlig prototyp  
Den slutliga prototypen målades i en neutral färg och två LED-lampor sattes på för 

visualisering. Plastfilmen på ovansidan respektive undersidan har utelämnats eftersom 

deras beskrivande roll begränsats av att adhelight-lösningen inte kunnat tillhandahål-

las. Figur 23 nedan är ett fotografi av den slutliga formprototypen. Ytterligare bilder 

återfinns i Bilaga 12. 

 

 

Figur 23 Foto på den färdiga prototypen. 
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9. Diskussion och slutsatser 
Kapitlets diskussionsdel innehåller mina egna funderingar kring produkten, projektar-

betet och vad som vidare behöver göras i samband med produkten. Slutsatsen är en 

sammanfattning av de svar som erhållits under arbetets gång. 

9.1 Produktidén 
För att idén ska bli en lyckad kommande produkt krävs enligt mig att tre pusselbitar 

finns och passar väl ihop.   

Den första pusselbiten innefattar att problemet är påtagligt och att en lösning inte exi-

sterar på marknaden idag som tillfullo uppfyller behoven. Enligt förstudien finns den-

na pusselbit. Anledningarna till att så är fallet kan vara alltifrån ekonomiska till tek-

niska, men konstaterat är att den utrustning som idag finns inte är skapad med den ak-

tuella situationen i primär åtanke. På grund av detta är dagens produkter inte optimala, 

utan är för avancerade och ger bland annat för mycket information. Om den lucka som 

finns på marknaden är tillräckligt stor inom det här området finns grunden för en 

framgångsrik produkt.      

Pusselbit två är att den tilltänkta tekniska lösningen fungerar väl. Portabla EKG-

lösningar är ingalunda en ny uppfinning, men tillämpningen att endast identifiera 

QRS-komplexet är inte vanligt förekommande. De bärbara varianterna är dessutom 

ofta skapade för långtidsanvändning och innehåller trådlös överföring till en fast enhet 

som sparar och analyserar informationen. Det finns därför en del outforskade frågor 

som behöver besvaras under ett vidare arbete. Ett exempel är frågan kring hur enkel 

utrustningen kan bli då man endast är intresserad av pulsen men om driftsäkerheten 

ändå behöver högsta standard. 

Den sista pusselbiten som behöver falla på plats är fästningsaspekten. Adhelights 

”ljuslim” behöver testas och verifieras. Om det fungerar som specifikationerna påstår 

finns ett brett användningsområde inom många medicinska områden, där fästning av 

plåster på känslig (och kladdig) hud är ett av dem. Kan man få limmet att fungera och 

klara kompressionsproblematiken så gagnar det i hög grad produkten som helhet.    

De tre pusselbitarna visualiseras nedan, se Figur 24. 
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Figur 24 Pusselbitarna: Användningsområdet –  

Fästningsmetoden – Tekniska lösningen. 

 

Det finns dock arbete kvar att göra innan man med säkerhet kan säga att en gångbar 

produkt är inom räckhåll. Mer om detta under rubriken 9.3 Vidare arbete. 

9.2 Arbetsmetoder 
I början av projektet försökte jag bilda mig en uppfattning om vilka aspekter av pro-

duktutvecklingen som skiljde sig åt mellan medicinteknisk utveckling och konventio-

nell produktutveckling. Tidigt insågs att användarna, deras arbetsmiljö och förutsätt-

ningar, spelar en mycket speciell och viktig roll. De flesta branscher har typanvända-

re, men inom medicinteknik är typanvändaren en väldigt heterogen grupp, speciellt 

om man tittar på patientdelen av användargruppen. Den andra delen, vårdgivarna, är 

mer homogen men möter situationer i sin vardag som en ”vanlig” produktutvecklare 

aldrig kommer i närheten av och därför har mycket svårt att relatera till. Detta ställer 

höga krav på en korrekt informationsinhämtning i jakten på förståelse kring procedu-

rer, omständigheter och problem. Under projektet har förstudien tagit lång tid, dels på 

grund av min icke medicintekniska bakgrund, men också på grund av att behandlings-

situationerna som undersökts varit främmande och därför svåra att relatera till. 

Användarnas roll inom medicinteknisk utveckling är, som uppsatsen tagit upp, speci-

ell, vilket jag försökte anpassa arbetet utefter. Detta projekt innehöll inga intervjuer 

med användare i form av patienter, då intervjuer med denna grupp naturligtvis var 

omöjlig. Skulle utvecklingsarbetet ha behandlat en medicinteknisk produkt där båda 

användargrupperna behövde höras tillkommer en eventuell etisk och ytterligare situa-

tionsanpassad informationsinhämtning.    

Appliceringen av de teorier som finns kring olika grader av användarinvolvering (be-

roende på typ av innovation) tycker jag har varit svåra att applicera på ett enkelt sätt 

under projektet. Jag har upplevt det som att svaren beror mycket på situation och att 

kunskapen om att de olika dikena finns är viktigare än att försöka kategorisera in in-

novationer på en given plats på vägbanan.   
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Den tänkta arbetsgång som utstakades i början av projektet hölls i stora drag, förutom 

att den var iterativ i högre grad än jag förväntade mig. Förstudien utmärkte sig som 

särskilt iterativ, kanske beroende på att jag började utan någon kunskap om tekniken 

eller problemområdet. Exempelvis genomfördes patentundersökningen, men jag insåg 

senare att jag inte hade tillräcklig teknisk kunskap för att kunna täcka in alla områden, 

vilket ledde till att jag fick gå tillbaka till patentdelen igen. 

Projektet gick ut på att utveckla och utvärdera en befintlig idé. Idag kontaktas DS 

Innovation ofta när det redan finns en idé, men det skulle vara intressant att se om 

man kan hitta ytterligare innovationsmöjligheter om endast problemet (och inte lös-

ningsidén) presenteras i ett första läge. Risken finns att man omedvetet låser sig till 

grundidén i för hög grad och därmed inte lyckas komma på en bättre lösning, bara för 

att den är långt från huvudspåret. 

Antalet intervjuomgångar i medicintekniska projekt kan diskuteras. Jag fann det bäst 

att använda två omgångar med läkarna anpassat till omfattningen av projektet. En 

grundläggande problemverifiering är viktig, vilket verifierades i detta arbete. Även 

om samtliga läkare höll med om idégivarens uppfattning av problemen tillkom olika 

vinklar av problematiken. Avtorkningen var ett exempel, där vissa läkare ansåg rengö-

ringen vara det betydande problemet, medan andra inte tyckte det var lika stora be-

kymmer. 

Att utföra ett produktutvecklingsarbete på egen hand har haft både fördelar och nack-

delar. Det är positivt att tid ej åtgår till koordination av en eventuell utvecklingsgrupp 

och dessutom finns färre begränsningar om var det arbetet rent fysiskt äger rum. Där-

emot anser jag att diskussion kring ett produktframtagningsarbete spelar en viktig roll 

för utvecklingen. Generella diskussioner har visserligen förts med handledare och 

andra, men ingen annan än jag själv har varit helt och fullt insatt i projektet, vilket 

hämmat det specifika informationsutbytet.  

9.3 Vidare arbete 
Examensarbetet har resulterat i en grundläggande utvärdering kring hur ett eventuellt 

förverkligande av en produktidé skulle kunna se ut. Hur långt man kan ta en produkt-

utveckling, samt utvärdering, under 20 veckors arbete är begränsat och det finns 

mycket arbete kvar att göra innan en komplett prototyp är redo att testas.  

Problemområdet, dess karaktär och hur det kommer till uttryck är den del som är tyd-

ligast. Problemet existerar och någon lösning finns inte idag. Således torde det finnas 

ett utrymme för tillämpning av en ny produkt. Huruvida behovet är så stort att det är 

ekonomiskt försvarbart för ett företag att ta sig an idén är dock oklart. Här spelar för-

stås övriga användningsområden, som nämnts kort i rapporten, en stor roll. Dessa öv-

riga områden är exempelvis: akuta räddningssituationer där patientprioritering behö-

ver göras eller helikopterfärder. En fråga att undersöka är om samma behov finns där. 

Om så är fallet ökar givetvis potentialen hos produktidén. Man skulle i så fall kunna 

skapa en barn- och en vuxenvariant av lösningen.       

En annan fråga som återkommit under arbetet har varit: är framstegen inom trådlös 

kommunikation något som bör utnyttjas istället? I behandlingsrummet där återuppliv-

ningen faktiskt sker skulle en separat ”låda” som tar emot signalen och behandlar den, 

inte störa användningsprocessen. Däremot skulle plåstret bli billigare och agera en-

gångsartikel, samt att tekniken i boxen kan göras bättre och dyrare. I en trådlös situa-

tion anser jag valet av teknik inte längre vara lika befogat. Eftersom mycket bättre 
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signalhantering är möjlig kan den optiska reflexiva mätningen vara högaktuell, speci-

ellt eftersom mätpunkten är ett mindre bekymmer.  

Diskussionen kring lönsamheten innefattar även om produkten skall vara av engångs-

karaktär helt och hållet eller endast delvis. Utvärderingen gav ett entydigt svar och 

följdfrågan blir hur mycket ett försvarbart pris för en engångsprodukt är. Detta behö-

ver undersökas.  

Ett av de största vidareutvecklingsbehoven är en fullständig utformning, samt optime-

ring av den elektroniska lösningen. Det finns frågor kring användning av böjbara 

kretskort och var filtergränserna skall gå. Vidare behöver spänningsstabilitetsaspekter 

(voltage drift) undersökas, samt ljudpulsens längd och nivå.  

Utöver dessa funderingar finns ett antal andra frågeställningar som behöver diskute-

ras, såsom: Är det möjligt att, med en så pass enkel analog krets som en portabel ut-

rustning utan trådlös kommunikation innebär, skapa en produkt som är tillräckligt sä-

ker för vårdsituationen? Måste säkerheten utökas genom att mäta hjärtats slag på mer 

än ett sätt, exempelvis både elektroniskt (EKG) och optiskt (PPG)? Hur känslig är en 

viss elektrodplacering för olika elektroniska axelvinklar och hur varierar signalen? 

Hur påverkas limmet av kompressionerna? 

Det skulle vara av intresse att ta reda på hur dyr en LCD-display skulle vara att im-

plementera. Tekniken utvecklas ständigt och priset går ner varför återkommande 

marknadsöversikter är nödvändiga. Ett behov av en LCD-display kan tänkas finnas 

om produkten skall användas under andra omständigheter, exempelvis akut övervak-

ning. Dock ansåg två intervjupersoner att numeriska värden av pulsen skulle vara bra i 

den aktuella vårdsituationen på grund av Apgar-bedömningen. I Bilaga 13 finns skis-

ser på hur en LCD-display-lösning skulle kunna se ut. Där finns även bland annat rit-

ningar kring tankar om placeringshjälp. 

9.4 Slutsatser 
Följande slutsatser har framkommit under detta examensarbete: 

 Problemet som beskrivits är utbrett och behöver åtgärdas. 

 Lösningsidén kan på bästa sätt realiseras med hjälp av EKG-teknik. 

 Produktförslaget är ett engångsplåster med måtten 6,3x2,2 cm och en höjd av  

9 mm på högsta stället. 

 Plåstret fästs på barnets bröstkorg ovanför kompressionsområdet. 

 Pulsen återges från produkten i form av en ljudpuls och en ljussignal. 

 Fästningen av plåstret sker med ett lim som löses upp med hjälp av ljus efter 

att produkten använts, så att skonsam borttagning möjliggörs. 

 Det tycks finnas en potential på marknaden för produkten, men tekniken behö-

ver optimeras och testas. 

 Vidare arbete krävs främst inom teknikoptimering, men även djupare diskus-

sioner kring ekonomiska möjligheter och hinder för engångsbruk bör föras. 
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Bilaga 1 Heuristisk utvärdering av  
medicintekniska produkter 
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Bilaga 2 Sökord och patent 
Sökord: ECG, EKG, PPG, disposable, portable, sensor, forehead, oximetry, heart, 

rate, pulse, simple, wireless, microphone, speaker, infra red, neonatal, pediatric, neo-

nates, wearable,  

Exempel på genomsökta patentklassificieringar: 

A61N1 Electrotherapy; Circuits therefore 

A61B5 Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes 

Utöver kategorisökningarna gjordes ordsökningar I hela patentdatabasen på nämnda 

sökord.  

 

Exempel på genomgångna patent: 

WO 2009/124076 A1 Medical monitoring patch device and methods 

US Patent: US005810736A Wrist Pulse Monitor 

WO 2008/005015 Programmable ECG sensor patch 

US Patent: 4027633 Heart beat detector 
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Bilaga 3 Blodomloppet 
Människans blodomlopp. Blod pumpas ut i kroppen genom artärerna (t.v.) och tillba-

ka till hjärtat genom venerna (t.h.).  

 

 

 

Bilderna är hämtade från sjukvardsradgivning.se:  

http://www.sjukvardsradgivning.se/artikel.asp?CategoryID=17643&PreView 

 
 

http://www.sjukvardsradgivning.se/artikel.asp?CategoryID
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Bilaga 4 Probleminramningsfrågor 
Följande frågeformulär användes vid probleminramningen. 
 

 

 

Frågor att ställa vid intervju med läkare/sjuksköterskor 
 
Beskriv den behandlingsprocess som ett barn genomgår vid födseln när andningen inte kommer igång 
på den avdelning du arbetar på. Hur ser din roll ut? 
 
Vilka problem är mest påtagliga för dig under denna process?  
 
Behöver thorax vara fri från plåster eller liknande? Vilka områden behöver vara fria? Hur lång tid på-
går upplivningsförsöken?  
 
När under denna behandlingsprocess undersöker du hjärtats slag? 
 
Hur undersöks hjärtat i dessa akuta situationer? Stetoskop? Andra hjälpmedel? 
 
Vilken information söker du i undersökningen av hjärtat? 
 
Vilka problem uppstår vid hjärtavlyssning/mätning i akuta situationer? 
 
Är hjärtavlyssning/mätning ett stort och ständigt återkommande problem i akuta situationer eller är 
det ett mer sällsynt bekymmer? 
 
Finns det några andra ständigt återkommande problem i samband med återupplivning av nyfödda 
barn, som kan hänföras till begränsningar i de hjälpmedel som finns, vilka du skulle vilja belysa? 
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Bilaga 5 Länkar och hänvisningar, EKG 
Ett antal skolprojekt, studier och liknande har utförts på teknisk apparatur liknande 

den som finns beskriven i arbetet. Några av dessa nämns nedan: 

 

Artiklar: 

Vahed A. 3-Lead Wireless ECG, Electronic Design Project 

Fulford-Jones T. R. F., Wei G-Y., Welsh M. A Portable, Low-Power, Wireless Two-

lead EKG System 

Maruyama T., Makikawa M., Shiozawa N., Fujiwara Y. ECG Measurement Using 

Capacitive Coupling Electrodes for Man-Macjine Emotional Communication 

 

Internet: 

DIY happy, homemade ECG 

http://www.diyhappy.com/homemade-ekg , 

Open ECG Project, Small 2-lead ECG 

http://www.open-ecg-project.org/tiki-index.php?page=Small+2-Lead+ECG,  

Homemade Electrocardiograph 

http://www.eng.utah.edu/~jnguyen/ecg/ecg_index.html 

http://www.open-ecg-project.org/tiki-index.php?page=Small+2-Lead+ECG
http://www.eng.utah.edu/~jnguyen/ecg/ecg_index.html
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Bilaga 6 Kopplingsschema förenklad krets 
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Bilaga 7 Bilder på prototyper 
Nedan följer fotografier på de olika formprototyper som användes vid utvärderingen.  

”Raka lösningen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Trekanten” 
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”U-lösningen”  
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Bilaga 8 Utvärderingsunderlag 
Följande frågeformulär användes vid produktutvärderingen.  
 

 

Utvärdering EKG-Plåster 
 

 Uppdatera om problembakgrund 
Svårt att höra hjärtats slag utan att avbryta behandling, samt krånglande EKG- och satura-
tionsmätare, som är i vägen och tar cirka en minut att få igång.  

 

 Presentera prototypen och beskriv användningen 
Ljus- och ljudsignal 
Starkt lim som löses upp med ljus 

 
Det kan vara svårt att sätta sig in i produkten på så kort tid, men alla svar är värdefulla.  
 
Frågor: 
 
Vad ser du spontant för styrkor och svagheter med produkten? 
 
Styrkor -  
 
Svagheter  -  
 
Uppskattad tid för proceduren?  
1) Tvätta området 2) Starta apparaten 3) Dra bort skyddsplasten 4) Applicera apparaten 
 
Tror du att det kan uppstå några ytterligare problem, förutom fett, med att fästa plåstret enligt bil-
den? 
 
Med din erfarenhet av hydrogelplåster, tror du att den skulle kunna fungera väl med ett sådant? 
 
Hur stor tycker du en av/på-knapp ska vara? Position? 
 
Brukar det uppkomma några problem med dagens plåster gällande avtagningen av skyddsplast? 
 
Som produkten ser ut nu så delges informationen kring vårdtagarens hjärtslag med ljus- och ljudpul-
ser. Finns det något annat sätt du skulle vilja få informationen? 
 
Tror du att produkten kommer att vara i vägen eller på annat sätt hindra återupplivningsarbetet? 
 
Är apparaten för liten att hantera? För stor att applicera? Display nödvändig? 
 
Vilken av varianterna tilltalar dig mest? 
 
 
 
 
Tänkta användningsområden är: 
Vid återupplivning av spädbarn under problemfödslar 
Olyckssituationer där prioritering av räddningsinsatser behöver göras 
Vid helikopterfärder där omgivningen är krävande 
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Bilaga 9 Alternativ till engångslösning 
Den alternativa lösningen innebär att plåsterdelen kan separeras från “elektronikde-

len”. På så vis kan plåsterdelen slängas efter användning och ”elektronikdelen” åter-

användas. Detta sker genom snäppfästen. Dessutom behöver elektrodernas kontakter 

dras loss och återfästas. Bilderna nedan visualiserar detta. 
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Bilaga 10 Ritningar, samt spräng- 
skiss av modellen 
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Bilaga 11 Bruksanvisning 
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Bilaga 12 Bilder på slutprototyp 
Nedan återfinns ett antal foton av den slutgiltiga prototyp som skapades för att spegla 

resultatet av projektet. 
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Bilaga 13 Bilder, vidareutveckling 
 


