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AKTIVA MEDIDCINSKA IMPLANTAT 

– En teknikutveckling som räddar liv 



 

 

Sammanfattning 

Diabetes, hjärtsjukdomar samt sjukdomar som ger upphov till rörelserubbningar respektive smärta är 

tillsammans orsaken till hundratusentals svenskars lidande. För dessa sjukdomar finns det, förutom 

medicinering, behandlingar med aktiva medicinska implantat som lindrar sjukdomarnas symtom, även 

om dessa behandlingar inte passar alla.  

Ett aktivt medicinska implantat innebär en mekanisk komponent, innehållandes elektronik, i ett 

organiskt system med en medicinsk tillämpning. Forskningen runt de aktiva medicinska implantaten är 

intensiv och det investeras mycket pengar i den. Därför sker en snabb och spännande utveckling inom 

området.  

Målet med rapporten är att undersöka framtidsutsikterna för de aktiva medicinska implantaten med 

avseende på en potentiell utökning av deras användningsområden, eliminering av befintliga 

begräsningar samt utveckling av tillverkningsprocessen.  

De implantat som utreds är pacemakern, neurostimulatorer i olika tillämpningar samt den medicinska 

pumpen, med tonvikt på den förstnämnda. Pacemakerns uppgift är att elektriskt stimulera hjärtats 

slagrytm i de fall då hjärtat slår för fort, för långsamt eller oregelbundet. Neurostimulatorer används 

för att elektriskt stimulera olika områden i kroppen, för att antingen hindra smärtsignaler, lindra 

rörelserubbningar som exempelvis skakningar, eller öka tarmens rörelse och på så sätt minska 

illamående och kräkningar. Den medicinska pumpen doserar ut medicin, antingen i 

smärtlindringssyfte eller för insulinbehandling. 

De aktiva medicinska implantaten har i dagsläget en del olika begränsningar. Till exempel kan stark 

strålning från vissa elektriska apparater få implantatet att tillfälligt stängas av. Problem kan också 

uppstå på grund av att kroppen reagerar med att kapsla in främmande objekt, vilket försvårar 

borttagningen av uttjänta implantat. Därför måste de material som används vara biokompatibla. Några 

av de vanligaste materialen som implantaten består av är metallen titan och polymererna polyuretan 

och silikon. Vidare bör vissa aktiviteter som innebär stora tryck- eller temperatur förändring undvikas, 

som exempelvis bastubad och djupdykning.  

Arbetet har genomförts med hjälp av flertalet intervjuer med personer som är kunniga inom det 

medicintekniska området samt en omfattande informationsinsamling. Genom en fallstudie, utförd på 

ett företag som tillverkar pacemakers, inhämtades kunskap om tillverkningen och hur den troligtvis 

kommer se ut i framtiden.  

Rapportens resultat visar att de aktiva medicinska implantaten fortfarande är behäftade med ett antal 

begränsningar, även om flera av dem har kunnat elimineras alternativt reducerats. Exempelvis har 

problemet med nedbrytning av elektrodens material lösts och problem med inkapsling av främmande 

objekt reducerats. Det sker intensiv forskning runt möjligheterna att utvidga användningsområdena för 

de aktiva medicinska implantaten. Bara de senaste åren har stora framsteg gjorts och detta förväntas 

fortsätta. Till exempel kommer behandling av epilepsi med en neurostimulator att godkännas under år 

2010 och inom en överskådlig framtid kommer även djup depression att kunna behandlas. 

Utvecklingen av de aktiva medicinska implantatens tillverkningsprocess hämmas mest på grund av de 

regulatoriska kraven från myndigheterna. Däremot är det inte omöjligt att tillverkningen kommer att 

vara mer automatiserad i framtiden.  



 

 

Abstract 

Hundreds of thousands of Sweden’s inhabitants are suffering from diabetes, heart diseases, 

movement disorders, as well as diseases that cause pain.  Medication can often help these 

people, but when the relief offered is not enough, active medical implants might be the 

solution.  

The definition of an active medical implant is a mechanical component, containing electronics 

and with a medical application, planted inside an organic system. Intense research within this 

medical field is taking place all over the world and an exciting development is moving 

forward rapidly.  

The aim of this report is to investigate the future of the implants’; regarding the potential 

expansion of the fields of applications, a possible elimination of the implants’ existing 

limitations, as well as the development of the manufacturing process.  

The interest of this report was mainly focused on the pacemaker, but different kinds of 

neurostimulators and the medical pump were also investigated. When a heart is not 

functioning normally, a pacemaker can stimulate and restore the heartbeat electrically. A 

neurostimulator can electrically stimulate different areas in the body to relief pain, reduce 

tremors or increase the movement of the intestinal. The medical pump is used for either pain 

relief or insulin treatment.  

The implants have a few different limitations. Radiation can for example in some cases turn 

off the implant. Another problem is the enclosure of the implants, due to the reaction of the 

body to foreign objects, which can make the removal of the implants difficult. Hence, the 

material of the implant must be biocompatible.  Some of the most common used materials are 

the metal titan and the polymer polyurethane and silicon. Furthermore, some activities 

involving a change in temperature or pressure should be avoided. 

People with specialist knowledge of the field were interviewed to collect the necessary facts, 

in addition to a comprehensive study of the availably information. A case study on the 

manufacturing process was also conducted, in order to obtain the needed information 

regarding the current situation and its future direction. 

The result of the report will show that the implants are still afflicted with some limitations, 

even though many of them have been eliminated or reduced. For example has the problem 

regarding the degradation of the electrode, inside the body, been solved, and enclosure been 

reduced. The researchers are trying to expand the implants’ fields of applications, and so far 

great progress has been made, and is expected to continue. A treatment of epilepsy will be 

approved this year, and in the foreseeable future a treatment for deep depression will be 

approved as well. The manufacturing process is mainly hampered by the regulatory 

requirements, but it is possibly that the production will be more automated in the future. 
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1 Inledning och bakgrund 
I Sverige lider totalt sett ungefär 330 000 personer av hjärtsjukdomar, varav minst 100 000 

personer har problem med hjärtrusningar (Hjärt-Lungfonden 2008; Statistiska centralbyrån 

2010).  Människor i alla åldrar kan drabbas av hjärtsjukdomar men det är vanligare bland den 

äldre befolkningen (Svenska rådet för hjärt- lungräddning 2007). 

Idag lever cirka 20 000 personer i Sverige med Parkinsons sjukdom, en sjukdom som ger 

upphov till skakningar, darrningar och stela muskler, vilket medför en negativ påverkan på 

livskvaliteten (Törnqvist, N. 2009). 

Av de cirka 350 000 personer i Sverige som lider av diabetes går många utan diagnos för 

gastropares, en sjukdom som leder till kroniskt illamående och kräkningar (Svenska 

Diabetesförbundet 2006; Koivula 2007). 

I åldrarna 16-84 år upplever över 500 000 män och över 800 000 kvinnor i Sverige att de lider 

av svår värk (Statistiska centralbyrån 2006). 

Alla dessa ovan nämnda tillstånd kan i viss mån lindras med medicinering. Men i många fall 

är sjukdomsbilden så komplex att vanlig medicinering inte är effektivt nog för att patienterna 

ska kunna leva ett normalt liv. När traditionell medicinering inte fungerar kan dessa tillstånd 

ofta behandlas med aktiva medicinska implantat. (Nordquist, A. 13 april 2010; Medtronic AB 

2002-2010a) 

I denna rapport innebär ett aktivt medicinskt implantat en mekanisk komponent, innehållandes 

elektronik, i ett organiskt system med en medicinsk tillämpning. De åkommor som omnämnts 

är ett urval av de sjukdomar där aktiva medicinska implantat bidrar till att på olika sätt 

förbättra människors livskvalitet. 

De flesta aktiva medicinska implantat är idag dyra och deras effektivitet är inte alltid optimal 

då symtomen i vissa fall inte helt kan lindras. Sannolikt finns det mycket kvar att förbättra 

inom området, både vad gäller forskning och utveckling (FoU) samt tillverkning. Med alla de 

som lider av omnämnda åkommor, implantatens utvecklingspotential samt Sveriges åldrande 

befolkning i åtanke, finns det stor potential i marknaden för aktiva medicinska implantat. 

1.1 Mål 
Målet med denna rapport är att undersöka framtidsutsikterna för aktiva medicinska implantat i 

Sverige med avseende på deras användningsområden, begränsningar samt 

tillverkningsprocess. Möjligheten för utökade användningsområden för implantaten kommer 

att utredas. De nuvarande begränsningarna kommer att beskrivas och det kommer att 

undersökas om den FoU som bedrivs kommer att kunna eliminera eller reducera dessa. Även 

tillverkningsprocessen av pacemakersystem kommer att undersökas, dock med något mindre 

fokus, samt hur den i framtiden kan komma att förändras.  
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1.2 Avgränsningar 
I rapporten ligger mindre fokus på hur tillverkningsprocessen kommer att ändras även om 

dagens tillverkning beskrivs ingående. Istället fokuserar rapporten främst på implantatens 

användningsområden och begränsningar, deras FoU och vad den kommer att leda till i 

framtiden.  

De studerade implantaten valdes ut dels på grund av att de uppfyller definitionen av ett aktivt 

medicinskt implantat och dels på grund av att de i Sverige marknadsledande företagen för 

implantat tillverkar dessa. Bland de utvalda implantaten ligger tyngdpunkten på 

pacemakersystem eftersom pacemakern utan tvekan är det mest utbredda implantatet.  

Av utrymmesskäl har inte alla implantat som inkluderas i vår definition av ett aktivt 

medicinsk implantat tagits med i rapporten. 

1.3 Metod 
En webbaserad informationssökning gällande vilka implantat som innefattas på marknaden 

gjordes. För att få mer detaljerad information om de olika implantaten och deras 

funktionsområden studerades produkter från två av de marknadsledande företagen i Sverige. 

Detta skedde via deras respektive hemsidor, eftersom de hade tydlig och tillgänglig 

information. Information om de sjukdomar som implantaten avhjälper undersöktes sedan. 

Tidigt i processen intervjuades Universitetslektorn Tobias Nyberg på KTH och på så sätt 

vidgades förståelsen för ämnet medicinsk teknik och dess tillämpningar. 

För att göra en fördjupning inom tillverkningsområdet gjordes ett besök på St. Jude Medicals 

fabrik i Stockholm. Två olika intervjuer hölls med representanter från pacemaker- respektive 

elektrodtillverkningen. Även försök till kontakt med Medtronic samt Boston Scientific 

gjordes, men dessa företag har tyvärr ingen tillverkning i Sverige vilket försvårade 

möjligheten att genomföra ytterligare besök och intervjuer. 

Vidare kontaktades specialister såsom läkare på sjukhus samt auktoriteter från St. Jude 

Medical och Medtronic för att få mer specifik information om implantaten och deras framtida 

utveckling.  

1.4 Disposition 
I kapitel 1 presenteras rapportens mål, avgränsningar, metod samt disposition. Kapitel 2 ger 

en teoretisk bakgrund som beskriver de sjukdomar som aktiva medicinska implantat kan 

avhjälpa. Kapitel 3 inleds med en genomgång av vilka material som kroppen accepterar och 

varför de accepteras. Därefter beskrivs hur de implantat som rapporten berör fungerar samt 

vilka problem och begränsningar de står inför. Kapitel 4 ger en kort beskrivning av de 

marknadsledande företagen som tillverkar de berörda implantaten. Kapitel 5 behandlar den 

fallstudie som gjordes på St. Jude Medicals tillverkning av pacemakersystem; 

tillverkningsprocessen samt framtida utvecklingsmöjligheter beskrivs. Kapitlet 6 redogör för 

den forskning som sker runt implantaten i dagsläget samt hur utvecklingen troligtvis kommer 

att se ut framöver. I kapitel 7 diskuteras resultaten och slutsatser dras. Därefter följer en 

kritisk granskning och förslag till fortsatt arbete samt egna reflektioner.  
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2 Ett urval av sjukdomar som kan avhjälpas med aktiva medicinska 

implantat 
Det finns oerhört många sjukdomar som begränsar och försvårar människors liv. I detta 

kapitel ges en beskrivning av de sjukdomar som de aktiva medicinska implantaten 

pacemakers, neurostimulatorer samt medicinska pumpar, kan avhjälpa. 

2.1 Hjärtsjukdomar  
Varje år behandlas ungefär 25 000 personer i Sverige för arytmier, det vill säga 

hjärtrytmrubbningar (Socialstyrelsen 2010). Vissa hjärtrytmrubbningar kan vara farliga om de 

inte behandlas men de behöver inte vara livshotande (Fåhraeus, T. 2007c).  

Bradykardi är ett tillstånd då hjärtat slår 

för sakta och inte klarar av att 

tillgodose kroppen med tillräckligt 

mycket syre. Detta leder ofta till yrsel 

eller svimning. Även andfåddhet och 

trötthet beror ofta på en för långsam 

hjärtrytm eller att hjärtat inte orkar öka 

hjärtrytmen vid ansträngning. 

(Fåhraeus, T. 2007c) 

Hjärtat kan, istället för att slå för sakta, 

slå för fort vilket kallas för takykardi. 

De snabba slagen gör att hjärtat per slag 

inte hinner pumpa ut tillräckligt mycket 

blod i kroppen vilket leder till syrebrist 

som i sin tur kan orsaka hjärtstillestånd. 

(Fåhraeus, T. 2007c) En sorts 

takykardi, förmaksflimmer, är den 

vanligaste typen av hjärtrytmrubbningar 

(Hjärtkliniken 2008). 

Det finns flera olika typer av hjärtproblem som ger upphov till olika sorters arytmier och 

därmed olika behov av pacemakerstimulering för att få hjärtat att slå med rätt frekvens.  En 

sjuk sinusknuta, se Figur 1, kan till exempel resultera i både bradykardi, takykardi eller 

pauser. Även allvarligare hjärtproblem, som problem med den atrioventrikulära knutan (AV-

knutan), se Figur 1, samt tillstånd som inte beror på rytmrubbningar, såsom hjärtsvikt, svår 

kärlkramp och hjärtmuskelförtjockning, kan ofta avhjälpas med pacemakers. (SVR AB 2008) 

Förra året fick 6 320 patienter en pacemaker implanterad för första gången (KI 2009).  

2.2 Rörelserubbningar 
Parkinsons sjukdom är en rörelsesjukdom som orsakas av en skada på nervsystemet, en så 

kallad neurologisk sjukdom, vilket kan leda till svåra rörelserubbningar som påverkar det 

dagliga livet. Exempelvis kan gång, tal, sömn samt möjligheten att äta och sitta försämras. 

(Medtronic AB 2002-2010b)  

Figur 1 Hjärtats olika delar. Källa: Medtronic, Inc. 2009b 
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Essentiell tremor är en sjukdom som även den orsakar skakningar i kroppen med liknande 

besvär som vid Parkinsons sjukdom (Medtronic AB 2002-2010h). Ytterligare en neurologisk 

sjukdom är primär dystoni som orsakar ofrivilliga muskelsammandrabbningar och ibland 

även skakningar (Svensk Dystoniförening 2010).  

När läkemedel inte lyckas motverka de oönskade rörelserubbningarna på ett tillfredställande 

sätt kan istället Deep Brain Stimulation (DBS) användas, vilket innebär permanent 

elektrostimulering av hjärnan. I Sverige har 700 patienter hittills behandlats med denna 

metod. (Medtronic AB 2002-2010b) 

2.3 Diabetes och gastropares  
Diabetes hör till en av de stora folksjukdomarna och innebär en för hög sockerhalt i blodet. 

Det finns två typer av diabetes, typ 1 och typ 2. Patienter med typ 2 diabetes producerar eget 

insulin men för lite för att täcka kroppens behov. Typ 1 diabetes innebär att patienten nästan, 

eller helt, saknar egen insulinproduktion och det är typ 1-patienter som i komplicerade fall 

kan behandlas med en implanterbar pump som förser kroppen med insulin. Det finns 50 000 

typ 1 diabetiker i Sverige men endast 22 stycken får behandling med medicinsk pump varför 

behandlingen får ses som mycket ovanlig. (Svenska Diabetesförbundet 2006; Oskarsson P. 19 

april 2010) 

En del diabetespatienter drabbas av gastropares som innebär att magsäckstömningen fördröjs 

vilket leder till symtom som kroniskt illamående och kräkningar (Koivula, L. 2007). När 

medicinering och ändring av kosten inte hjälper kan patienten bli hjälpt av en Enterra
®

 -

behandling. En neurostimulator implanteras då i buken för att stimulera nedre delen av magen 

(Medtronic AB 2002-2010g). Sedan första implantationen för mer än 15 år sedan har 70 

personer i Sverige fått behandlingen. (Abrahamsson, H. 2009) 

2.4 Smärta 
Uppskattningsvis lider cirka en procent av Sveriges befolkning av neuropatisk smärta; smärta 

orsakad av skadad vävnad eller organ, eller av en dysfunktion i nervsystemet. Neuropatisk 

smärta kan exempelvis uppkomma efter stroke och ryggmärgsskador. (Medtronic AB 2002-

2010i; Läkemedelsverket 2007) Smärtan kan vara svår att behandla och då inte receptbelagda 

läkemedel hjälper är två möjliga behandlingsmetoder ryggmärgsstimulering och 

smärtlindning med medicinsk pump. 

  

http://www.dystoni.se/
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3 Implantat och deras tillämpningsområden 
Efter föregående kapitels beskrivning av både vanliga och mer ovanliga sjukdomar behandlar 

detta kapitel vilka material som accepteras av kroppen och hur patienter med de aktuella 

sjukdomarna kan fortsätta leva ett vanligt liv tack vare olika aktiva medicinska implantat.  

3.1 Material som accepteras av kroppen 
De material som implanteras i kroppen kallas biomaterial. Ett biomaterial definieras som ”ett 

material som är avsett att samverka med kroppens biologiska system (exempelvis andning, 

matsmältning et cetera; författarnas anmärkning) för att utvärdera, behandla, förstärka eller 

ersätta antingen vävnad, organ eller annan kroppslig funktion” (Jianguo, L. 2008). Dessa 

material ska vara biokompatibla, det vill säga deras samspel med vävnader ska vara 

förutsägbart och ske på ett önskvärt sätt. (Jianguo, L. 2008) 

Några allmänna kriterier vid val av material är deras fysikaliska och kemiska egenskaper. För 

tillverkningen är det önskvärt att materialen är lättillverkade och enkelt kan steriliseras. 

Materialen ska inte ge några toxiska eller allergena effekter eller få kroppens immunsystem 

att reagera. En reaktion som dock alltid uppkommer är inväxt, även kallat fibrin, vilket 

innebär en vävnadsreaktion där kroppen kapslar in komponenterna så att de växer fast i 

kroppen. Detta sker som sagt alltid när kroppen upptäcker något främmande men olika 

mycket beroende på material. Fördelen med inväxt är att implantaten hålls på plats, men 

orsakar ibland mycket besvär när implantat måste bytas ut. (Jianguo, L. 2008). Faran med 

exempelvis inväxta elektroder är att kirurgen riskerar att göra hål på blodkärl när de tas bort 

(Gadler, F. 21 april 2010). En annan nackdel med inväxt är att det krävs starkare elektrisk 

stimulering för att få samma effekt som tidigare, vilket gör att mer energi går åt och att 

implantatets batteri räcker kortare tid. (Nyberg, T. 26 februari 2010)  

Några vanliga metalliska biomaterial som används för implantat är titan, rostfritt stål och 

platina. Generella nackdelar med metalliska material är att de kan korrodera och att de joner 

som avges kan vara giftiga för kroppen. Fördelarna är att de är lätta att tillverka och att 

sterilisera samt deras goda hållbarhet. (Jianguo, L. 2008) 

Titan är ett lätt material med en lång klinisk historia och används i så gott som alla aktiva 

medicinska implantat. Dess goda biokompabilitet beror dels på att materialet ogärna reagerar 

med sin omgivning, och dels på dess korrosionsbeständighet. Det sistnämnda beror på den 

tunna oxidfilm som alltid bildas på titantes yta då det reagerar med syre. Titan är dessutom 

inte benäget att reagera med proteinlösningar, till skillnad från exempelvis rostfritt stål. 

Vidare reagerar kroppen på titanet med en skonsam inväxt. (Ornberg, A. 21 april 2010) 

Polymera biomaterial som ofta används som isoleringsmaterial i implantat är polyuretan 

(PUR) och silikon. Fördelar med dessa typer av material är att produkter med utseendemässigt 

komplicerade former enkelt kan framställas, samt att deras fysikaliska och mekaniska 

egenskaper kan anpassas. Bland nackdelarna återfinns problem som slitage, nedbrytning, 

svårighet att sterilisera, samt att de kan absorbera vatten och proteiner. (Jianguo, L. 2008) 
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Silikon har liksom titan en lång klinisk historia och har med sin goda kemiska stabilitet visat 

sig utmärkt som material för långtidsimplantat. Materialet är mjukt men hållfast eftersom 

bindningarna mellan silikon och syre är starka. Dessutom kan silikonmolekylen roteras utan 

att gå sönder vilket gör materialet flexibelt. (Dowling, K. 22 april 2010)  

PUR är både mjukt och flexibelt men har till skillnad från silikon en materialyta med låg 

friktion, vilket är önskvärt när exempelvis elektroder ska föras ned och framåt i vener. PUR är 

billigare, har en högre seghet samt ett större nötningsmotstånd än silikon, men är däremot 

mindre stabilt. (Dowling, K. 22 april 2010) 

Optim™ är en komposit av silikongummi och PUR. Fördelen med denna isolering är att den 

har både silikonets flexibilitet och biostabilitet samt polyuretantes hållbarhet, förmåga att stå 

emot mekanisk nötning och slitstyrka. (St. Jude Medical, Inc. 2010b) 

Ett annat väletablerat och vävnadsvänligt material som används som isolering av elektriska 

komponenter i flertalet implantat är epoxi. Epoxi består av två komponenter, en basmassa och 

en härdare. Beroende på hur komponenterna blandas fås olika mekaniska och biokompatibla 

egenskaper. Ett exempel på en vävnadsvänlig epoxi som används är Hysol. (Holmström, N. 

16 april 2010) 

3.2 Pacemakersystemet - hur det fungerar samt dess begränsningar 
Världens första pacemakeroperation utfördes 

år 1958 på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. 

Patienten levde sedan i ytterligare 43 år. 

Totalt sett hade patienten 24 olika 

pacemakers implanterade innan han dog, 86 

år gammal. Hans död hade dock inget 

samband med hans hjärtsjukdom. (Karolinska 

Institutet 2008) Den första pacemakern 

liknade en hockeypuck både till utseende och 

till storlek, se Figur 2. Den var 5.5 cm i 

diameter, 16 mm tjock och vägde 150 gram. 

(Allt om Vetenskaps förlags AB 2007) 

Figur 2 Den allra första pacemakern, hölje samt elektriskt 

innehåll. Källa: Lindgren, A. och Jansson, S. 1992, sid 153 

3.2.1 Dagens moderna pacemakersystem – dess delar och material 

Dagens pacemaker har utvecklats enormt sedan 1950-talet men bygger fortfarande på samma 

princip; en batteridriven elektrisk hjärtstimulator. (Karolinska Institutet 2008) 
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Figur 3 Den moderna pacemakerns olika delar. Källa: Nilsson, C. 7 april 2010 

Ett pacemakersystem består dels av en pacemaker, vilket är en slags pulsgenerator som sänder 

ut elektriska impulser, och dels av en eller flera elektroder som avger de elektriska impulserna 

från pacemakern till hjärtat. Antalet elektroder beror på hur många hjärtrum som pacemakern 

stimulerar. (Gemzell, P. 1 april 2010) 

En modern pacemaker kan vara liten som en 5-krona och väger 20-35 gram 

(Forskningsenheten 2008). Den består framförallt av ett batteri, samt elektronik där bland 

annat all programvara finns. Detta är inneslutet i ett hölje bestående av titan, se Figur 3. Det är 

ett material som använts eftersom det är prisvärt och, som nämnts i kapitel 3.1, fungerar bra i 

kroppen. (Nilsson, C. 7 april 2010) 

Elektrodanslutningen, se L-connectorn i Figur 3, är globalt standardiserad och har därför 

liknande utseende oavsett tillverkare. Materialet runt elektrodanslutningarna på pacemakern 

består av epoxin Hysol. (Nilsson, C. 7 april 2010;) 

Som material för anslutningarna mellan batteri och chip används guld trots att det är ett dyrt 

material som har sämre ledningsförmåga än koppar. Ledningsförmågan hos guld är dock 

högre än hos de flesta metaller. Den främsta anledningen till att guld används är att det inte 

oxiderar, vilket skulle ge sämre anslutningar. (Nilsson, C. april 2010) 

De olika komponenterna i en elektrod, se Figur 4, består av flertalet olika material. Kärnan i 

den ledande kabeln i St. Jude Medicals elektroder består av silver, medan den övriga delen är 

en legering mellan kobolt, krom och nickel. Vissa mindre delar består av rostfritt stål och 

titan. Vilket isoleringsmaterial som används i elektroderna varierar från modell till modell 

mellan silikon och polyuretan. Från år 2008 använder St. Jude Medical även en ny komposit 

som kallas Optim™. (St Jude Medical, Inc. 2010b) 
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En del elektrodmodeller utrustas med steroidavgivning, även kallat ”steroid eluting tip”, vilket 

innebär att ett ämne utsöndras för att minska inväxten (Holmström, N. 2008). 

Eftersom pacemakersystem kan vara olika avancerade varierar priset. Vanligen kostar en 

pacemaker 20 000- 30 000 kr och en elektrod cirka 3000 kr, men kan ibland kosta ända upp 

till 9000 kr. (Nyberg, T. 26 februari 2010) 

3.2.2 Dagens moderna pacemakersystem – dess funktioner 

Eftersom det har visat sig att patienter mår som bäst då deras pacemaker stimulerar det 

område där felet är beläget finns det flera olika modeller av pacemakers. Pacemakern kan till 

exempel stimulera en kammare, ett förmak eller båda två. Det finns även kombinerade 

pacemakers och defibrillatorer. En implanterbar defibrillator (ICD - Implantable Cardioverter 

Defibrillator), se Figur 5, skickar ut en elektrisk chock till hjärtat och ”nollställer” det. På så 

äsätt fås hjärtat att slå normalt igen. Elektroden till en ICD har ett annorlunda utseende 

jämfört med en pacemakerelektrod, se Figur 6, eftersom den ska kunna chocka hjärtat. (St. 

Jude Medical, Inc. 2010a)  

En ICD kostar cirka 160 000- 200 000 kr och dess elektrod cirka 15 000-30 000 kr (Nyberg, 

T. 26 februari 2010). 

 
Figur 6 En ICD-elektrod, notera elektroddelen i metall som 

fästs mot och chockar hjärtat. Källa: Holmström, N. 2008 
Figur 5 En implanterbar 

defibrillator (ICD). Källa: 

Medtronic AB. 2002-2010c 

Figur 4 Den moderna elektrodens olika delar. Källa: Holmström, N. 2008 

Elektroddel som kan 

chocka hjärtat 
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Tidigare kunde inte pacemakern känna av patientens ansträngningsnivå men idag har 

majoriteten av alla pacemakers sensorer som känner av detta och anpassar sin rytm därefter, 

se Figur 7. Sensorn är i de flesta moderna pacemakers en accelerometer som sitter i själva 

pacemakerkapseln. Accelerometern detekterar patientens rörelse och skickar en signal som är 

proportionell mot rörelsens kraft. Signalen omvandlas genom effektiva algoritmer till rätt 

stimulationsfrekvens. (Holmström, N. 2008) 

 

Figur 7 Grafen visar hur pacemakerns stimuleringsfrekvens anpassar sig efter patientens 

ansträngningsnivå. Källa: Lindgren, A. och Jansson, S. 1992, sid 257 

Andra funktioner som dagens pacemakers är utrustade med omfattar olika typer av 

minnesfunktioner såsom batteritillstånd och uppgifter om hur mycket pacemakern har 

stimulerat patienten. Detta gör det lättare för sjukvårdspersonal att anpassa behandlingen av 

patienten. Moderna pacemakers gör även automatiska mätningar under dygnet och ställer in 

den elektriska spänningen därefter, så att pacemakern inte gör av med energi i onödan. 

(Fårhaeus, T. 2007b) 

Ett pacemakerbatteri håller cirka tio år och är inte laddningsbart. Beroende på hur ofta 

stimulering sker, vilka inställningar som valts och batteristorlek håller batteriet olika länge. 

Självklart är det önskvärt att alltid programmera pacemakern så att batterierna håller så länge 

som möjligt, samtidigt som inte patientens säkerhet äventyras. Pacemakern hos en patient som 

har missat ett antal läkarbesök, och vars batterier är på upphällningen, kommer automatiskt att 

gå ned i standby-läge. I sådana lägen ökar inte frekvensen då patienten anstränger sig. 

(Fåhraeus, T. 2007b) 

3.2.3 Implantering av pacemakersystemet - operationsförfarandet 

När pacemakersystemet ska opereras in är det vanligast att patienten lokalbedövas för att inte 

äventyra hjärt- och lungfunktion. Pacemakern placeras vanligen under nyckelbenet på 

bröstmuskeln, se Figur 8 samt Figur 9. Placeringen beror på att det finns ytliga vener i 

området som kirurgen sedan kan föra ned elektroderna i. För att fixera pacemakern samt 

undvika att den skaver skapar kirurgen en ficka i det fettlager som finns över bröstmuskeln. 

(Fåhraeus, T. 2007d) 
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Den ven som elektroden vanligen förs ned i är den lillfingertjocka subclaviavenen, se Figur 8. 

Med en spruta sticker kirurgen hål på venen och sedan matas tunna kanyler eller plaströr, som 

elektroden ligger i, ned mot hjärtat, se Figur 10. Kirurgen har avancerad utrustning till sin 

hjälp, exempelvis syns elektroderna på en monitor. När elektroden ligger på en passande plats 

skruvas den fast i hjärtväggen med en liten skruv som sitter längst fram på elektroden, se 

komponenten kallad Helix i Figur 4. Skruvandet kan gå till på två sätt beroende på 

elektrodens utförande. Antingen roteras hela elektroden eller så roteras bara en inre vajer som 

är förbunden med skruven. Det finns även andra typer av fästanordningar som exempelvis 

hullingar. Elektroderna fästs slutligen ytterligare genom att de sys fast på bröstmuskeln. 

(Fåhraeus, T. 2007d) Eftersom det är lågt tryck i venerna föreligger ingen risk att det blöder ut 

i kroppen. Däremot finns det alltid en infektionsrisk vid operationer och det kan ibland dröja 

två till tre år innan en infektion bryter ut. (Gadler, F. 21 april 2010) 

Figur 8 Pacemakersystemets 

placering i kroppen.  

Källa: Hesselstrand, M. 2007 

 

Figur 9 Exempel på var elektroderna kan anslutas till 

hjärtat, här i höger förmak respektive kammare. Källa: 

Hesselstrand, M. 2007 
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Figur 10 Implantationsprocessen av en elektrod i en ven. Källa: Lindgren, A. och Jansson, S. 1992, sid 172 

När batteriet har tagit slut byts pacemakern ut i samband med en snabb operation som inte tar 

mer än 10-15 minuter (Fåhraeus, T. 2007b). Under operationen kontrolleras även 

elektrodernas funktion. Idag klarar en elektrod minst 500 miljoner böjningar utan att gå av, 

men om den visar tecken på slitage sätts en ny in. (Holmström, N. 2008; St. Jude Medical, 

Inc. 2009a) Elektroderna är den komponent som på grund av inväxt är svårast att operera bort. 

Om risken att skada venen vid borttagning anses som stor lämnas därför ibland elektroderna 

kvar inuti venen, även om de inte längre används. Detta är möjligt med de elektroder som 

tillverkats de senaste tjugo åren då de inte bryts ner och därmed inte kan skada kroppen. 

Vidare är det olika från person till person hur grova venerna är och således hur många 

elektroder som får plats. Dock bör en patient aldrig ha mer än fem elektroder i kroppen 

samtidigt. (Gadler, F. 21 april 2010) 

3.2.4 Pacemakersystemets begränsningar 

Tack vare pacemakern kan idag miljontals människor leva ett normalt liv (Hesselstrand, M. 

2007) och till och med spädbarn kan få en pacemaker implanterad. Ju tidigare i en patients liv 

som pacemakern opereras in, desto fler operationer kommer patienten att behöva genomgå. 

(Fåhraeus, T. 2007a)  
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En nackdel med pacemakern är att dess funktion kan störas 

av elektromagnetisk interferens (EMI). Dagens pacemakers 

har visserligen ett inbyggt skydd mot EMI, varför 

exempelvis mikrovågsugnar, mobiltelefoner och 

säkerhetskontroller på flygplatser är mer eller minde 

ofarliga för patienter med pacemakers. Däremot uppstår vid 

exempelvis svetsning med en elektrisk svets mycket stark 

EMI, se Figur 11, som kan få pacemakern att uppfatta att 

hjärtat slår som vanligt och därför tillfälligt få den att gå 

ned i standby-läge. Pacemakerpatienter kan inte heller 

genomgå magnetisk resonanstomografi (MR-

undersökning), vilket är en undersökning med 

magnetkamera som används för att upptäcka                     

organförändringar. (Fåhraeus, T. 2008) 

Figur 11 Stark elektromagnetisk interferens, exempelvis från en elektrisk svets, kan störa en pacemaker. 

Källa: Lundin, M och Marinko, J. 2007 

EMI från stöldalarm i affärer är normalt sett inget problem, men eftersom det finns ett antal 

olika modeller på marknaden, vars signaler och impulser kan vara olika utformade, finns ändå 

risken att stöldalarm påverkar pacemakern. Skulle pacemakern påverkas är detta oftast i form 

av något extra slag men risken finns även att något i pacemakerns program ändras. Detta är 

dock mycket ovanligt. (Fåhraeus, T. 2008) 

Även induktionsugnar skulle kunna påverka pacemakern så att den tillfälligt går ned i 

standby. Rekommenderat lämpligt säkerhetsavstånd från ugnen varierar från fem till sextio 

centimeter (Fåhraeus, T. 2009). I allmänhet rekommenderas patienter därför att inte stå stilla 

intill produkter med stark EMI. I regel är det tilltäckligt att röra sig bort från EMI-källan eller 

stänga av den för att avvärja störningen (St. Jude Medical, Inc. 2009a). 

3.3 Neurostimulatorer – hur de fungerar samt deras begränsningar 
En neurostimulator är en pacemakerliknande produkt som avger elektrisk stimulans till 

området i behov av behandling (Medtronic AB 2002-2010d). Behandlingen beror på 

patientens åkomma och kan innebära att signaler till hjärnan blockeras för att lindra smärta, 

att specifika områden i hjärnan stimuleras för att minska skakningar eller att magsäcken 

stimuleras för att öka tarmrörelsen. En neurostimulator kostar minst 70 000 kr och med 

behandlingskostnader därtill innebär det åtskilligt större summor. (Nordquist, A. 13 april 

2010) 

3.3.1 Ryggmärgstimulering – en behandling mot smärta 

Ryggmärgsstimulering är en behandlingsmetod som har funnits i över 25 år och används för 

att lindra kroniskt smärta, vanligen i rygg eller ben (Medtronic AB 2002-1010a). Även 

patienter med kärlkramp som inte bedöms vara i tillräckligt bra hälsotillstånd för att genomgå 

en hjärtoperation kan behandlas med ryggmärgsstimulering (Medtronic AB 2002-2010f). 
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Ryggmärgsstimulering lindrar smärtan genom att svaga 

elektriska impulser hindrar smärtsignalerna från att nå fram 

till hjärnan. Ett system bestående av neurostimulatorn och en 

eller flera elektroder opereras in under huden, se Figur 12. 

(Medtronic AB 2002-2010f) 

För ryggmärgsstimulatorer finns både laddningsbara och 

icke laddningsbara system. De laddningsbara systemen har 

en maximal livslängd på nio år och hur ofta de behöver 

laddas upp beror helt på typ av stimulering, vilket så kallat 

stimuleringsprogram som körs och hur ofta stimuleringen 

sker. Därför kan laddning behöva ske alltifrån dagligen till 

var fjärde till sjätte vecka. (Medtronic, Inc. 2007b) 

Uppladdning kan patienten sköta i hemmet och sker trådlöst genom att patienten placerar en 

laddare över neurosimulatorns position i koppen (Medtronic, Inc. 2007a). 

De icke laddningsbara varianternas batteritid är mer svårestimerat och beror också på 

frekvensen av stimuleringen, men en genomsnittlig batteritid är fyra till sex år (Medtronic, 

Inc. 2007b). 

3.3.2 Deep Brain Stimulation – en behandling av främst rörelserubbningar  

Deep Brain Stimulation (DBS) är en teknik som har funnits i över tjugo år och används som 

behandling för olika rörelserubbningar, främst Parkinsons sjukdom. Den är även godkänd för 

behandling av andra sjukdomar som påverkar kroppens rörelseförmåga, exempelvis essentiell 

tremor och primär dystoni. Vid DBS-behandling blockeras de avvikande hjärnsignalerna 

vilket dämpar symtom såsom skakningar, långsamma rörelser, stelhet och överrörlighet. 

(Nordquist, A. 13 april 2010)  

År 2009 blev DBS godkänt som behandling av Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), ett 

tvångssyndrom som karakteriseras av tvångstankar och tvångshandlingar. Än så länge har en 

patient i Sverige blivit behandlad. (Nordquist, A. 13 april 2010) 

Varje år behandlas runt 150 nya patienter med DBS för Parkinsons sjukdom men 

uppskattningsvis skulle mellan 10-20 % av alla Parkinsonsjuka kunna ha nytta av 

behandlingen. Uppskattningsvis skulle runt hälften av dessa vilja bli behandlade, detta trots 

att operationen är mindre riskfylld än en vanlig höftledsoperation. I de fall som 

komplikationer uppstått har de i 99 % av fallen kunnat lösas inom 30-90 dagar. (Nordquist, A. 

13 april 2010) 

Varför inte alla Parkinsonsjuka kan behandlas med DBS beror på flera faktorer. Till att börja 

med måste sjukdomen ha utvecklats tillräckligt mycket för att behandlingen ske ge effekt. 

Vidare utvecklar många sjukdomen först i 70-årsåldern, men patienter under 70 år är de som 

svarar bäst på behandlingen. Patienter som börjat utveckla demens är inte heller lämpande för 

en DBS-behandling. Slutligen sätts behandlingen av kostnadsskäl bara in då patienter slutat 

svara på ordinarie medicinering eller får starka biverkningar av den, i form av exempelvis 

hallucinationer. Behandlingen är dyr men räknas som kostnadseffektiv då patienten ofta kan 

Figur 12 Neurostimulatorns 

placering i kroppen vid 

ryggmärgsstimulering. Källa: 

Medtronic AB 2002-2010f 
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återgå till sitt arbete. I Sverige har Medtronic, ett företag som tillverkar aktiva medicinska 

implantat, varit ensamma om denna produkt i tjugo år men från och med år 2010 tillverkar 

även St Jude Medical i USA ett DBS-system. (Nordquist, A. 13 april 2010) 

Neurostimulatorn består av ett batteri och elektronik inuti en titandosa. Stimulatorn placeras 

under huden i bröstet, se Figur 13, och levererar elektriska impulser via en kabel till en 

hjärnelektrod som är isolerad med materialet polyuretan. För att kunna stimulera precis de 

delar av hjärnan som fungerar inkorrekt, och på så sätt optimera behandlingen, har elektroden 

fyra kontakter i sin ände. (Blomstedt, P. 2010; Medtronic AB 2002-2010b; Nordquist, A. 13 

april 2010) 

Batteriet håller i cirka fyra till sju år beroende på hur mycket stimulans som används. Batteriet 

har en successivt avtagande effekt och när det helt har tagit slut behövs inte hela operationen 

göras om, utan det är batteriet på bröstet som byts ut. Elektroderna däremot behöver normalt 

sett aldrig bytas ut. (Blomstedt, P. 2010) 

 

Figur 13 DBS-systemets placering i kroppen samt en neurostimulator. Källa: Blomstedt, P. 2010 

3.3.3 Enterra® - en behandling mot gastropares 

Gastropares kan lindras med Enterra
®
, en mild elektrisk stimulering av nerver och muskler i 

den nedre delen av magen. Effektiviteten på systemet har inte kunnat bevisas, men enligt en 

studie har behandlingen viss effekt på de flesta patienterna. Systemet består av en 

batteridriven neurostimulator som placeras i buken, se Figur 14, samt två ledningar med 

elektroder som förs in i magsäckens muskelvägg. (Medtronic Synectics AB 2003) 

Figur 14 Neurostimulatorns placering i buken vid Enterra
®
 -behandling. Källa: Medtronic AB. 2002-2010g 
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Batteriet är inte uppladdningsbart och håller i cirka fem till tio år, beroende på hur mycket 

stimulering som behövs. När batteriet har tagit slut måste neurostimulatorn bytas ut. 

(Medtronic, Inc. 2008b) 

3.3.4 Neurostimulatorers begränsningar 

Ryggmärgstimulering, DBS- samt Enterra
®
 -behandling innefattar alla ett system som bygger 

på en neurostimulator, vilket innebär att de har liknande begränsningar. 

I likhet med pacemakers kan EMI störa neurostimulatorer (Medtronic, Inc. 2008a). Patienter 

som bär neurostimulatorer kan inte heller genomgå vissa behandlingar såsom MR-

undersökning, kortvågs-, värme- eller mikrovågsbehandling. Detta på grund av att vävnad, 

delar av neurostimulatorn eller dess elektroder kan skadas, då det föreligger en risk att 

elektroden börjar generera värme (Medtronic AB 2002).
 

Vidare är varken säkerheten eller effektiviteten av behandlingen med en neurostimulator 

dokumenterad för personer under arton år, gravida eller foster. Det är inte heller bra att utsätta 

systemet för extra påfrestning som exempelvis djupdykning. (Medtronic, Inc. 2008a) 

Det finns även risker förknippade med bärandet av en neurostimulator. Dels kan systemet 

brytas ned i kroppen eller patienten reagera allergiskt på implantatet, vilket numera är mycket 

ovanligt. Det kan även uppkomma smärta i området runt implantatet, samt risk för infektion 

och blödning i samband med det kirurgiska ingreppet. Den absolut vanligaste komplikationen 

är att elektroderna rubbas ur sitt läge och därmed stimulerar fel område. (Medtronic, Inc. 

2008a) 

3.4 Medicinsk pump – en behandling mot diabetes eller smärta 
Medicinering med implanterbar pump är en behandlingsmetod för smärtlindring. Den 

smärtlindrande medicinen pumpas direkt, och i lagom dos, till ryggradens receptorer. En av 

fördelarna med denna behandlingsmetod är att mindre doser av medicinen behövs, varför 

patienter som inte tål stora doser genom vanlig medicinering också kan behandlas. 

Behandlingen lämpar sig vid smärtor som uppkommer till följd av cancer, kronisk smärta i 

rygg och eller ben samt smärtor som beror på nervskador. (Medtronic AB 2002-2010e) Den 

medicinska pumpen används dock inte enbart i smärtlindringssyfte, utan kan även vara ett 

alternativ vid komplicerad typ 1 diabetes, när ingen annan behandling hjälper.  Behandling 

med medicinsk pump är mycket ovanlig. Idag behandlas 22 personer, men uppskattningsvis 

skulle ytterligare 200 till 400 personer ha nytta av den i Sverige. (Oskarsson P. 19 april 2010) 

Den medicinska pumpens system består av en implanterbar pump, en implanterbar kateter och 

en extern programmerare, se Figur 15. Katetern är en tunn slang i silikon som avger 

medicinen till avsett område. Pumpen, gjord av högrenat titan, består i sin tur av behållare för 

medicin, påfyllningsport samt kateterport. (Medtronic AB 2002-2010e; Oskarsson P. 19 april 

2010) En läkare eller sjuksköterska fyller på pumpen när medicinen tar slut genom att sticka 

in en nål till påfyllningsporten (Medtronic, Inc. 2003).  
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En implanterbar pump kostar runt 200 000 kr och den årliga insulinkostnaden ligger på 50 

000-70 000 kr jämfört med 30 000-35 000 kr för den normala behandlingsformen där 

insulinet sprutas in i underhudsfettet, så kallad subkutan pumpbehandlingen.  

Det finns både batteridrivna och icke batteridrivna pumpar. Då de icke batteridrivna 

pumparna inte innehåller några elektriska delar, utan medicinen doseras ut genom att en gas 

håller ett konstant tryck i pumpen (Medtronic, Inc. 2000), faller de utanför rapportens 

definition av ett aktivt medicinskt implantat. Dessutom erbjuds numera bara behandlig med 

batteridrivna pumpar, då de är programmerbara och därför ger en effektivare behandling som 

kan optimeras efter patientens behov (Medtronic AB 2009).  De batteridrivna pumparnas 

batterier håller sex till sju år, och precis som för pacemakers och neurostimulatorer beror 

batteriets livslängd på hur ofta pumpen är aktiv. Pumpen placeras i den ficka under huden 

som kirurgen skapar för pumpen, se Figur 16. (Medtronic, Inc. 2003) 

 

 

3.4.1 Pumpars begränsningar 

Eftersom en pump sitter relativ ytligt är fysiska aktiviteter såsom kampsporter som inkluderar 

sparkar och slag, samt även andra mycket fysiskt krävande aktivteter, inte att rekommendera. 

Detta dels för att pumpen och katetern kan skadas men även för att snittet utsätts för risk och 

pumpens läge kan ändras, så att påfyllning av medicin blir omöjlig. Även aktiviteter där tryck 

och temperatur skiljer sig mycket mot det normala bör undvikas utan att först rådfråga läkare, 

såsom exempelvis dykning, bergsklättring och bastubad. Ofta har aktiva patienter en elastisk 

gördel runt magen för att fixera pumpen. (Medtronic, Inc. 2003; Oskarsson, P. 19 april 2010) 

Patienter med implanterbar pump bör i likhet med neurostimulator- och pacemakerpatienter 

inte genomgå en MR-undersökning eller utsättas för stark EMI. Ytterligare en begränsning är 

att pumpen med jämna mellanrum måste fyllas på vilket begränsar möjligheterna för 

långresor för patienterna då det föreligger en risk för under- eller överdos, i värsta fall med 

dödlig utgång. (Medtronic, Inc. 2003) För diabetespatienter sker påfyllningen cirka en gång 

var tredje månad och en gång per år måste pumpen dessutom rengöras. (Oskarsson, P. 19 april 

2010) 

Figur 15 Den medicinska pumpen 

SYNCHROMED® II med kateter och 

programmerare. Källa: Medtronic, 

Inc. 2010 

Figur 16 Den medicinska pumpens placering i 

kroppen. Källa: Medtronic, Inc. 2003, sid 8 



17 

 

4 De marknadsledande företagen som tillverkar aktiva medicinska 

implantat 
I detta kapitel kommer de tre största 

aktörerna (Medtronic, St. Jude Medical 

samt Boston Scientific, se Figur 17) på 

den svenska pacemakermarknaden att 

beskrivas (KI 2009). Dessa företag 

utvecklar och tillverkar även andra 

implantat, såsom neurostimulatorer och 

pumpar.  

4.1 Konkurrenssituationen 
Att i dagsläget slå sig in på marknaden för 

medicinteknisk tillverkningsindustrin är 

svårt, bland annat på grund av att intensiv 

forskning behöver ske fortlöpande vilket 

både är kunskaps- och kostnadskrävande. 

En annan anledning är de från 

myndigheter högt ställda krav på 

produktkonstruktion och kvalitet. Dessa 

två anledningar må vara en förklaring till 

att det inte finns fler aktörer på 

marknaden. En annan förklaring kan vara 

den hårda konkurrensen; sjukhus överger oftast den befintliga leverantören och byter till 

någon av dess konkurrenter om tillverkningsfel upptäcks. (Gemzell, P. 1 april 2010) 

4.2 St. Jude Medical 
St. Jude Medical (SJM) har verksamhet över hela världen, tillverkning i över 20 länder och 

cirka 14 000 medarbetare. I Sverige har SJM tillverkning i Stockholm. År 2009 uppgick 

försäljningen till 4,7 miljarder dollar och företaget satsade 560 miljoner dollar på FoU. SJM 

är verksamma inom flera behandlingsområden men denna rapport berör endast deras 

produktion kopplade till områdena Cardiac Rhythm Management och Neuromodulation. (St. 

Jude Medical 2009b) Företagets marknadsandel gällande försäljning av pacemakers i Sverige 

år 2008 uppgick till 20 % (KI 2009). 

4.3 Medtronic 

Medtronic har säte i över 120 länder och cirka 38 000 medarbetare. De har ingen tillverkning i 

Sverige utan enbart försäljningskontor. Försäljningen år 2009 var 14,6 miljarder dollar och 

satsningen på FoU låg på 1 360 miljoner dollar. Medtronic tillverkar produkter inom flera 

behandlingsområden, men denna rapport rör enbart områdena Neuromodulation & ENT/NT, 

Cardiac Rhythm Disease Management samt Diabetes. (Medtronic, Inc. 2009a) Medtronic 

hade år 2009 40 % av den svenska marknaden i antal sålda pacemakers. (KI 2009). 

Figur 17 Tillverkarnas marknadsandelar i % av 

pacemakerförsäljningen i Sverige år 2009. Källa: KI 2009, sid 9 
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4.4 Boston Scientific 
Boston Scientific har cirka 25 000 anställda och 17 olika tillverkningsanläggningar i hela 

världen. De har dock ingen tillverkning i Sverige utan endast ett försäljningskontor. Förra året 

uppgick försäljningen till 8,2 miljarder dollar och de investerade 1 035 miljoner dollar på 

FoU. De aktuella produkterna från Boston Scientific som tillhör de implantat som finns 

beskrivna i denna rapport är från deras behandlingsområden Pain Management och Cardiac 

Rhythm Management. (Boston Scientific 2009) Företagets marknadsandel gällande 

försäljning av pacemakers i Sverige uppgick år 2008 till 16 % (KI 2009).  
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5 Tillverkningen av pacemakersystem från SJM - en fallstudie 
Kapitlet beskriver tillverkningen av SJM:s pacemakersystem i Sverige där all information 

kommer från intervjuer med Christer Nilsson, manager på pacemakeravdelningen, och Patrik 

Gemzell, manager på elektrodavdelningen. SJM tillverkar även pacemakersystem i USA, 

Puerto Rico och i en nybyggd fabrik i Malaysia. Produktionen av pacemakersystem på SJM:s 

befintliga fabriker kan inte ökas tillräckligt för att svara mot den årliga marknadstillväxten på 

cirka 10 %, vilket har lett till behovet av ytterligare en fabrik. Inledningsvis kommenteras de 

regelverk som styr tillverkningen och därefter följer en beskrivning av de funktioner som är 

gemensamma för tillverkningen, som bland annat lager och inköp. Avslutningsvis utreds 

tillverkningsprocessen av elektroder respektive pacemakers. 

5.1 Regelverk – en hämmare 
Rent utseendemässigt liknar pacemakersystem varandra oavsett tillverkare. Det beror delvis 

på att hela branschen är styrd av diverse regleringar som bland annat innebär att standarder 

avgör hur exempelvis elektrodanslutningarna måste se ut. Regleringarna, som skrevs in i 

Sveriges Rikes Lag efter ett EG-direktiv från Europaparlamentet (Läkemedelsverket 2010), 

omfattar även tillverkningsprocessen samt ändringar av de befintliga processerna. Detta 

innebär att alla tillverkare står inför liknande krav och svårigheter. Detta EG-direktiv 

”90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation” antogs till Sveriges lag 

genom Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2001:5. Föreskriften definierar bland annat vad 

som menas med en aktiv medicinsk produkt för implantation, samt vilka krav som ställs på 

det tillverkande företaget vad gäller exempelvis kvalitetssystem och produktkonstruktion. 

(Läkemedelsverkets författningssamling 2001 & 2009). Det är denna föreskrift som gör att en 

ändring i tillverkningsprocessen är tidskrävande och dyr eftersom en ändring först måste 

godkännas av myndigheter innan den får implementeras. Ändringar kan ta alltifrån månader 

till år att genomföra och innebär i praktiken att företagen idag sällan ändrar sina processer.  

5.2 Gemensamma funktioner och arbetssätt för både pacemaker- och 

elektrodavdelningarna 

SJM:s tillverkning av pacemakers respektive elektroder sker separat och skiljer sig 

exempelvis vad gäller antal automatiserade processer och tillverkningssteg. Däremot är vissa 

funktioner gemensamma, såsom inköp och lager, och arbetssätten liknar varandra.  

5.2.1 Produktionsprognostisering  

En gång per år görs en prognos av tillverkningsbehovet, vilket utförs av ett anlitat 

marknadsbolag som har kontakt med exempelvis sjukhus och landsting gällande efterfrågan 

på produkterna. Marknadsandelarna för pacemakersystem varierar endast några 

procentenheter från år till år mellan företagen och branschen är inte särskilt 

konjunkturberoende. Detta tillsammans med tillgängliga approximativa siffror på hur många 

som lider av hjärtfel gör att det inte är svårt att prognostisera behovet.  

På elektrodavdelningen sker en relativt jämn tillverkningsnivå över hela året. På 

pacemakeravdelningen finns en planerare som varje dag jämför produktorder med 

säkerhetsnivån på lagret och som därefter anpassar vilken volym och vilka 

pacemakermodeller som ska produceras. 
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5.2.2 Inköp 

SJM köper in allt material färdigbearbetat såsom batteri, kapslar och elektrodanslutningar 

genom flera hundra underleverantörer. Elektroniken som används i deras pacemakers 

tillverkas dock av företagets egna fabriker i USA. Allt material kommer som enstycks-

komponenter, exempelvis plastslangar och ledande spiraler, och genomgår alltid en så kallad 

mottagningskontroll. Detta för att garantera att alla komponenter är korrekta och därmed 

kvalificerade för tillverkning. En särskild avdelning tar emot och kvalitetskontrollerar 

materialet till både pacemaker- och elektrodtillverkningen. 

5.2.3 Lager 

I Stockholm ligger SJM:s enda europadistributionscentra. Härifrån både skickar de och tar 

emot produkter från andra tillverkningsorter, för att sedan distribuera produkterna vidare i 

Europa samt till resten av världen, USA undantaget. På lagret sker ett ständigt flöde, men en 

säkerhetsnivå som motsvarar en veckas produktion finns alltid. 

5.2.4 Förbättringsprocesser 

SJM jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och har anammat både lean och Sex Sigma. 

Till exempel så finns det en speciell avdelning kallad Continuous Improvements. På grund av 

den omfattande statliga regleringen runt tillverkningen av medicinska implantat är det, som 

tidigare nämnts i kapitel 5.1, svårt att ändra i processerna. Därför finns det sällan tillräckligt 

med ekonomiska incitament för större omstruktureringar. 

5.2.5 Kvalitetskontroll 

De höga kraven på kvalitets- och säkerhetssystem innebär att SJM har ett omfattande 

spårningssystem där de kan se vem, var och vilken utrustning som använts för varje tillverkad 

produkt. Eftersom pacemakersystem i vissa fall är livsuppehållande är hög kvalitet ett måste. 

Därför genomgår produkterna rigorös, kontinuerlig testning under hela tillverkningen. Detta 

gör att kvaliteten säkerställs och att SJM kan leva upp till de höga säkerhetskraven. Alla 

operatörer bär dessutom skyddsdräkt, hårnät och munskydd för att inte tillföra några partiklar 

i implantaten.  

Tillverkningen håller en mycket jämn kvalitet. SJM för noga statistik över de fel som inträffar 

och har inte kunnat se någon trend i exempelvis fler fel strax innan eller efter ledighet. 

Utrustningen är påslagen dygnet runt, även när produktionen inte är igång, och stängs endast 

av under längre uppehåll eftersom det är fördelaktigt för maskinernas hållbarhet av att vara 

igång dygnet runt. Innan produktionen startar igen efter ett längre uppehåll testas all 

utrustning noggrant.  

Felaktiga produkter som returneras från sjukhus kontrolleras av ett laboratorium. Ibland 

handlar det om rena missförstånd från kunderna men vilka som är de vanligaste felen i SJM:s 

produkter är konfidentiellt.  

Tillverkningsfel i pacemakers och elektroder sker ytterst sällan tack vare den kontinuerliga 

kontrollen. Exempelvis påträffas fel i fem elektroder per hundra under monteringsprocessen, 

vilka nästan alltid kan åtgärdas och därmed inte behöver kasseras. Totalt sett kasseras en 
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elektrod per hundra. När fel påträffas i pacemakertillverkningen finns speciella 

omarbetningsloopar vilka får högsta prioritet tills problemet är löst. 

5.2.6 Utrustning och personal 

Den utrustning som används i tillverkningen, exempelvis verktyg och maskiner, köper SJM 

in. Däremot är alla maskiner specialutformade för sina respektive ändamål och programkoden 

egenutvecklad. Maskinerna används ofta så länge som i tio år innan de byts ut. Exempelvis 

byttes de så kallade läcksökningsmaskinerna, se kapitel 5.3.1, från elektrodtillverkningen ut 

efter femton år i bruk. 

Gällande underhållet av maskinerna på pacemakeravdelningen så finns det ett schema över 

servicebehoven vilket kan behövas varje vecka, månad, kvartal eller år – allt beroende på typ 

av maskin. Underhåll sker under pågående tillverkning, men bara då maskinerna inte används. 

Vid mer omfattande underhåll sker detta dock på nätter eller helger. Underhåll av utrustning 

på elektrodavdelningen sker däremot utanför normal produktionstid.  

Gymnasieutbildning är tillräckligt för att kunna arbeta som operatör. En introduktionskurs på 

några veckor måste dock genomföras, och där kvalificerar sig endast 50-60 % för arbetet. Det 

beror på att det ställs höga krav på finmotorik, syn och att arbetet utförs felfritt.  

För en så stor flexibilitet som möjligt i tillverkningen så används cross training. Detta innebär 

att varje operatör ska behärska flertalet monteringsoperationer. Eftersom behovet av 

arbetskraft varierar från år till år använder sig SJM i stor utsträckning av konsultoperatörer.  

5.3 Hur pacemakertillverkningen går till 

I Sverige tillverkas främst pacemakers ur två pacemakerfamiljer där den ena är utvecklad i 

Sverige och den andra i USA. En pacemakerfamilj består av olika pacemakermodeller 

utvecklade ur samma plattform. 

5.3.1 Verkstadslayout och tillverkningsprocessen 

Layouten för pacemakerstillverkningen är en funktionell verkstad och SJM har delat in 

verkstaden i sju olika zoner; Uppstartscellen, Svartzoncell I, Gjutcellen, Svartzoncell II, 

Testcellen, Färdigställningscellen samt Slutstationen, se Figur 18. Huvuddelen av 

tillverkningen sker manuellt av totalt arton operatörer. Eftersom det finns dubbelt så många 

stationer som operatörer måste varje person klara av att sköta flertalet stationer.  
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Figur 18 Layout över de huvudsakliga stationerna och i vilken cell de befinner sig. Källa: Författarnas 

illustration 

Eftersom SJM i Stockholm tillverkar två sorters pacemakerfamiljer är verkstadslayouten 

utformad så att tillverkningen ska bli så effektiv som möjligt för båda modellerna. Familjerna 

tillverkas därför i en gemensam produktionslina, så när som på de elektriska stationerna där 

skillnaderna mellan dem är så stora att de kräver separation.  

Tillverkningsprocessen består av trettio olika stationer. Starten sker i Uppstartscellen där 

bland annat placering av batteri och elektronik i pacemakerkapseln sker. Därefter sker den 

automatiserade processen kallad Wire Bond. CNC (Computer Numerical Control)-styrda 

maskiner förbinder anslutningarna dels i chipet, och dels mellan chip och batteri med 

guldtrådar. Sedan genomgår produkten ett ”pre weld-test” för att se till att det finns en 

spänning över batteriet och att kommunikationen fungerar korrekt.  Därefter förflyttas 

pacemakern till Svartzonscell 1 där dess kapselhalvor svetsas igen. Pacemakern går sedan 

igenom en läcksökningsprocess där det kontrolleras att svetsfogen är tät. Detta är en mycket 

kritisk process, eftersom pacemakern slutar fungera om kroppsvätskor läcker in i den. Nästa 

cell är Gjutcellen där elektrodanslutningarna gjuts in i en epoximassa. Detta får sedan härda 

en timme i luft och därefter två timmar i ugn. Nästa steg är Svartzoncell 2 där bland annat 

pacemakern poleras. Sedan kommer pacemakern till Testcellen där den först testas i cirka 

trettio minuter varefter programvaran laddas ned till pacemakern, varefter den röntgas och 

märks. Den näst sista cellen är Färdigställningscellen där bland annat tvätt, inspektion och 

packning sker. Slutligen steriliseras produkterna i Slutstationen och skickas till lagret. 
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En pacemaker är uppbyggd av cirka tjugo komponenter beroende på modell. Från 

tillverkningsstart till sterilisering tar det två dagar och därefter tar själva 

steriliseringsprocessen ytterligare en dag. Innan pacemakern är färdig att levereras tar det 

alltså drygt tre dagar.   

5.3.1.1 Metodval och vad som legat till grund för det 

Tillverkningen har alltid, på ett eller annat sätt, varit utformad som ett flöde. När fabriken i 

Sverige var nybyggd 1998 skedde produktionen i tre olika parallella flöden. Detta eftersom 

produkterna var så pass olika att ett gemensamt flöde ansågs omöjligt. Genom ett lyckat 

projekt år 2003, kallat Lean 1, genomfördes så pass stora ändringar i processerna att 

tillverkningen till stora delar kunde ske i ett gemensamt flöde. Endast några få 

elektronikstationer, där skillnaderna fortfarande var stora beroende på om produkten var 

USA- eller Sverige-utvecklad, skedde separat. Förbättringsarbetet fortsatte år 2004 med det 

leaninspirerade projektet 5S (städa, sortera, systematisera, standardisera och sköt om). All 

överflödig utrustning såsom material, verktyg, maskiner och interiör togs bort. Varje station 

specialdesignades för sitt ändamål och vid varje station fick endast rätt verktyg och mängd 

material finnas. 

År 2004 togs även ett beslut om att halvera antalet produkter i arbete (PIA); det fanns då 6000 

pacemakers i omlopp samtidigt. Beslutet togs emot med stor skepsis men målet nåddes redan 

efter ett år. Idag har de kommit så långt att det i snitt befinner sig 270 pacemakers i omlopp. 

Detta har även lett till att tillverkningstiden från start till steriliserig, det vill säga de första sex 

zonerna, har minskat från sexton dagar till två dagar och att operatörstiden per pacemaker har 

minskat från 145 minuter till mindre än 50 minuter. Förutom att detta är mer kostnadseffektivt 

så har det även resulterat i minskade kvalitets- och skrotningskostnader. Den tidigare dåliga 

kontrollen och den långa tiden som produkterna befann sig i tillverkningen ledde till stora 

problem, bland annat exponerades batterierna i luft under så lång tid att de blev obrukbara och 

fick kasseras. Det skedde även allt för ofta att hela lådor med pacemakers, vid stationer där 

det bildats flaskhalsar, tappades i golvet. Allt detta ledde till stora onödiga kostnader.  

År 2007 infördes Constant Work in Process (CONWIP), som exempelvis innebär att det alltid 

är ett bestämt antal produkter i omlopp och att operatörer och övrig berörd personal har full 

kontroll på var varje produkt befinner sig i tillverkningen. För att kunna kontrollera detta finns 

ett grafiskt övervakningssystem där varje station har sin egen stapel och där arbetsläget i 

respektive station färgkodas. Systemet uppdateras varje minut och fel eller problem upptäcks 

direkt, eftersom staplarnas färger indikerar när en station inte fungerar som den ska, se Figur 

19. Detta tas då direkt omhand i de tidigare nämnda omarbetningslooparna.  
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Figur 19 Schematisk bild på övervakningssystemet så de anställda kan se hur arbetet i respektive station 

ligger till. I detta exempel ska station 3 prioriteras då antalet pacemakers där är för högt. Källa: 

Författarnas illustration 

Varje operatör tränas att kunna arbetet i flertalet stationer så att de kan utföra det arbete som 

situationen kräver. Operatörernas höga flexibilitet i kombination med ett lågt PIA gör att det 

numera sällan blir några stora problem i tillverkningen. Uppstår ett problem eller fel vid en 

station möjliggör deras arbetssätt att stationen direkt kan prioriteras och bemanningen 

förflyttas. Om tillverkningsvolymen skulle öka finns det dock risk för att testsystemen, såsom 

”pre weld-testet” och det som sker i Testcellen, blir till flaskhalsar. Idag är det främst 

störningar i utrustningen som skapar stopp i flödet.  

För att ytterligare effektivisera produktionen upprättades så kallade spagettidiagram, där 

materialets och även operatörernas väg genom tillverkningen kartlades. Spagettidiagrammen 

visualiserade en lång och krånglig väg för produkterna genom verkstaden. I vissa fall rörde 

sig flödet till och med mellan våningsplan vilket inte är önskvärt. Efter att medvetenheten om 

detta ökat har SJM lyckats minska transportvägen från cirka 450 meter till cirka 200 meter. 

Även denna förbättring är lean-inspirerad där allt arbete som inte är värdeskapande, såsom 

transporter, ska tas bort. 

5.3.1.2 Grad av automatisering och problematiken därikring 

Det mesta av tillverkningen sker fortfarande manuellt, även om vissa processer har 

automatiserats. Den första automatiserade processen i tillverkningen är Wire bonding, se 

kapitel 5.3.1. Därefter, innan kapselhalvorna kan svetsas samman, är det viktigt att det inte 

finns någon fukt i produkten. En fuktabsorberande massa pressas ut i kapselhalvorna av två 

robotar. Massan med kapselhalvor behandlas sedan i en ugn och efter det måste produkten 

svetsas ihop inom 16 timmar.  Även kapselsvetsningen är en automatiserad process som sköts 

av en CNC-styrd maskin. För att kontrollera att svetsningen är korrekt utförd sker därefter 

läcksökningen, en process som även den är automatiserad. De flesta testsystemen är också 
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automatiserade. De automatiserade processerna är dock inte helautomatiserade utan kräver 

viss manuell insats i form av exempelvis fixering av produkten.  

Anledningen till att inte fler moment automatiserats beror på att produkten inte är konstruerad 

för automation. Enligt Christer Nilsson är det önskvärt att automatisera fler processer, men på 

grund av den låga tillverkningsvolymen i Sverige är pacemakeravdelningen mycket 

begränsade i sina investeringar. Möjligheten till en mer automatiserad tillverkning beror 

därför helt på vilka nya processer som utvecklas i USA då dessa anammas i Sverige. Eftersom 

fabriken i USA ansvarar för framtagningen av nya processer sker viss forskning på 

automation där, men eftersom den traditionella manuella tillverkningen är så djupt rotad läggs 

lite fokus på automationsforskningen.  

5.4 Hur elektrodtillverkningen går till 

I Sverige tillverkas fem olika elektrodmodeller varav en är en ICD-elektrod.  

5.4.1 Verkstadslayout och tillverkningsprocessen 

Tillverkningen av elektroder är utformad som en 

funktionell verkstad uppdelat i tre på varandra följande 

avdelningar; montering, badning och packning, se Figur 

20. Monteringen är uppdelad i fem celler och inom 

varje cell tillverkas en typ av elektrod. En elektrod 

består, beroende på modell, av tjugo till trettio 

komponenter. Cellerna är utformade som 

tillverkningslinjer i U-form med nio stationer där olika 

monteringsmoment utförs, se Figur 21.  

Elektroderna delas in i batcher om tio stycken. En 

operatör jobbar och ansvarar för monteringsmomentet vid 

sin station och när denne är färdig med alla tio elektroder 

ger operatören batchen till nästa station. Monteringen har 

ett relativt konstant flöde där operatörerna arbetar i en 

bestämd takt. Innan operatören utför sitt 

monteringsmoment kontrollerar denne att den föregående 

stationens arbete är korrekt utfört. Genomloppstiden för en 

batch är cirka en timme och på en dag, det vill säga under 

två skift, produceras 100-120 stycken elektroder per cell. 

Olika batchstorlekar har prövats genom åren och SJM har 

på så sätt kommit fram till att en batchstorlek om tio 

elektroder ger det optimala flödet. Då är genomloppstiden 

så kort som möjligt samtidigt som endast små buffertar 

behövs då väntetiderna blir korta.  

Om arbetet vid stationen innan fördröjs innebär det inte att 

nästa operatör blir sysslolös utan vid varje station finns en 

buffert. Bufferten bör vara så liten som möjligt för att ha minsta möjliga antal PIA. Innan 

elektroderna blir godkända och skickas för packning utförs ett sluttest vilket omfattar flera 

Figur 21 En schematisk bild på en 

monteringscells utformning. Källa: 

Författarnas illustration 

Figur 20 En översiktsbild på hur layouten ser 

ut och hur tillverkningsflödet rör sig framåt i 

fabriken. Källa: Författarnas illustration 
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olika elektricitetstest där exempelvis elektrodens ledningsförmåga testas. När elektroderna 

blivit godkända förflyttas de till badningen. Där ges elektroderna en glatt yta genom att de 

doppas i en polymerlösning. Den glatta ytan gör att elektroderna enklare kan föras in och 

framåt i venerna. Därefter sker packningsprocessen, se Figur 22, vilket är den enda delvis 

automatiserade processen i elektrodtillverkningen. Operatörerna arbetar utmed ett 

transportband där en visionkamera kontrollerar att elektroderna ligger rätt placerade i 

förpackningen. Förpackningen svetsas samman i en operatörsstyrd maskin och skickas 

slutligen för kontroll och sterilisering.  

5.4.1.1 Metodval och vad som legat till grund för valet 

Tillverkningsprocessen för elektroder har sett relativt likartad ut under en längre tid och inga 

revolutionerande ändringar har skett för de olika momenten; montering, testning, badning och 

packning. Det jobbas dock kontinuerligt med ständiga förbättringar, men dessa är till sin 

karaktär små. Exempelvis utvecklas och ändras detaljer i fixturer och verktyg. Den största 

förändringen har skett i utformningen av själva monteringsprocessen. Tidigare monterade en 

operatör alla komponenter till en elektrod. Idag finns istället ett mer lean-orienterat upplägg 

med stationer där olika delmoment utförs.  

En av anledningarna till att tillverkningsprocessen inte har ändrats väsentligt är produktens 

höga mognadsgrad som gör att det inte finns något naturligt nästa steg i processutvecklingen. 

Den främsta anledningen är dock den extremt hårda regleringen gällande tillverkningen av 

aktiva medicinska implantat.  

5.4.1.2 Grad av automatisering och problematiken därikring 

Tillverkningen av elektroder domineras av manuellt arbete. Då flexibilitet och små volymer 

prioriteras är tillverkningen inte optimal att automatisera. Dessutom är exempelvis lim- och 

förbandsoperationer i monteringen svåra att automatisera samt att få ekonomiskt lönsamma. 

Figur 22 Innan sterilisering packas elektroderna. Utmed transportbandet 

finns en visionkamera som ser till att elektroderna ligger rätt i förpackningen. 

Källa: Gemzell, P. 1 april 2010 
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Företaget har dock automatiserat delar av packningsprocessen de senaste åren och hoppas 

framöver att kunna automatisera delar av testsystemen. Det största hindret mot en mer 

omfattande automatiserad process är, precis som för pacemakertillverkningen, att produkten 

måste konstrueras om för att kunna automatiseras. Det är emellertid inte ekonomiskt 

försvarbart då lönekostnaderna redan idag är små i förhållande till tillverkningskostnaderna. 

Argumenten för automatisering ligger snarare i möjligheten till ökad kvalitet i produkterna 

samt bättre ergonomi för de anställda. Enligt Patrik Gemzell ligger det dock långt in i 

framtiden innan ”allt går på lina”.    

5.5 Potentiella utvecklingsmöjligheter för tillverkningen 

För SJM i Sverige är den största utmaningen i framtiden de regulatoriska krav som finns från 

myndigheterna. Dessa krav gör att SJM har svårt att göra ändringar i tillverkningsprocessen 

eftersom alla ändringar måste godkännas i förväg, vilket är kostsamt och tidskrävande. 

Kraven gör det även svårt att utveckla helt nya processer, vilket sannolikt krävs för att 

möjliggöra en mer automatiserad tillverkningsprocess. 

Förutom de närmaste konkurrenterna ser inte SJM något direkt hot mot sin tillverkning. 

Pacemakersystem har funnits i över 50 år och hittills har inget alternativ kunnat utmana dem. 

Trots att det bedrivs forskning runt mediciner som alternativ till pacemakern är SJM inte 

intresserade av att börja med läkemedelstillverkningen, för att på så sätt få en större del av 

marknaden, utan tänker enbart fokusera på implantat. 

Både pacemaker- och elektrodavdelningen jobbar med små ständiga förbättringar. Däremot är 

deras forskningsmöjligheter olika. På pacemakeravdelningen sker inte längre någon egen 

utveckling av nya produkter medan denna forskning fortfarande finns kvar på 

elektrodavdelningen.  

5.5.1 Pacemakertillverkningens framtida utveckling 

SJM:s pacemakertillverkning i Sverige är till tillverkningsvolymen den minsta och håller en 

hög standard. Att hålla hög standard är mycket viktigt för att tillverkningen i Sverige ska vara 

konkurrenskraftig, ses som lönsam och ytterst för att undvika nedläggning. Trenden är ändå 

att allt mer tillverkas i Puerto Rico, och i Sverige har tillverkningen minskat något de senaste 

åren. På pacemakeravdelningen i Sverige finns därför en viss oro över att deras verksamhet 

kommer läggas ned, då det är nästintill omöjligt att vara lika lönsamma som framförallt 

fabriken i Puerto Rico. Där behöver exempelvis företag bara betala 1 % i skatt, mot 26,3% 

(Skatteverket, 2010) i Sverige. 

För att SJM:s tillverkningen i Sverige ska kunna hävda sig mot de större och mer lönsamma 

fabrikerna är det viktigt att visa en hög effektivitet både vad gäller produktivitet och 

operatörstid per pacemaker.  

Christer Nilsson ser det som den största utmaningen att i framtiden fortsätta utveckla metoder 

som förbättrar tillverkningsprocesserna, så att den svenska tillverkningen även framöver har 

bättre medeltal än de andra fabrikerna, både vad gäller genomloppstider och produktivitet. De 

utvecklingsingenjörer i Sverige som arbetar med att utveckla produktionsprocesserna 

lyckades till exempel införa CONWIP så framgångsrikt att övriga fabriker ämnar införa det. 
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Lyckade införanden, såsom CONWIP, som har stora ekonomiska föredelar för SJM då 

produktiviteten ökade, genomloppstiden minskade och färre omarbetningar behöver göras, är 

precis vad SJM i Sverige måste fortsätta ge prov på för att konkretisera sin betydelse. SJM ser 

även en stor potential i en fortsatt utveckling av testsystemen.  

I Sverige ligger inget fokus på att utveckla processer för att möjliggöra en mer automatiserad 

tillverkning då, som tidigare nämnts, SJM i USA ansvarar för det. Pacemakeranläggningen i 

USA är dessutom mycket större än den i Sverige och tillverkning sker dygnet runt, vilket 

främjar en automatisering av fler tillverkningssteg.  

I Sverige arbetar runt hundra personer med utveckling av pacemakerns elektronik, med fokus 

på att ta fram effektivare batterier och strömsnålare kretsar. Den nyutvecklade elektroniken 

skickas sedan till USA för tillverkning. 

5.5.2 Elektrodtillverkningens framtida utveckling 

Elektroden är en relativt mogen produkt och har inget självklart nästa steg vad gäller 

utveckling av den. Därför måste SJM i framtiden kunna konkurrera med annat än bara 

elektrodens egenskaper. Till exempel kommer materialforskningen att bli viktigare, med 

fokus på att ta fram billigare och mer lättillverkat material. Det forskas bland annat på 

nötningsbeständighet samt alternativa tillverkningsmetoder hos komponentleverantörer, vilket 

SJM hoppas ska leda till en lägre kostnad och därmed ett lägre inköpspris för dem. Det 

forskas även mycket på impedans, resistans och komponentoptimering.  

Även om SJM i framtiden inte bara kan konkurrera med elektrodens egenskaper fortsätter 

företaget ständigt att forska fram nya elektrodegenskaper. Exempelvis sker forskning på 

slipningen av elektrodens skruvspets för att den enkelt och säkert ska kunna fästas i hjärtat. 

Att fortsätta utveckla elektrodens egenskaper är viktigt för att inte hamna efter konkurrenterna 

och tappa betydelsefulla marknadsandelar.  

Det är önskvärt att förbättra de befintliga processerna men som tidigare nämnts så är det svårt. 

SJM har dock utvecklingsingenjörer som arbetar med detta, bland annat undersöker de 

möjligheten för fler visionkameror samt automatisering av den process som gör det slutgiltiga 

godkännandet av elektroden.   

  



29 

 

6 Forskning och utveckling av implantaten 
De aktiva medicinska implantaten hjälper redan idag många människor i Sverige genom att 

förbättra deras livskvalitet, och är i vissa fall anledningen till att patienten fortfarande är vid 

liv. Trots att många har nytta av implantaten finns det fortfarande vissa besvär eller sjukdomar 

som implantaten ännu inte kan avhjälpa. I detta kapitel ges därför en beskrivning av den 

forskning som sker runt de olika implantaten, varav nya användningsområden är ett fokus.  

6.1 Implantatmarknadens framtida omfattning 
Sveriges befolkning blir allt äldre. Den förväntade livslängden i Sverige ökar och har gjort så 

sedan början av 1900-talet. År 2007 levde mer än 450 000 personer som var över 80 år. 

(Statistiska Centralbyrån 2008; Nordiska rådet 2010) Många patienter får aktiva medicinska 

implantat först vid hög ålder varför marknaden förväntas växa framöver. 

Pacemakermarknaden har exempelvis de senaste åren haft en stabil tioprocentig tillväxt per 

år, vilket till stor del beror på den ökade förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, då även 

resten av världens befolkning blir allt äldre. (Gemzell, P. 1 april 2010; BizAcumen, Inc. 

2009). Vår ändrade livsstil, såsom stillasittande och dåliga matvanor, leder till att fler 

personer lider av fetma, vilket också är en anledning till den ökade förekomsten av hjärt- och 

kärlsjukdomar (Hermansson, J. & Cederquist, E. 2008). Även detta kommer troligtvis att 

bidra till att fler personer kommer att behöva pacemakers i framtiden (Bharat Book Bureau 

2009). Det är därför inte förvånande att företagen som tillverkar aktiva medicinska implantat 

satsar mycket pengar på forskningen.  

6.2 Det framtida pacemakersystemet 
Förhoppningen är att pacemakersystem ska kunna användas som behandlingsmetod för fler 

åkommor än de som behandlas idag (Gemzell, P. 1 april 2010). Något som undersöks är 

exempelvis lindrig hjärtsvikt (Edqvist, L. 2010). Det är även önskvärt att pacemakern i 

framtiden kan samla in mer olika slags data om patientens tillstånd så att till exempel tidiga 

tecken på försämring hos patienter med hjärtsvikt kan upptäckas. Det har bland annat gjorts 

försök att installera sensorer för att mäta syremättnad och andningsfrekvens i pacemakern, 

men de har hittills inte visat sig vara tillräckligt tillförlitliga. (Gadler, F. 21 april 2010)  

Något relativt nytt är fjärrövervakning, vilket innebär att pacemakern övervakas på distans av 

läkaren. Med jämna mellanrum måste patienten få sin pacemaker kontrollerad så att allt 

fungerar som det ska och att pacemakern är inställd så att behandlingen optimeras efter 

patientens stimuleringsbehov. I vanliga fall måste patienten åka in till sin läkarmottagning för 

en kontroll där läkaren för över den nödvändiga informationen från pacemakern. Ett sådant 

besök tar nästan en halvtimme i jämförelse med de fem minuter som det tar för läkaren att gå 

igenom samma information om den istället hade sänts in via fjärrövervakning. Detta ger 

fördelar dels i tidsvinster för båda parter och dels genom att patienten känner sig tryggare, 

eftersom en försämring av ett värde direkt signalers av fjärrövervakningen till läkaren. 

Fjärrövervakning är ännu inte särskilt utbrett men kommer troligtvis att expandera framöver. 

(Medtronic 2008a) 

Genomsnittsåldern då en pacemaker implanteras för första gången är 76 år (KI 2009) och 

genomsnittstiden som en patient lever med sin pacemaker är cirka fem år, vilket är kortare än 
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pacemakerbatteriers livslängd. Eftersom tekniken dessutom hela tiden utvecklas och det 

därför efter några år finns bättre alternativ att implantera så föreligger det inga riktigt starka 

skäl till att markant öka batteriets livslängd, även om forskning sker inom detta område. 

(Gadler, F. 21 april 2010) 

Två områden som det däremot forskas intensivt runt är att förbättra materialet i elektroderna 

så att inväxten blir lindrigare samt att MR-undersökningar ska kunna genomföras på 

pacemakerpatienter. (Gadler, F. 21 april 2010) 

Elektroderna växer fast kraftigare än vad pacemakerkapseln gör. Allra värst är det med ICD-

elektroder och den oisolerade metalldel som ska chocka hjärtat. Olika typer av lindningar har 

provats men ingen med tillräcklig framgång (Gadler, F. 21 april 2010). Därför sker forskning 

på både ytbeläggningar och ytstrukturer. Dessa påverkar interaktionen med kroppen och 

samma material kan ha helt skilda egenskaper beroende på ytstruktur.  Däremot så tros 

problematiken med nedbrytning och otillräcklig hållfasthet vara löst för de moderna material 

som används i elektroderna. (Holmström, N. 2008) 

SJM är det företag som kommit längst med tunna elektroder och de tror sig kunna producera 

ännu tunnare dimensioner framöver. Alltför tunna elektroder kan dock försämra funktionen, 

varför det inte bara är fördelaktigt med tunna elektroder. Däremot forskas det på elektroder 

med flera oberoende elektroder i samma isolering. Inom detta område händer det mycket men 

exakt vad vill företaget av konkurrensskäl inte uppge. (Holmström, N. 16 april 2010) Forskare 

försöker även avgöra var på hjärtat de optimala områdena för elektrodplaceringen är, samt 

utveckla nya effektivare algoritmer för hjärtstimulering (Medtronic 2008b).  

Det sker även forskning runt att införa elektronik och sensorer i elektroderna. Idag finns det 

ett företag som tillverkar en elektrod med en accelerometer längst ut, dessa är dock relativt 

klumpiga. Det tror man dock kommer kunna miniatyriseras i framtiden. (Holmström, N. 16 

april 2010) 

6.3 Den framtida neurostimulatorn 
För DBS-systemet ligger fokus för forskningen på att utöka behandlingens 

användningsområden. Behandling av epilepsi kommer att godkännas under år 2010 och inom 

några år är förhoppningen att behandlingen även blir godkänt för svår depression. Det har 

även gjorts försök på kraftigt överviktiga, alkoholiserade och anorektiker, men dessa 

undersökningar är inte genomförda i samarbete med de tillverkande företagen och har inte 

heller genererat några säkra resultat. (Nordquist, A. 13 april 2010) 

Ett helt nytt behandlingsområde för neurostimulatorn, som än så länge bara testats på djur, 

gäller vissa autoimmuna sjukdomar som exempelvis SLE. SLE är en sorts reumatisk sjukdom 

där kroppens eget immunförsvar, utan känd orsak, angriper sin egen vävnad. Genom att 

stimulera vissa nervcellsanhopningar har deras aktivitet kunnat påverkas. (Gadler, F. 21 april 

2010) 

Ett resultat av forskningen är det uppladdningsbara DBS-systemet som lanserades år 2009. 

Beroende på hur frekvent stimulering som patienten behövde var det ibland nödvändigt att 
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byta batteri så ofta som varje år. Med det uppladdningsbara systemet håller batteriet i nästan 

nio år. Patienten laddar sitt batteri i hemmet och råds till att göra det cirka en kvart om dagen 

för att skapa en rutin. (Nordquist, A. 13 april 2010) 

6.4 Den framtida medicinska pumpen 

De främsta problemen med pumparna för insulinmedicinering är inte av teknisk karaktär, utan 

istället att insulinet som används tenderar att aggregera, det vill säga klumpa ihop sig. 

Behandlingen är dessutom dyr, dels behövs ett specialtillverkat insulin, och dels krävs 

specialistkompetens. Dessa två faktorer bidrar till att försvåra för en mer utbredd användning. 

(Oskarsson P. 19 april 2010; Bäck, M. 2007) 

Förutom att insulinet är dyrt så kostar även själva pumpsystemet sex gånger så mycket som 

den normala subkutana pumpen. Dock hävdar expertis att den implanterbara pumpen ändå 

lönar sig i det långa loppet. Delvis för att den håller i sex år, men också för att de patienter 

som lämpar sig för denna behandling kostar enormt mycket i form av långa sjukhusvistelser 

på intensivvårdsavdelningar, innan de får behandlingen. På lång sikt sparas därför inte bara 

pengar utan det minskar även mänskligt lidande samt risken för allvarliga komplikationer som 

dessa patienter annars skulle kunna få. (Oskarsson P. 19 april 2010) 

Den andra försvårande faktorn, gällande behovet av specialistkompetens, gäller både för 

själva operationsförfarandet och för fortsatt uppföljning. I dagsläget finns det bara ett enda 

behandlingscentrum i hela Norden där dessa pumpar implanteras. (Oskarsson P. 19 april 

2010; Bäck, M. 2007) 

Pumpens storlek är något som i framtiden med fördel skulle kunna minskas. Med pumpar har 

man dock inte något problem med inväxt då den inkapslade pumpen är lätt att operera ut. 

Liksom för pacemakers forskas det mycket på att utveckla pumpens sensorer. (Oskarsson P. 

19 april 2010) 

  



32 

 

7 Slutsats 
Framtidsutsikterna för aktiva medicinska implantat har undersökts och då främst vad gäller 

deras begränsningar, användningsområden och tillverkningsprocess. I detta kapitel diskuteras 

rapportens viktigaste delar och slutsatser dras. Därefter följer kritisk granskning, förslag till 

fortsatt arbete samt egna reflektioner. 

7.1 Slutsats och diskussion 
När det gäller St Jude Medicals tillverkning av pacemakersystem finns både gemensamma 

nämnare och skillnader i tillverkningsprocessen av elektroder och pacemakers. Gemensamt 

för båda produkterna är att de har en lång tradition av manuell tillverkning, vilket försvårar en 

mer automatiserad tillverkningsprocess då de inte är konstruerade för detta. En mer 

automatiserad tillverkning beror helt på vilken utveckling som sker i USA. Eftersom 

tillverkningen i Sverige är småskalig, inte kan utvidgas och inte är igång dygnet runt ses inte 

stora investeringar som ekonomiskt försvarbara. Det kan dock hävdas att tillverkningen i 

Sverige är en idealisk miljö för pilotprojekt, då det är att föredra att starta förändringsarbete i 

mindre skala. Det skulle även innebära en möjlighet för tillverkningen i Sverige att profilera 

sig, vilket skulle kunna minska oron för att inte ses som betydelsefull. Ett motargument är att 

trots att projektet med CONWIP var såpass lyckat att övriga fabriker ämnar införa det, så har 

det ännu inte implementerats. Det tycks ligga viss motsträvighet mot förändringar i 

processerna. Kanske vore det därför rimligt att satsa på utvecklandet av mer automatiserade 

testsystem. 

Vad gäller tillverkningsprocessen för elektroder så finns små eller inga incitament till 

förändring, då tillverkningen redan är lönsam och produkten är mogen. Skillnaden framöver 

ligger snarare i de material som kommer användas. En reducering av materialkostnaden är 

önskvärt då dagens material är mycket dyra. 

Det är dock omöjligt att säga något allmänt om hur tillverkningsprocesserna för aktiva 

medicinska implantat kommer se ut framöver då enbart SJM:s tillverkning undersökts. Men 

det som står klart är att all tillverkning begränsas av de strikta regulatoriska kraven.  

Mycket forskning sker för att finna nya användningsområden för implantaten. Främst 

neurostimulatorns användningsområden har och kommer fortsätta att utvidgas. Under år 2010 

kommer behandling för epilepsi att godkännas i Sverige och inom några år antagligen även 

för djup depression. Forskning sker även gällande autoimmuna sjukdomar samt i viss mån 

även för övervikt, alkoholism och anorexi. Vad gäller pacemakers och pumpar handlar 

forskningen snarare om att produkterna ska bli intelligentare än att de ska kunna behandla nya 

sjukdomar. Implantatens sensorer önskas kunna samla in mer information om patientens 

tillstånd för att behandlingen ska kunna bli proaktiv snarare än reaktiv.   

En begränsning som anses löst är problemet med att elektroder tidigare bröts ned i kroppen. 

Nu ligger fokus istället på inväxtproblematiken. Viss inväxt kommer alltid att ske då det är 

kroppens naturliga reaktion på främmande ämnen, men med steroidavgivande elektrodspetsar, 

nya lindningar och bättre material har utvecklingen gått framåt. 
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Materialforskning sker runt alla aktiva medicinska implantat, där billigare och mer hållbara 

material önskas. Det sker även forskning på olika materials ytor och ytstrukturer, då dessa kan 

påverka materialets egenskaper och därmed interaktionen med kroppsvävnaden. 

Längre livslängd är också något som önskas förbättras för alla implantat. Batterierna önskas 

bli effektivare och kretsarna mer energisnåla. Nyligen lanserades uppladdningsbara 

neurostimulatorer vars livslängd överstiger de icke uppladdningsbara, vilket gör att 

operationer inte behöver ske lika ofta.  

Många implantatbehandlingar är dyra, kräver specialistkompetens och sätts bara in i mycket 

komplicerade sjukdomsfall. Samtidigt är inte alltid behovet av implantat särskilt omfattande. 

Ibland handlar det om under tusen patienter som skulle ha nytta av behandlingen, varför inga 

stora ekonomiska vinningar finns att göra för de tillverkande företagen. Men för samhället 

lönar sig däremot behandlingen i det långa loppet, då patienter blir arbetsdugliga och kräver 

mindre intensivvård. Självklart finns det även en etisk aspekt då dessa människor kan återgå 

till ett normalt liv. Med tanke på hur många som exempelvis lider av smärta finns det 

självklart stor potential i marknaden om användningsområden skulle kunna utvidgas till 

mindre komplexa fall och om tillverkningen skulle kunna göras billigare.  

7.2 Kritisk granskning 
I efterhand vore det önskvärt att i ett tidigare stadium bestämt ett klart och slutgiltigt mål. Ett 

mål bestämdes visserligen tidigt men på grund av att all information inte fanns tillgänglig 

ändrades målets karaktär något under arbetets gång. Problemet låg delvis i att de kontaktade 

företagen dröjde med sina svar och att vi därför först i ett relativt sent stadium förfogade över 

all information. Generellt sett har det varit problematiskt att få tag i relevant information, 

vilket är anledningen till att flertalet personer kontaktas.  

Rapporten innehåller relativt lite information om forskningen gällande Enterra® och 

smärtlindringsprodukter då vi inte lyckades komma åt den informationen. Av samma 

anledning riktades fokus på de medicinska pumparna in på behandling av diabetes. Även 

vissa sifferuppgifter, såsom hur många som behandlas med implantat för smärtlindring, 

saknas samt att informationen om de olika implantaten kan tyckas inkonsekvent i vissa 

kapitel. Exempelvis finns mer ingående information om materialen som används i en elektrod 

jämfört med i en pacemaker. Inkonsekvensen beror på vilken information som var möjlig att 

få tag på.  

En del av målet var att undersöka tillverkningsprocessen för ett utvalt implantat vilket gjordes 

för St Jude Medicals tillverkning av pacemakersystem. För att ge mer tyngd åt avsnittet hade 

det varit önskvärt att göra detsamma även för andra implantat och företag. 

Vi är medvetna om att elektroden i sig inte är ett aktivt medicinsk implantat enligt vår 

definition, varför det kan tyckas irrelevant att den finns så utförligt beskriven. Vi menar dock 

att då den är en del av det system som implanteras så bör den behandlas i rapporten.  

Många källor kommer från internet. Vi anser dock att de är pålitliga, då informationen som vi 

använt inte är uppfattningar och dylikt. Däremot kan avsaknaden av vetenskapliga artiklar 
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samt litteratur ses som ett problem, men då vi har intervjuat flertalet personer med 

specialistkunskap inom ämnet, har vi ändå fått tag i den relevanta informationen. 

Rapportens innehåll och slutsatser svarar mot uppsatta mål och kan ses som tillförlitligt då vi 

varit i kontakt med personer som är väl insatta i ämnet och som besitter den senaste 

kunskapen inom området. Vid tveksamheter har personerna kontakts igen för bekräfta att 

svaren uppfattats rätt. Däremot är det svårt att säga något om generaliserbarheten då 

undersökningen endast berört Sverige. 

7.3 Förslag till fortsatt arbete 

Eftersom rapporten är begränsad till både tid och sidantal finns det flera områden som med 

fördel skulle kunna utredas ytterligare. Eftersom all information inte blev tillgänglig under 

tidsperioden som rapporten skrevs finns det även utrymme för att bygga vidare på rapporten. 

Några områden är: 

 Utredning av möjligheterna att automatisera tillverkningsprocesserna samt optimering 

av de befintliga.  

 Undersöka inväxtproblematiken mer ingående. Hur mycket skiljer sig inväxten mellan 

en elektrod från år 2002 mot en från år 2010?  

 Undersöka hur forskningen gällande sensorer fortskrider.  

 Undersöka hur mycket den trådlösa överföringen, fjärrövervakningen, från 

implantaten till sjukhusen effektiviserar arbetet, om pengar sparas på det sättet samt 

patientens upplevelse.  

7.4 Egna reflektioner 
Vi förvånades över att tillverkningen av pacemakersystem inte var mer automatiserad med 

tanke på hur avancerad teknik människan behärskar i dagsläget. Vi tror att om implantaten 

kan bli billigare att tillverka och göras användbara för fler finns en enormt stor potential i 

marknaden. Vidare tror vi att det är viktigt att tillverkningen som den på SJM blir kvar i 

Sverige för att den forskning och kompetens som finns i landet ska hållas kvar. 
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