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Sammanfattning 

Friformsframställning (FFF) är en tillverkningsteknik som främst har använts för att ta fram 
prototyper i industrin. Tekniken innebär att föremål snabbt, lager för lager, kan byggas upp 
från en tredimensionell ritning. En anledning till att använda FFF är att utvecklingstider och 
kostnader minskar genom att problem upptäcks i ett tidigt stadium. Andra fördelar är 
möjligheten att tillverka föremål av mycket komplex geometri, snabbt och till en låg kostnad. 
Detta har lett till att tekniken har testats och i viss mån spridits till andra branscher. Ett 
område där FFF-tekniken visat sig användbar men inte utnyttjas till sin fulla potential är 
sjukvården. Medicinska tillämpningar av friformsframställning är på frammarsch och 
teknikerna har förbättrat sjukvården på flera viktiga sätt. De främsta fördelarna som kan ses är 
bättre och kortare operationer och högre kvalitet på implantat. Operationerna förbättras 
genom att kirurgen innan operation kan få tillgång till en anatomisk modell, en avbildning av 
patienten att planera och öva på inför ingreppet. Implantat direkttillverkas och 
massproduceras genom FFF men tekniken möjliggör också tillverkning av patientspecifika 
implantat. De senare erbjuder bättre passform och överensstämmelse med patientens kropp 
och är ibland den enda lösningen. Trots att FFF är en vedertagen och tillgänglig teknik 
utnyttjas den inte fullt ut av sjukvården. Väsentligt blir därför att undersöka hur en vidare och 
mer frekvent användning av medicinska tillämpningar av friformsframställning skulle kunna 
uppnås och förbättra sjukvården.   
Beroende på vilken medicinsk applikation som avses och vilka egenskaper som eftersträvas 
finns olika FFF-metoder att välja mellan. Den grundläggande processen är dock densamma 
för samtliga metoder. En tredimensionell representation av tillverkningsobjektet matas in i 
FFF-maskinen. Hela byggprocessen är automatiserad och innebär att föremålet byggs upp 
enligt den tredimensionella ritningen genom att tunna skikt av material lager för lager får 
stelna på varandra. Skillnaden mellan de olika metoderna är att de använder olika material 
och tekniker för smältning och stelning. Vad gäller skapandet av anatomiska modeller och 
patientspecifika implantat genereras tredimensionell data från bildgivande diagnostisk så som 
datortomografi eller magnetresonanstomografi.  

Det största hindret för en vidare spridning och användning av anatomiska modeller och 
implantat är bristen på finansiering. Individanpassade lösningar genererar inte några stora 
volymer varför ett bristande intresse för utveckling och investering kan ses. Kommunikation 
och att skapa medvetenhet om teknikens existens och möjligheter blir därför viktigt. För att 
säkerställa detta krävs ansvarstagande, vilket kan uppnås genom specialisering. Då fås en 
expert på området som kan planera och styra verksamheten och utvecklingen mot dess mål. 
Ökat intresse och medvetenhet kan skapas genom opinionsbildare och pådrivare och 
kommunikation mellan läkare på olika avdelningar är också viktigt. För att driva utvecklingen 
framåt krävs ett bra samarbete mellan läkare och ingenjörer. För att motivera ett användande 
och hitta investerare måste nyttan med FFF-tillverkade implantat och anatomiska modeller 
överväga kostnaderna. Nya komplement till både implantat och anatomiska modeller finns 
och är på frammarsch. Dock kommer dessa förmodligen inte att kunna ersätta de äldre 
metoderna helt varför det blir motiverat att analysera när respektive tillämpning är bäst 
lämpad att bruka. 

Ytterligare en faktor som begränsar spridningen är etik. Generellt är sjukvården konservativ 
och aningen trög. För att driva utvecklingen framåt behöver experiment utföras men då det 
handlar om människor får inte för stora risker tas. Dessutom finns stränga lagar gällande 
material och vad som tillåts sättas in i kroppen. Vidare innebär FFF-tekniken näst intill 
obegränsade möjligheter att byta ut och ersätta kroppsdelar och hur långt detta ska tillåtas gå 
är en debatt som kan hindra utvecklingen. 
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Abstract 
Rapid prototyping (RP) is a construction technology primarily used to produce prototypes. 
The object is built quickly, layer by layer, from a three-dimensional drawing. The main 
reasons for using RP are reduced development time and cost, which is achieved by identifying 
and correcting problems early in the process. Another advantage is the possibility to produce 
objects of very complex geometry, quickly and at a low cost. This has enabled the technique 
to be spread to other industries. One area where the RP-technique has been proved useful but 
where its benefits have not been fully exploited is health care. Using RP in medical 
applications is a growing area and the techniques have improved patient treatment in several 
ways. The main improvements that have been seen are better surgeries and shorter operation 
time and increased quality of implants. Surgery is enhanced trough the use of a biomodel, a 
representation of the patient, to plan and practice on before surgery. Implants are directly 
manufactured and mass produced by RP but the technology also enables manufacturing of 
patient-specific implants. The latter offers better fit and conformity with the patient's body 
and is sometimes the only solution. Even though RP is a recognized and established 
technology is has not been utilized to its full extent. Therefore it is essential to examine how a 
broader and more frequent use of RP in medical applications could be achieved and thus 
improve health care. 

There are several different RP-methods and which one that would be most appropriate to use 
depends on the medical application sought and its desirable properties. However, the basic 
process is the same for all methods. A three-dimensional representation of the object to be 
built is transferred to the RP-machine. The building process is automated and the object is 
built up according to the three-dimensional drawing. Thin sheets of building material are layer 
by layer solidified on top of each other. Different methods use different materials and 
techniques for melting and solidification. When producing biomodels and patient-specific 
implants the three-dimensional data is generated from diagnostic imaging such as computed 
tomography or magnetic resonance imaging. 
The main difficulty for a broader use of biomodels and implants is the lack of funding. Patient 
specific solutions do not generate large volumes why a lack of interest in development and 
investment can be seen. Communication and creating awareness of the existence and 
opportunities of the technology are therefore crucial. In order to ensure this responsibility is 
required, which can be achieved through specialization. Needed is someone who is dedicated 
to and an expert in the field, someone who can plan the process and establish goals to aim for. 
Opinion leaders can create increased interest and communication between doctors in different 
departments is important. Achieving progress also requires good cooperation between doctors 
and engineers. To justify the use and investments the benefits of RP-manufactured implants 
and biomodels have to exceed the costs. Complements to both implants and biomodels are 
available and on steady growth. However, they will probably not completely replace the older 
methods and therefore it is warranted to analyze whenever each application is most suitable 
and should be used. 

Another limitation for the spread of RP in medicine is ethics. In general, healthcare is quite 
conservative. To achieve progress experiments need to be carried out but since humans are 
involved these must not be too risky. In addition, there are strict laws regarding what 
materials are permitted being inserted in the body. Furthermore, the RP-technology allows 
nearly unlimited opportunities to exchange and replace body parts but to what extent this can 
be considered ethic is a debate that can hinder the development. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Världen vi lever i blir ständigt allt mer komplex och förändras i en ökande takt. En allt 
hårdare konkurrens ställer nya krav på effektivitet och snabb respons på förändringar vilket 
leder till att företag för att säkerställa överlevnad och lönsamhet måste ha en effektiv 
produktion. Friformsframställning (FFF) är en framstående tillverkningsteknik med vilken 
utvecklingstider och kostnader kan minskas genom att problem upptäcks i ett tidigt stadium. 
Friformsframställning innebär att föremål snabbt, lager för lager, byggs upp från en 
tredimensionell ritning. Teknikens huvudsakliga ändamål har varit tillverkning av modeller 
och prototyper för utveckling och presentation av nya produkter. En trend som kan ses idag 
och för framtiden är att kunden ställer högre krav och en ökad efterfrågan på individanpassade 
produkter kan förväntas. Friformsframställning möjliggör tillverkning av föremål med mycket 
komplex geometri snabbt och till en låg kostnad. Dessa fördelar och en ständig förbättring av 
tekniken har lett till en utvidgning av applikationer och att tekniken har använts och testats i 
allt högre grad även utanför industrin. Den geometriska flexibiliteten och möjligheten till 
individanpassade produkter har gjort att tekniken visat sig användbar även inom den 
medicinska världen. Främst ger FFF-tekniken inom detta område fördelar som förbättrade 
operationer och ökad kvalitet på implantat. Operationer förbättras genom att kirurgerna innan 
operationerna kan få tillgång till en anatomisk modell, en avbildning av patienten att planera 
och öva på inför operationsförfarandet. Implantat kan direkttillverkas och massproduceras 
genom FFF men tekniken ger också möjlighet till individanpassade lösningar skräddarsydda 
för en särskild patient. Detta i sin tur leder till ökad tillfredsställelse hos patienten och på långt 
sikt även till lägre behandlingskostnader. Trots denna enorma potential har tekniken inte fått 
sitt förväntade genomslag inom medicinen.        

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur friformsframställning kan gynna sjukvården 
genom vidare och mer frekvent användning inom medicinska tillämpningar. Rapporten 
kommer att inkludera förslag och möjliga lösningar som redan nu kan tas i bruk för att 
förbättra sjukvården. En annan väsentlig anledning till rapporten är också att skapa en 
medvetenhet om och att uppmärksamma tekniken och dess möjligheter.  
 
1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats gällande friformsframställning till ett antal medicinska 
tillämpningar. Generellt sett finns tre olika tillvägagångssätt för produktion: subtraktivt, 
additivt och formativt. De flesta tekniker för friformsframställning är additiva metoder. Inom 
medicinen är just de additiva metoderna de vanligaste varför vi funnit det intressant att 
undersöka och beskriva ett antal friformstekniker som används för att tillverka produkter för 
medicinska ändamål. 
 
Det finns fyra huvudsakliga tillämpningsområden för FFF inom sjukvården vilka kan 
klassificeras som: 

• Anatomiska modeller – fysisk avbildning av människokroppen som används för 
kirurgisk planering och övning. 

• Implantattillverkning – design och tillverkning av såväl standard- som patientspecifika 
implantat.  

• Kirurgiska hjälpmedel och verktyg 
• Säker tillverkning och dosering av läkemedel 
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Vi har begränsat oss till att undersöka de två förstnämnda, anatomiska modeller och 
implantat, då vi anser att det är på dessa områden utvecklingen idag bör och skulle ha mest 
nytta av en ökad satsning. Implantat kan se ut på och användas på många olika sätt. Vi har 
avgränsat oss till de implantat som vanligtvis tillverkas i FFF-maskinerna, det vill säga 
ledproteser. Således kommer rapporten inte att behandla till exempel elektriska implantat så 
som pacemakers. Inte heller ”mjuka” implantat för plastikkirurgiska ändamål kommer att 
behandlas.  
 
Ytterligare en avgränsning är gjord till att endast undersöka användningen av de medicinska 
tillämpningarna av friformsframställning i Sverige, även om teknikerna och de olika 
tillverkningsprocesserna är internationella. 
 
1.4 Metod och källkritik 
Efter att ha definierat problemformulering och frågeställning försökte vi skapa oss en 
överblick av branschen och dess inblandade aktörer. Vi började med att identifiera kedjan av 
intressanta aktörer:  
 
Företag som tillverkar maskiner för FFF  Servicebyråer som tillverkar implantat och 
anatomiska modeller  Läkare och sjukhus  
 
För att få en så bra bild som möjligt av vilka problem, fördelar och möjligheter som finns 
kontaktade vi företag och insatta personer. Många telefonintervjuer och studiebesök utfördes 
vilket gjorde att vi kunde skapa oss en egen sammanställning av problem och möjligheter. 
Bredden av företag och institutioner besökta gav oss ett unikt perspektiv på problemet och 
således en bra grund och ett eget sätt varpå vi kunde angripa problemet.  
 
För att beskriva de olika metoder och processer som används vid FFF-tillverkning gjordes 
främst litteraturstudier men vi använde även information från intervjuer och besök. 
Litteraturstudien innefattar: vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och företagens hemsidor. 
Under arbetets gång noterades framtida utvecklings- och förbättringsmöjligheter utifrån vilka 
vi senare sökte och sammanställde lösningar och byggde vår analys.  
 
Implicit är uppsatsen uppdelad i två delar, implantat och anatomiska modeller. Vi beskriver 
hur de används, vilka fördelar de har och därefter identifieras och analyseras 
förbättringsmöjligheter och framtida utveckling inom dessa områden.   
 
Något som skulle kunna ses som en svaghet i uppsatsen är att alla intervjuobjekt är 
förespråkare för tekniken vilket gör att deras framställning kan vara väl positiv. Det finns 
dock inte någon som är negativ till eller aktivt motarbetar tekniken. Vad vi istället har kommit 
i kontakt med är ovisshet. Alla är inte medvetna om möjligheterna som genereras och vissa 
läkare känner inte till hur tekniken kan användas. I efterhand skulle kunna tänkas att vi borde 
utnyttjat dessa källor mer och på så sätt kunna få ytterligare förståelse för vad det finns för 
problem.  
 
Vidare är FFF en teknik där utveckling sker snabbt och informationen blir därför fort gammal. 
Av denna anledning har det ibland varit svårt för oss att hitta den mest aktuella och relevanta 
informationen. Informationen i nyligen utgivna vetenskapliga artiklar och rapporter bygger i 
själva verket på arbete och undersökningar genomförda långt tidigare.  
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Ytterligare en svårighet har varit att vi inte har någon medicinsk utbildning och många 
medicinska termer och procedurer har därför till en början varit främmande för oss. Det är ett 
avancerat och svårt område att sätta sig in i men vi har haft mycket kontakt med läkare som 
kunnat förklara och beskriva på ett övergripande men ändå tillräckligt djupgående sätt för att 
vi ska förstå och få med det väsentliga. 



 9 

2. Friformsframställning  
2.1 Bakgrund 
Friformsframställning kan definieras som en samling tillverkningstekniker där ett föremål 
byggs upp snabbt, direkt från tredimensionell Computer Aided Design (3D CAD) data1. 
Andra internationella och vanliga beteckningar för dessa tekniker är rapid prototyping, 
freeform fabrication, desktop manufacturing och layer manufacturing2. Det finns tre 
fundamentala tillvägagångssätt för produktion; subtraktiva-, additiva- och formativa 
processer. De subtraktiva metoderna startar med ett solitt block av ett material. För att skapa 
den slutgiltiga formen tas mer och mer material bort. De additiva processerna däremot bygger 
successivt, lager för lager, upp föremålet. Den sista metoden, den formativa, skiljer sig från de 
andra genom att mekaniska krafter appliceras och tvingar materialet att formas till önskad 
skepnad3. De flesta tekniker för friformsframställning tillhör de additiva metoderna. 
 
2.2 Fördelar och möjligheter 
Jämfört med andra, äldre metoder så som fräsning och svarvning erbjuder 
friformframställning flera fördelar. Först och främst medför dessa metoder stor geometrisk 
flexibilitet och en möjlighet att experimentera med komplexa fysiska objekt på relativt kort 
tid. Av dessa skäl används tekniken ofta för att ta fram prototyper i industrin. De additiva 
metoderna gör konstruktionen av komplexa föremål till en mer hanterbar, enkel och relativt 
snabb process. Vidare möjliggör FFF-teknikerna att föremålen kan tillverkas av flera olika 
material eller som kompositer. Material kan på ett kontrollerat sätt varieras genom hela 
föremålet4. Ytterligare fördelar som förklarar användandet av FFF-tekniker är: 
 

• Minskade utvecklingstider genom att förändringar av produkten görs i ett tidigt 
stadium av konstruktionsprocessen. 

• Reducering av kostsamma fel då olika avdelningar får chans att se produkten tidigt 
och misstag i designprocessen kan korrigeras i ett tidigt stadium.  

• Förlängning av produktens livslängd genom tillägg av vitala och eliminering av 
onödiga aktiviteter tidigt i designprocessen.5  

• Möjligheten att visualisera ett objekt och bekräfta dess ändamål. Designers behöver 
ofta ett fysiskt föremål för att styrka den skapade designen i CAD systemet. Genom att 
använda prototyper förenklas även deras möjlighet att kommunicera med andra 
avdelningar.  

• Möjligheten för ingenjörer att testa olika faktorer som kan komma att påverka 
produkten så som utmattning och tryckförändringar. Upp- eller nertrappning av 
produktens storlek kan också göras enkelt. Informationen som krävs för att produktens 
funktion och teknik ska säkerställas kan på detta sätt tas fram på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt.6   

 
2.3 Tillämpningar 
Till en början utvecklades friformsframställningsteknikerna i syfte att möjliggöra en snabbare 
tillverkning av prototyper för nya produkter. Teknikerna används idag fortfarande i stor 
                                                
1 http://www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/intro.cfm, 2010-02-04 
2 Chua C.K. et al., 2007 
3 Chua C.K. et al., 2007 
4 http://home.att.net/~castleisland/, 2010-02-04 
5 http://www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/intro.cfm, 2010-02-04 
6 Chua C.K. et al., 2007 
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omfattning för tillverkning av prototyper inom industrin men på senare tid har en ökad tillväxt 
skett på många andra tillämpningsområden, bland annat inom sjukvården.  
 
Medicinska tillämpningar av friformsframställning är ett växande område och teknikerna har 
förbättrat sjukvården på flera viktiga sätt. Enligt Wohlers Report 2009 har medicinska och 
dentala tillämpningar de senaste åtta åren utgjort den tredje största industrisektorn som gynnas 
av FFF-tekniker7. De medicinska tillämpningarna fortsätter att växa i användning och omfång 
tack vare nyckelapplikationer som identifieras8. Den kanske mest uppenbara tillämpningen är 
utvecklingen och tillvekningen av medicinska instrument och utrustning som med hjälp av 
FFF-teknikerna kan göras väldigt effektivt. FFF används också för effektiv och säker 
tillverkning av tabletter. Exakt dosering och rätta egenskaper är fördelar som dessa tekniker 
erbjuder.9 Ytterligare ett område där friformsframställningen har inneburit och innebär stora 
möjligheter är protes- och implantatindustrin. FFF-teknikerna erbjuder här möjlighet att 
tillverka patientspecifika proteser och implantat till rimliga priser. Vidare används också FFF-
tekniken för att framställa anatomiska modeller som framgångsrikt används för att planera, 
öva på och förklara komplexa operationer och ingrepp. Tillverkning av biologiskt aktiva 
implantat är också ett område som undersöks. Det finns en god chans att något organ, oavsett 
komplexitet någon gång framöver ska kunna genereras med denna tillverkningsteknik.10 Vi 
har som sagt valt att avgränsa vår studie till implantat och anatomiska modeller då vi anser att 
det är två viktiga områden där det finns särskilt stark potential för tillväxt och utveckling.  
 
2.4 Friformsframställningsprocessen11 
Det finns en mängd olika FFF-metoder men gemensamt för dem är att de använder samma 
grundläggande process. Denna process kan ses som en kedja bestående av fem steg: 3D CAD 
modellering, datakonvertering och -överföring, kontroll och förberedelse, uppbyggnad samt 
efterbehandling, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Bilden visar de olika stegen för uppbyggnaden av ett föremål med hjälp av 

friformsframställning och hur dessa hänger ihop. 12 
                                                
7 Wohlers Terry T., 2009 
8 Wohlers Terry T., 2009  
9 http://home.att.net/~castleisland/med_lks.htm#intr, 2010-02-04 
10 http://home.att.net/~castleisland/med_lks.htm#intr, 2010-02-04 
11 Chua C.K. et al., 2007 (då inget annat anges är allt från 2.4 hämtat från denna källa) 
12 Chua C.K. et al., 2007 
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2.4.1 3D CAD modellering 
Processen börjar med att en modell skapas i CAD, se bilaga 2. Detta steg är en förutsättning 
för hela processen och är ofta även det mest tidskrävande steget. Beroende på vilken 
tillverkningsmetod som sedan ska användas behöver olika faktorer tas i beaktning, till 
exempel hur produkten ska vara orienterad, om den behöver något stöd under tillverkningen 
eller om den har mycket tunna partier som ska byggas. För att lyckas med detta måste 
konstruktören öva och skaffa sig erfarenhet. 
 
2.4.2 Datakonvertering och -överföring 
I detta steg omvandlas CAD-data till en stereolitografi (STL) fil för att kunna överföras till 
och användas i FFF-maskinerna. Omvandlingen till en STL-fil går fort och STL är ett enkelt 
sätt att representera CAD-data och har blivit den standard som används i alla FFF-system. En 
fördel med STL är att filen blir liten för att vara en fil som överför data, dock blir den större 
än den ursprungliga CAD-filen. STL är ett filformat som approximerar modellens ytor med 
hjälp av små tringlar och desto mindre trianglarna är ju bättre blir kvaliteten. Dock kan det vid 
omvandling till dessa trianglar uppstå olika fel vilka senare måste rättas till. Datorn där CAD-
filen skapas befinner sig oftast långt bort från maskinen som sedan ska skapa produkten och 
STL-filen måste därför överföras till FFF-systemet på något sätt. Detta kan ske via e-mail, CD 
eller USB.  
 
2.4.3 Kontroll och förberedelse 
Innan byggandet av föremålet startar genomsöks STL-filen efter fel. Dessa kan ha uppstått 
antingen vid skapandet av CAD-ritningen eller vid omvandlingen av CAD-data till STL-fil. 
Dessa fel rättas till av en operatör som till sin hjälp har speciella program för detta ändamål. 
När filen sedan är felfri analyseras den och skivas upp i tunna tvärsnitt, därmed är den redo att 
användas för att börja bygga föremålet.  
 
2.4.4 Uppbyggnad 
Byggprocessen är helt automatiserad och hur lång tid den tar beror på vad det är för föremål 
som ska byggas och vilken metod som används. Den grundläggande principen att bygga 
föremål lager för lager tills produkten är färdig är gemensam för alla metoder. Vilket material 
som används och hur detta behandlas för att bli hårt och hålla ihop skiljer sig dock mellan de 
olika metoderna. En utförligare beskrivning av byggprocessen finns under 2.5.  
 
2.4.5 Efterbehandling 
Det sista steget i processen är efterbehandling. Detta är också det mest kritiska momentet då 
manuellt arbete ska utföras vilket måste ske under stor försiktighet så att inte noggrannheten 
på föremålet påverkas. I efterbehandlingen ingår tre steg vilka är rengöring, eventuella 
åtgärder och slutbehandling. Det första steget, rengöring, innebär att ta bort överblivet 
material och delar som har fungerat som stöd under byggprocessen men som inte ska ingå i 
slutprodukten. Sedan kan särskilda åtgärder behöva vidtas, t ex byggs föremålen i vissa fall 
med håligheter och om dessa är fyllda med obearbetat byggmaterial måste de tömmas. 
Slutligen kan produkten behöva målas eller putsas för att få rätt utseende och en fin yta. 
Borrning och fräsning kan även behöva utföras för att produkten ska få rätt egenskaper.  
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2.5 FFF-metoder för medicinska tillämpningar 
Vid tillverkning av medicinska modeller finns många olika metoder att välja mellan beroende 
på modellens ändamål och vilka egenskaper som önskas13. Att det finns så många olika 
metoder är en styrka då det finns för- och nackdelar med alla14. Olika metoder erbjuder olika 
egenskaper som till exempel, styrka, ytnoggrannhet, färg, transparents och möjlighet till 
sterilisering15. Medicinska modeller behöver inte tåla särskilt mycket last och precision är inte 
heller särskilt viktigt i och med att människokroppen är rätt så grov i sin uppbyggnad. För 
medicinska modeller är det istället viktigare med snabb tillverkning och låg 
tillverkningskostnad.16 
 
Vid tillverkning av implantat är kvaliteten avgörande. För att tillverka godkända implantat 
krävs särskild certifiering vilket är mycket hårt reglerat17. Detta på grund av restriktioner för 
vad som tillåts sättas in i kroppen. Idag är de flesta implantat standardimplantat men med 
FFF-tekniken finns också möjlighet att tillverka patientspecifika. Friformsframställning av 
detaljer i plast är idag en väl etablerad teknik men direkttillverkning i metall blir allt mer 
vanligt. Vad gäller implantattillverkning konkurrerar FFF-teknikerna fortfarande med 
traditionella tillverkningsmetoder som gjutning och avverkande bearbetning. Fördelarna med 
FFF-tekniken är här möjligheten att tillverka komplexa former, kortare ledtider och mindre 
materialspill.  FFF-metoderna är också bättre lämpade för vissa metaller och legeringar som 
är både dyra och svårarbetade med de traditionella teknikerna. 
 
2.5.1 Stereolithography, SLA 
Stereolithography, SLA är den äldsta av alla friformsframställningsmetoder. Byggprocessen 
börjar med en behållare fylld med en vätska av en fotopolymer (plast som förändras och blir 
hård när den exponeras för ljus, ofta ultraviolett ljus). Inuti behållaren finns en plattform 
rörlig i vertikal riktning som vid byggprocessens början placeras strax under ytan på 
vätskan.18 En UV-laserstråle skannar och belyser sedan via en spegel de områden som 
uppkommit genom skiktningen (0.025 till 0.5 mm tunna skikt) av STL-filen. Fotopolymeren 
stelnar och ett första lager av föremålet och dess eventuella stödstruktur har bildats. Typisk 
tjocklek på lagret är 0.1 mm. Plattformen sänks sedan ner för att ett nytt skikt av vätska ska 
täcka det första lagret och hela processen börjar om igen och fortsätter på detta sätt tills hela 
föremålet är klart. Föremålet tas sedan upp ur behållaren och nödvändig efterbehandling 
utförs.19 För ytterligare beskrivning se figur 2 och 3. 
 

                                                
13 Wohlers Terry T., 2009 
14 Avellán Lars Swerea IVF, besök och intervju den 29 januari 2010   
15 Wohlers Terry T., 2009 
16 Avellán Lars Swerea IVF, besök och intervju den 29 januari 2010 
17 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
18 Chua C.K. et al., 2007 
19 http://www.gtp.se/index.asp?sid=1628&pid=1606, 2010-02-18 
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Figur 2. Såhär kan SLA-uppbyggnaden av ett nästan färdigt föremål se ut. 20   

 

1 2  

3 4  

5  
Figur 3. Schematisk beskrivning av de olika stegen i SLA-processen. En laserstråle får ett 

lager av material att stelna, vilket sedan sänks ner så att ett nytt lager material kan 
appliceras och processen repeteras.21 

                                                
20 http://www.arptech.com.au/slahelp.htm, 2010-03-12 
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2.5.2 Användningsområde och egenskaper för SLA 
SLA används för tillverkning av olika anatomiska modeller. Det går att skapa både vita och 
transparenta modeller, varav de sistnämnda erhålls genom en speciell efterbehandling. Det går 
även att skapa tvåfärgade modeller, vilket till exempel möjliggör skapandet av en transparent 
skalle med en färgad tumör.22 Beroende på vad för egenskaper som efterfrågas passar olika 
typer av fotopolymerer olika bra. Efterfrågas en modell som går att såga i är SLA tekniken 
och epoxi fördelaktigt23. Med SLA kan även kirurgiska mallar, t ex borrguider, tillverkas. 
Fördelar med SLA är att föremålen byggs med stor noggrannhet och att metoden ger ett tåligt 
resultat med fina ytor. Nackdelar är att processen kräver dyr utrustning och materialet som 
används är också dyrt och svårhanterligt då det är flytande. Ofta är även någon form av 
efterbehandling nödvändig.24 
 
2.5.3 Fused Deposition Modeling, FDM  
Fused Deposition Modeling, FDM är en metod som använder byggmaterial i form av tunna 
fibrer av termoplaster (vilka mjuknar vid smältning utan att den kemiska strukturen bryts 
ned). Byggmaterialet är upplindat på spolar och vid byggandet matas dessa fibrer in i ett 
munstycke där de värms upp. Munstycket rör sig över byggområdet och när sedan materialet 
pressas ut stelnar det och ett första lager har skapats. Änden på munstycket är tvådelat och ur 
den andra öppningen kommer material som fungerar som stöd under byggprocessen. När ett 
lager har skapats sänks plattformen och processen börjar om. Detta fortsätter tills hela 
föremålet är färdigt, se figur 4.25 
 

 
Figur 4. Tillverkning enligt FDM med material från två spolar. Den mörkare blå är 
materialet som bygger upp slutföremålet medan den ljusare utgör stödfunktionen. 26 

 

                                                                                                                                                   
21 http://www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/sls.cfm?search_string=rapid%20prototyping, 2010-03-
12 
22 http://www.prototal.se/metoder-plast/medicin/#typo3temp/pics/183ee6cddd.jpg, 2010-02-18 
23 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
24 Qingbin Liu et al., 2005 
25 Chua C.K. et al., 2007 
26 http://www.custompartnet.com/wu/fused-deposition-modeling, 2010-03-12 
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2.5.4 Användningsområde och egenskaper för FDM 
FDM lämpar sig för tillverkning av modeller av skelettet då resultatet blir hårda och robusta 
modeller. Metoden tillåter ett stort urval av material och färger men ett vanligt förekommande 
material är termoplasten ABS27. Metoden används också vid tillverkning av kirurgiska guider 
och mallar. Under byggprocessen är det enkelt att byta spole och material. Därmed är det 
även lätt att byta färg vilket gör det enkelt att visualisera och särskilja valda delar. En nackdel 
är att efter byggandet måste stödfunktionen brytas loss och föremålet kan då skadas. Idag 
finns emellertid möjlighet att använda vattenlösligt stödmaterial som helt enkelt kan tvättas 
bort. FDM är generellt sätt en snabb metod men kan vara långsam i det fall där stora ytor ska 
byggas.28  
 
2.5.5 Selective Laser Sintering, SLS 
Selective Laser Sintering, SLS är en metod där byggmaterialet utgörs av ett pulver som vid 
byggstarten appliceras via en roller29. En mängd olika material kan användas, bland annat 
termoplaster, termoelaster, gjuterisand, metaller och polykarbonat30. Pulvret värms upp till 
precis under sin smältpunkt och sedan används energin från en CO2 -laser för att sintra ihop 
pulvret31. Effekten på lasern är anpassad för att smälta det lager som för tillfället bearbetas 
och ett par hundradels millimeter av det tidigare lagret32. Datorn styr lasern över tvärsnittet 
som tidigare skapats från skiktningen av STL-filen. Det omgivande pulvret som inte hör till 
föremålet förblir löst och fungerar som stödfunktion. När det första lagret är färdigt sänks 
behållaren ned tillräckligt långt för att ett nytt tunt lager av pulver ska kunna fördelas och hela 
processen börjar åter om från början och upprepas till dess att hela föremålet är färdigt, se 
figur 5. Föremålet måste sedan kylas och det överblivna pulvret borstas bort. Beroende på vad 
föremålet ska användas till kommer det eventuellt behöva genomgå olika efterbehandlingar.33 
 

 
Figur 5. Här visas SLS-processen. I centrum av bilden ses föremålet som byggs upp genom 

belysning av laserstrålar. 34  

                                                
27 Tiger Anders, 2001 
28 Qingbin Liu et al., 2005 
29 Ma D. et al., 2001  
30 Tiger Anders, 2001 
31 Ma D. et al., 2001 
32 http://www.gtp.se/index.asp?sid=1628&pid=1606, 2010-02-18 
33 Chua C.K. et al., 2007 
34 http://www.rpc.msoe.edu/cbm/about/sls.php, 2010-03-12 
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2.5.6 Användningsområde och egenskaper för SLS 
Då SLS kan hantera en mängd olika material utgör det ett flexibelt och brett 
användningsområde.35 Anatomiska modeller tillverkas ofta av polyamid-pulver vilket ger de 
färdiga produkterna en vit färg36. Denna metod är den som ger störst hållfasthet och SLS 
modeller av polyamid är således lämpliga att använda i undervisningssyfte. SLS används vid 
tillverkning av föremål som ska kunna borras i37. Metoden ger god noggrannhet och en fördel 
är att det inte behövs någon extra stödfunktion, vilket gör efterbehandlingen enkel. Denna 
teknik är också väl etablerad för implantattillverkning. Kobolt-krom är ett vanligt material 
särskilt för dentala implantat. För andra medicinska implantat är också titan ett frekvent 
använt material.38  
 
2.5.7 3D-Printing, 3DP 
3D-Printing, 3DP använder pulver av gips eller stärkelse som byggmaterial och 
byggprocessen startar med att ett tunt lager pulver sprids ut. Föremålet skapas sedan från 
tvärsnitten av STL-filen. Föremålet byggs upp genom att pulvret limmas ihop vilket sker via 
ett bindemedel som printas på pulvret. Omgivande pulver förblir löst och fungerar som stöd. 
När ett lager är färdigt sänks det ner och ett nytt lager pulver sprids ut och processen fortsätter 
tills dess att föremålet är färdigt, se figur 6.39 Stärkelsen eller gipset kan förstärkas genom 
infiltrering med vax, cyanakrylat eller epoxi40. Det går även att bygga färgade föremål genom 
att använda färgat bindemedel41. 

 
Figur 6. Här visas 3DP-tekniken där föremålet byggs upp genom ett bindemedel som printas 

på pulvret applicerat via rollern. 42  
 
 

                                                
35 Ma D. et al., 2001 
36 http://www.prototal.se/metoder-plast/medicin/#typo3temp/pics/183ee6cddd.jpg, 2010-02-18 
37 Holmer Berndt Swerea IVF, besök och intervju den 12 februari 2010 
38 http://www.eos.info/en/products/materials/materials-for-metal-systems.html, 2010-03-22 
39 Chua C.K. et al., 2007 
40 Tiger Anders, 2001 
41 Chua C.K. et al., 2007 
42 http://www.custompartnet.com/wu/images/rapid-prototyping/3dp.png, 2010-03-12 
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2.5.8 Användningsområde och egenskaper för 3DP 
3DP är en snabb, enkel och kostnadseffektiv metod för att skapa modeller43. Resultatet kan 
upplevas sprött och lite ”mjöligt” men att använda gips är också en fördel då det är lätt för 
kirurgen att såga i det44. Ytterligare en fördel är möjligheten att printa detaljer med flera 
färger.  
 
2.5.9 Electron Beam Melting, EBM 
Electron Beam Melting, EBM skapar metallföremål från metallpulver. Pulvret fördelas i ett 
tunt skikt över en vertikalt rörlig yta45. Tillverkningen sker i vakuum och en av datorn 
kontrollerad elektronstråle smälter enligt CAD modellen pulvret. Elektronstrålen skannar först 
pulvret för att uppnå nödvändig temperatur vilken beror på och varierar med den specifika 
legeringen. Elektronstrålen smälter sedan konturerna av föremålet och till sist även insidan 
och ett första lager har skapats.46 Ytan sänks sedan ned och ett nytt lager av pulver sprids ut 
och processen fortsätter till dess att föremålet är färdigt, se figur 7.47 

 
Figur 7. Här visas en EBM-vakuumkammare. Elektronstrålen smälter ett pulver som lager för 

lager bygger upp föremålet. 48 
 
2.5.10 Användningsområde och egenskaper för EBM 

EBM används vid både tillverkning av prototyper och den faktiska produkten. Inom 
medicinen används tekniken främst för direkttillverkning av funktionella implantat. De flesta 
implantat som tillverkas är standardimplantat men även tillverkning av patientspecifika 
implantat sker. Olika legeringar av titan och kobolt-krom är material som lämpligen och 
                                                
43 http://www.gtp.se/index.asp?sid=1628&pid=1606, 2010-02-18 
44 Avellán Lars Swerea IVF, besök och intervju den 29 januari 2010 
45 Chua C.K. et al., 2007 
46 http://www.arcam.com/technology/additive-manufacturing.aspx, 2010-02-18 
47 Chua C.K. et al., 2007 
48 http://physicsnobelprize.net/ebw.jpg, 2010-03-12 
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vanligtvis används då de integrerar bra med kroppen. Tidigare har designen av ett implantat 
varit begränsad av bland annat svårigheten att bygga skelettliknande porösa material. Med 
EBM går det emellertid att bygga avancerade trabekulära strukturer (poröst ben med 
tvättsvampsliknande struktur) och implantat kan designas i princip hur som helst. 
Osseointegration, den strukturella och funktionella förbindning som uppstår mellan levande 
material (ben) och ytan av ett artificiellt implantat, ofta tillverkat av titan, är en egenskap som 
kan åstadkommas vid tillverkning genom EBM. Detta skapas genom att anpassa storleken på 
porerna liksom dess geometri, relativa densitet och grovhet.49 
 
Det finns flera fördelar med att använda en elektronstråle jämfört med en laserstråle. Först 
och främst är det lättare att få en hög effekt och därmed hög smältkapacitet som också ger en 
hög produktivitet.50 En elektronstråle är mer effektiv än laser vilket ger en lägre energikostnad 
för smältningen. Elektronstrålen har 100 % verkningsgrad, all el som används blir till effekt, 
och är därmed ett mer miljövänligt alternativ.51 Ytterligare en positiv aspekt gällande 
miljövänlighet är att ca 90 % av det överblivna pulvret kan återanvändas52. 
 
Byggandet sker i vakuum vilket kan ses som en svårighet men också som en fördel53. Att 
implantaten byggs i vakuum, en ren och kontrollerbar byggmiljö, under höga temperaturer 
bidrar till att skapande av spänningar undviks och materialegenskaperna blir bättre än vid 
gjutning eller motsvarande bearbetning av materialet. För varje lager som byggs värmer 
elektronstrålen först upp pulvret till en temperatur optimal för det specifika materialet, vilket 
resulterar i föremål fria från restspänningar och distorsion. Elektronstrålen är styrd via en 
elektromagnetisk spole och inte via optik eller rörliga mekaniska delar vilket ger mycket bra 
kontroll över strålen och god noggrannhet. 54  
 
2.6 Trender för metodval i medicinsk modellering 
I dagsläget är stereolithography, SLA, normen för medicinsk modellering. Det var den första 
additiva metoden och den är populär då många kirurger verkar föredra genomskinliga 
modeller. Emellertid börjar många andra processer bli allt vanligare och varje enskild teknik 
har något nytt och olika fördelar att komma med. En trend som har kommit de senaste åren är 
användningen av lågkostnadsmaskiner. Motivet är att reducera kostnaderna från omkring  
10 000 – 20 000 kr, vilket är typiska priser för modeller tillverkade genom SLS, SLA och 
FDM, till under 7 000 kr. I synnerhet SLS och SLA modeller är mycket dyra och de 
tillhörande kostnaderna kan motiveras endast i komplicerade fall55. 3DP är en både mindre 
kostsam och mindre tidskrävande metod. Noggrannheten är som tidigare nämnts inget 
problem då alla olika metoder arbetar med större noggrannhet än vad inkommande data har. 
De primära problemen blir istället estetik och hållbarhet. Estetiskt är frågan om transparents 
viktig liksom frågan om olika färger och material ska användas. Historiskt har hållfasthet inte 
varit särskilt prioriterat men i och med en ökad användning av modellerna som funktionella 
verktyg (t ex borrguider) har även kraven på just hållfasthet ökat.56  

                                                
49 http://www.arcam.com/industry-segments/medical-implants.aspx, 2010-02-18 
50 http://www.arcam.com/technology/ebm-process.aspx, 2010-02-17 
51 René Magnus VD Arcam AB, telefonintervju den 27 januari 2010  
52 Wohlers Terry T., 2009 
53 René Magnus VD Arcam AB, telefonintervju den 27 januari 2010 
54 http://www.arcam.com/technology/ebm-process.aspx, 2010-02-17 
55 Giannatsis J. et al., 2007 
56 Wohlers Terry T., 2009 
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3. Implantat 
Ett implantat är ett artificiellt föremål var syfte är att ersätta en saknad biologisk enhet. En 
protes definieras på liknande sätt, som ett konstgjort substitut som ersätter en del av eller en 
hel led, men med skillnaden att protesen är löstagbar.57 I och med att implantat avser något 
som stoppas in i kroppen och blir kvar där ses ledproteser (som således ersätter en hel led) 
som implantat.  I vissa fall består implantat av elektronik, till exempel pacemakers för 
hjärtmuskeln och cochleaimplantat för simulering av hörselnerven. I denna uppsats håller vi 
oss till ledproteser vilka vi vidare behandlar som implantat. Vid rekonstruktion av tänder 
används både implantat och proteser. De nya tänderna som sätts in ses som proteser. Tänderna 
förankras i en artificiell tandrot som fästs i käkbenet, vilken ses som ett implantat.  
 
3.1 Standardimplantat 
Idag direkttillverkas implantat i FFF-maskiner. Den största delen av alla implantat som 
tillverkas är så kallade standardimplantat. Det finns en mängd olika implantat men de 
vanligast förekommande är höft-, knä-, axel-, ryggrad- och käkimplantat. Bilder på dessa kan 
ses i figur 8-13. 
 

 
Figur 8. Ett höftledsimplantat och dess beståndsdelar. 58 

 
 

   
Figur 9. Ett insatt knäimplantat. 59   Figur 10. Ett knäimplantat. 60    

 
                                                
57 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
58http://www.healthbase.com/resources/images/ortho/hip_replacement_implants/healthbase_zimmer_total_hip_r
eplacement_implant_components.jpg , 2010-04-2 
59 http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/01/health/adam/9494.jpg, 2010-04-22 
60 http://www.usinenouvelle.com/industry/img/knee-implants-000057030-4.jpg, 2010-04-22 
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Figur 11. Käkimplantat fastsatt på en anatomisk modell. 61 

 

 
Figur 12. Axelimplantat. 62 

 

 
Figur 13. Ryggradsimplantat. 63 

                                                
61 http://www.materialise.com/download/en/479433/image///240/240/max/case28-3.jpg, 2010-04-22 
62 http://www.zimmer.com/web/images/products/joints/shoulders/AnatomicalShoulder.jpg, 2010-04-22 
63http://web.tradekorea.com/upload_file/prod/marketing/mkt_files/company/y/youni/img/oimg_GC00329576_C
A00329579.jpg, 2010-04-22 
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Höft- och knäleder är de vanligaste implantaten och i Sverige görs varje år omkring 20 000 
höft- och knäledsersättningar. I världen görs omkring 600 000 ledersättningar per år.64 
Implantaten massproduceras och framställs i ett visst antal förbestämda modeller och 
storlekar. Dessa standarstorlekar passar de flesta men när implantatet ska sättas på plats måste 
patientens eget ben gröpas ur och justeras för att det ska passa så bra som möjligt.  
 
3.2 Patientspecifika implantat 
Ett annat område där FFF-teknikerna har visat stor potential är vid tillverkningen av 
patientspecifika implantat65. Här används 3D-teknik för att skapa ett individanpassat 
implantat särskilt anpassat för patienten66. Idag används patientspecifika implantat endast vid 
särskilt komplicerade fall där det inte är möjligt att använda ett standardimplantat. Ett 
implantat kan tillverkas med utgångspunkt ur anatomisk data från exempelvis datortomografi 
(CT), se bilaga 1. Implantatet designas efter önskad form och funktion. Eftersom 
människokroppen är symmetrisk är det i många fall möjligt att spegla en frisk sida för att med 
hjälp av FFF-tekniker sedan skapa en exakt men spegelvänd kopia som kan användas direkt 
på patienten, se figur 14.67 Möjligheten att tillverka patientspecifika implantat är viktig då det 
alltid finns personer utanför standardstorlekarna, mellan storlekar och med speciella behov. 
Friformsframställning gör det möjligt att skapa dessa individanpassade implantat till en rimlig 
kostnad68.   
 
Anders Westermark, käkkirurg på Karolinska Sjukhuset, berättade om ett fall där en man 
blivit svårt misshandlad med en hammare och en stor del av skallens högra sida hade krossats. 
Då det inte fanns något eget ben att ersätta den förlorade delen med fick en reservdel 
framställas. Detta gjordes helt i digital teknik och den friska sidan av mannens skalle 
speglades. Därmed kunde reservdelen, ett implantat i titan tillverkas och användas.     
 

 
Figur 14. Implantat tillverkat med EBM genom spegling av skalle. 69 

 
 

                                                
64 http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1807&a=3660&l=sv, 2010-03-11 
65 Giannatsis J. et al., 2007 
66 Avellán Lars, 2006 
67 Chua C.K. et al., 2007 
68 http://home.att.net/~castleisland/med_lks.htm#intr, 2010-02-17 
69 http://www.arcam.com/industry-segments/medical-implants.aspx, 2010-02-18 
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3.3 Dentala tillämpningar70 
Tack vare av geometrisk komplexitet och kundanpassningskrav lämpar sig FFF-tekniker väl 
för och blir mer och mer attraktiva inom dentala tillämpningar. De flesta publicerade skrifter 
gällande friformsframställning och medicin behandlar kraniofacial kirurgi, vilket innebär 
kirurgisk behandling av medfödda eller förvärvade deformationer av både funktionella och 
estetiska ändamål för skalle och ansikte. Men mer och mer uppmärksamhet läggs på nu även 
på dentala tillämpningar. För närvarande görs dock fortfarande de flesta arbeten manuellt av 
tandläkare och tandtekniker. Friformsframställda dentala modeller används främst för 
förbättrad och kostnadseffektiv medicinsk diagnos och operationsplanering. 
 
3.3.1 Patientspecifika tandimplantat 
Dentala implantat har blivit ett vanligt och framgångsrikt sätt för att ersätta saknade tänder. 
De fungerar som en konstgjord tandrot vari en ny tand kan fästas, se figur 15. Tidigare 
utgjordes den konstgjorda tandroten av ett standardimplantat vilket fungerar i de flesta fall 
men i vissa fall behöver de förändras under operationen och anpassas till den specifika 
patienten. Detta kan göra att patienten blir lämnad på operationsbordet en längre tid vilket i 
sin tur ökar risken för infektioner och andra komplikationer. Här har FFF-teknikerna visat sig 
oerhört fördelaktiga. Ett individanpassat implantat som automatiskt och precist passar 
patienten kan tillverkas enkelt och redan innan operationen. Mångfalden av FFF-metoder och 
byggmaterial gör det möjligt att framställa dentala objekt för många skilda behov. Färg, 
transparents och material kan varieras för olika applikationer. 
 

 
Figur 15. Här visas ett dentalt tandimplantat, en skruv som satts fast i käkbenet. 71 

 
3.3.2 Dentala proteser 
Framställning av dentala proteser har som sagt i hög grad varit beroende av tandläkare och 
tandteknikers skicklighet. Detta på grund av att det inte tidigare funnits någon tillgänglig 
teknik för att ta fram data som sedan kan omvandlas till CAD-modeller och verkliga proteser. 
Komplexiteten hos protesen har gjort att en CAD-modell inte har kunnat konstrueras och även 
komplicerat tillverkningen. Att tillverka proteserna för hand tar mycket lång tid, innebär en 

                                                
70 Qingbin Liu et al., 2005 (då inget annat anges är allt från 3.3 hämtat från denna källa) 
71 http://www.emco-klinik.at/images/med_leistungen/implantologie/zahnimplant_2.jpg, 2010-04-22 
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hel del tandläkarbesök och därefter väntan på protesen. Men med de allt mer kommande FFF-
teknikerna kan till exempel mönster för tandkronor, vilka används som formar för att gjuta 
och således återställa skadade eller saknade tänder, framställas, se figur 16 och 17. För att 
konstruera dessa tandkronemodeller behövs data för både formens insida och utsida. Insidan 
är ytan av tanden efter tandpreparation eller ytan av den grop där en saknad tand skulle ha 
suttit. Kronans utsida är den ursprungliga ytan på den skadade eller saknade tanden. Data för 
insidan kan erhållas antingen genom att skanna ytan av tänderna eller baserat på implantatets 
profil medan geometrin för den yttre sidan erhålls genom skanning av närliggande tänder och 
tänder på motsatt sida i munnen. Här görs också en del estetiska överväganden. När modellen 
sedan har konstruerats transformeras den till en FFF-maskin som tillverkar ett mönster av 
kronan som därefter kan gjutas till en metallisk eller keramisk krona. Detta inte bara förenklar 
och påskyndar processen utan ger också möjlighet för patienten att se och tycka till om 
designen innan tillverkningen. Idag behöver inte ett mönster tillverkas först utan kronor i guld 
kan göras direkt genom FFF. 3DP-teknik kan användas där en stråle smälter och binder fint 
guldlegeringspulver för att producera guldkoppar. För att uppnå full densitet infiltreras dessa 
koppar med en legering av lägre smältpunkt. Slutligen täcks kopparna med porslin för att 
matcha patientens övriga tänder. Guld är ett material att föredra för de mest synliga tänderna 
då det täckt med ett tunt lager porslin ger ett väldigt realistiskt resultat72. Ett annat material 
som också används är koboltkrom. 
 

 
Figur 16.Uppbyggnaden av en tandprotes.73  Figur 17.Tandkronan som fästs på implantatet. 74                                                                                                                                      

                                                
72 Wohlers Terry T., 2009 
73 https://www.healthbase.com/hb/lib/dental/dentalImplant2.jpg, 2010-04-22 
74 http://www.thaidentalcenter.com/phuket/images/crown1.gif, 2010-04-22 
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3.3.3 Borrguider 
Ibland måste hål borras genom en patients käkben till vilket ett implantat ska fästas. Det är 
viktigt att dessa hål kommer rätt för att inte påverka implantatet negativt. Kirurgen kan, för 
noggrann borrning, styrning av borr och placering och av implantat, tillverka en borrguide, se 
figur 18. Det finns då tre viktiga aspekter att ta hänsyn till; benets kvalitet, komplexitet och 
form på ben och tand och exakta platser för viktig anatomi så som nerver och hålrum. Till sin 
hjälp har kirurgerna mjukvara som omvandlar CT-bilder till en 3D-modell som möjliggör en 
virtuell resa genom käkbenet för att hitta den bästa platsen för implantatet. En borrguide kan 
vara antingen ben- eller slemhinnestödd. När designen av borrguiden är färdig transformeras 
CAD-modellen till en FFF-maskin som tillverkar den verkliga borrguiden. Oftast har även en 
anatomisk modell av käkbenet framställts och tillsammans med borrguiden kan behandlingen 
planeras, kontrolleras och verifieras.  
 

 
Figur 18. En borrguide som används för att styra borren så att de tre hål som ska borras 

hamnar rätt.75   
 

3.3.4 Operationsplanering 
Tandtransplantation behöver inte innebära att en protes används utan kan även utföras då det 
finns en donationstand. I detta fall finns två essentiella faktorer som påverkar helandet av den 
transplanterade tanden. Den ena är tiden från utdragningen av givarens tand tills dess 
insättning i mottagaren, vilket påverkar livskraften hos tandrotshinnans ligament celler och 
därmed det nya rotfästet. Avståndet mellan mottagarens vävnad och rotytan på den 
transplanterade tanden är den andra påverkande faktorn. En god kontakt kan här förbättra 
blod- och näringstillförsel och därmed leda till en lyckad transplantation. För att med större 
sannolikhet lyckas med en operation av detta slag kan kirurgerna använda FFF-modeller av 
donatortanden och mottagarens käkben och utifrån dessa planera operationsförfarandet. 
  
 
 

                                                
75 http://drmaxcohen.com/images/simplant-2.jpg.jpg, 2010-04-13 
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4. Anatomiska modeller 
En av de främsta medicinska tillämpningarna av FFF är tillverkningen av patientspecifika 
modeller för replikering av människans anatomi, inre ben och mjukvävnad, se figur 19 och 
20. Detta görs på basis av patientspecifik data framtagen genom väletablerade medicinska 
metoder för bildgivande diagnostik så som datortomografi (CT) eller 
magnetresonanstomografi (MRT), se bilaga 1. Tillverkningen av dessa fysiska modeller som 
vi kommer att kalla anatomiska modeller kan delas in i tre steg: 
 

• Patientspecifika uppgifter av patientens intresseområde erhålls. Detta sker med hjälp 
av CT eller MRT och ger genom en bildserie i 2D en indirekt representation av 
området. 

• Därefter manipuleras bilderna med hjälp av en särskild programvara. Denna möjliggör 
separering och klarläggning av både mjuk och hård vävnad och även omställningen av 
2D-bilderna till en 3D-representation av intresseområdet. Standard är att använda 
filformatet STL för denna representation.  

• Slutligen tillverkas den anatomiska modellen med hjälp av lämplig FFF-teknik.76 
 

 
Figur 19. Anatomisk modell av en skalle tillverkad i SLS. 77 

 

 
Figur 20. Anatomisk modell av en skalle med markerad tumör tillverkad i SLA. 78 

                                                
76 Giannatsis J. et al., 2007 
77 http://www.prototal.se/metoder-plast/medicin/#typo3temp/pics/183ee6cddd.jpg, 2010-04-13 
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4.1 Användning och fördelar med anatomiska modeller 
Det finns många fördelar med och användningsområden för anatomiska modeller. I en studie 
publicerad av tidningen Phidias framhölls de viktigaste anledningarna till användandet av 
anatomiska modeller. Dessa motiv kan sammanfattas i fyra huvudsakliga syften: 
visualisering, kirurgisk simulation och övning, protes- och implantatframställning och 
kommunikation.79 
 
4.1.1 Operationsplanering och övning 
Först och främst kan anatomiska modeller användas som visualiserings- och hjälpverktyg för 
kirurgisk operations- och rekonstruktionsplanering och övning. De fysiska modellerna har 
visat sig praktiskt användbara vid övning inför kirurgiska ingrepp så som skärning, borrning 
och förflyttning av olika delar. Eftersom ingen patient är den andra lik är det fördelaktigt om 
kirurgen kan förbereda sig och förstå patientens anatomi redan innan operationen. Vid en 
olycka där t ex skelettet är krossat kan det se synnerligen annorlunda ut. Om läkaren inte är 
föreberedd på detta eller hade förväntat sig något annat då patienten öppnas upp kan han lätt 
tappa orienteringen80. I dessa fall kan alltså en anatomisk modell göra stor nytta. Att erhålla 
en god förståelse av patientens anatomi genom att studera en bunt CT- eller MRT-bilder är 
betygligt svårare och kräver stor erfarenhet av kirurgen81. Modellerna förbättrar visualisering 
av olika anatomiska påverkningar t ex stora skador, tumörer eller infektioner. Tack vare den 
goda riktigheten fås en bra och säker bild. Genom användningen av anatomiska modeller har 
vinst i både precision och säkerhet uppvisats och resultaten har förbättrats avsevärt.  
 
4.1.2 Reducerade operationstider 
Underlättandet av operationsplanering och eventuell problemförutsägning tillsammans med 
möjligheten till repetition och simulering gör att operationstider kan förkortas. Kortare 
operationstid minskar risker och obekvämligheter för patienten. Det finns alltid risker med att 
söva en patient men med en kortare operationstid minskar dessa liksom riskerna för infektion. 
Genom att delar av operationstiden flyttas till planeringsstadiet reduceras även en stor del av 
operationskostanden. En operationstimma kostar upp emot 40 000 – 50 000 kr vilket är 
betydligt mer än den extra planeringstiden som ligger på ett par tusen kr i timmen82. Studien 
publicerad av Phidias visade att kirurgernas genomsnittliga operationstid minskade med 62 % 
genom användningen av anatomiska modeller83. 
 
4.1.3 Förbättrad passform för implantat 
Vissa implantat måste bockas och justeras innan de kan användas för att passa patienten. I 
dessa fall kan en anatomisk modell vara till hjälp för att implantatet ska få exakt passform. 84 
Med hjälp av FFF-tekniker kan implantat före operationen tillverkas, förbockas och 
provmonteras på den anatomiska modellen. Implantaten kan anpassas för att skapa en så 
perfekt passform som möjligt. Då detta kan göras redan innan ingreppet vilket förkortar 
operationstiden och operationsförfarandet kan optimeras.  

                                                                                                                                                   
78 http://www.prototal.se/metoder-plast/medicin/#typo3temp/pics/183ee6cddd.jpg, 2010-04-13 
79 Petersson F. et al., 2003 
80 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
81 Giannatsis J. et al., 2007 
82 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
83 Petersson F. et al. 2003 
84 Giannatsis J. et al., 2007 
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4.1.4 Kommunikationsverktyg 
Anatomiska modeller är särskilt användbara som kommunikationsverktyg vid ingrepp där 
flera kirurger och specialistteam ska samarbeta och tvärsektoriell kommunikation är viktig85.  
Modellerna är inte bara nödvändiga för sjukhuspersonal utan fungerar också som hjälpmedel 
för att förklara operationsproceduren och viktiga detaljer för patienten och dess anhöriga. 
Detta ger patienten möjlighet att förstå den framtida operationen vilket också leder till att 
beslutstagande kan förefalla enklare86.  

4.1.5 Under operationen 
Anatomiska modeller används inte enbart i pre-operationellt syfte. De används också under 
själva operationen där de kan fungera som guide för ingreppet och säkerställa riktigheten och 
kvaliteten på resultatet87. Det är möjligt att använda och applicera riktiga kirurgiska 
instrument på modellerna88. Kirurger kan även under operationen få hjälp av datorer. Något 
som är relativt nytt är att med hjälp av dator och CT navigera fram till rätt platser. 
Navigatorsystemet är ett 3D-koordinatsystem som lokaliserar och relaterar till olika punkter. 
Genom att låta verktyget kirurgen arbetar med vara radarstyrt kan på en datorskärm ses var 
kirurgen befinner sig med verktyget. Således skulle detta kunna sägas vara kirurgernas GPS.89 

4.2 Modeller av hård vävnad 
FFF-tekniker används främst för tillverkning av modeller av hård vävnad eller hårda delar av 
människokroppen. När det gäller modeller av benstruktur genereras dessa främst från CT-
data90. Störst användningsområde rapporteras idag från kirurgisk planering gällande käk- och 
kraniofacial kirurgi. Skallens geometri är komplex och komplicerad vilket gör det svårt att 
upprätta en fysisk modell av den genom skärande bearbetningsmetoder så som fräsning. FFF 
utgör då ett rimligt alternativ91.  

4.3 Modeller av mjukvävnad 
Än så länge är anatomiska modeller av mjukvävnad ganska ovanligt. Förekommande är 
främst så kallade epiteser, t ex öron, näsor och andra kroppsdelsproteser. Dessa är många 
gånger väldigt avancerade konstverk och tillverkas fortfarande främst för hand av särskilda 
epitestekniker. Ett problem för anatomiska modeller av mjukvävnad är att mjukvävnaden 
följer tyngdlagen. När patienter skannas, oavsett om det är CT eller MRT, ligger patienten ner 
vilket gör att mjukvävnad till skillnad från ben deformeras. Detta gör att information och en 
del av precisionen förloras redan i detta tidiga stadium.92   

4.4 Vilka områden gynnas? 
Anatomiska modeller har visat sig väldigt nyttiga för trauma, se bilaga 2, och rekonstruktiv 
kirurgi. Som tidigare nämnts har därför käkkirurgin tagit åt sig och gynnats väsentligt av 
modellerna. Även specialister inom närliggande områden så som plastikkirurgi, neurokirurgi 
och öron-, näsa-, halskirurgi har fått behållning av tekniken. Ortopedisk kirurgi har hittills inte 
använt tekniken i lika stor utsträckning men skulle utgöra ett självklart område för införande 
och gagnas av ett användande av FFF.93 
                                                
85 Chua C.K. et al., 2007 
86 Petersson F. et al. 2003 
87 Giannatsis J. et al., 2007 
88 Qingbin Liu et al., 2005 
89 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
90 Wohlers Terry T., 2009 
91 Giannatsis J. et al., 2007 
92 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
93 Avellán Lars, 2006 
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5. Problem och förbättringsmöjligheter med implantat 
Nya möjligheter har öppnats för tillverkning av implantat genom användning av FFF. 
Utvecklingen av FFF för implantattillverkning drivs av krav på form, funktion och kostnad.94 
Dock finns ytterligare förbättringsmöjligheter. 
 
5.1 Funktion, kvalitet och certifiering 
Kvaliteten på implantat har tidigare varit ett stort problem men mycket har gjorts och 
implantaten har förbättrats. För att få tillverka implantat krävs idag en särskild certifiering och 
detta har bidragit till en sanering av industrin vilket har gjort att kvaliteten nu kan säkerställas. 
Dock upplevs denna reglering på flera håll som onödigt kontrollerad. Den upplevs krånglig 
och kostsam och det är få företag som satsar eftersom det är relativt höga inträdesbarriärer för 
att ta sig in på marknaden.95 FFF-tekniken har inom industrin varit uppe på en peak och är en 
vedertagen teknik med många aktörer och maskiner på marknaden vilket har bidragit till lägre 
priser.96 Detta skulle vara en önskvärd väg även för implantatindustrin då en högre 
konkurrens skulle pressa utvecklingen och priserna. Ökad konkurrens skulle t ex kunna bidra 
till ökad satsning på utveckling för tillverkning av patientspecifika implantat.  
 
5.2 Passform och patientspecifika implantat (dyrt och krångligt) 
Vad som är viktigt för olika implantat beror givetvis på vilken typ av implantat det handlar 
om men generellt sett är passform en viktig egenskap. Vid ledproteser är det extra viktigt med 
mycket god passform för att de ska sitta stabilt. Formen är inte något som begränsas av 
maskinerna då de gott och väl klarar av den krävda noggrannheten. Problemet ligger istället i 
att idag används till största delen standardimplantat givna i ett visst antal storlekar. Emellertid 
är tekniken för att framställa patientspecifika implantat väl utvecklad även om den endast 
används i undantagsfall. Vid användningen av standardimplantat måste, som tidigare sagts, 
patientens skelett justeras och gröpas ur, vilket kan leda till problem då patientens skelett 
skadas. Implantat har en begränsad livslängd och det kan behövas en om-operation (på grund 
av att implantatet lösgjorts eller blivit ifrånstött). Just en sådan om-operation försvåras på 
grund av att den första operationen har förstört lite av patientens ben och vid insättningen av 
ett nytt implantat kan ytterligare justeringar behöva göras.97 Med dagens teknik kan emellertid 
detta undvikas och individanpassade implantat kan göras direkt. Problemet har hittills varit 
kostnader. Det är dyrt att tillverka individanpassade implantat då det inte innebär några större 
volymer. I och med en allt större äldre population kommer dock efterfrågan på bland annat 
knä- och höftimplantat att öka och med ökande volymer kommer kostnader att sjunka och 
därmed skapas tillväxtmöjligheter.98  
 
Att tillverka ett patientspecifikt implantat är idag inte bara dyrt, det är också krångligt.  
Kirurgen och patienten får i dessa fall själva ansvara för eventuella konsekvenser som 
installerandet av ett patientspecifikt och därmed inte lika vedertaget testat implantat kan 
medföra. Kirurg och patient måste skriva under en förbindelse där patienten ska kunna spåras 
vart den än flyttar i världen. Alla skruvar och implantat har också ett särskilt nummer från 
vilket all information om dem kan erhållas, så som när tillverkningen skedde och från vilket 

                                                
94 Wohlers Terry T., 2009  
95 Lundell Henrik Marknadschef Prototal AB, telefonintervju den 12 februari 2010 
96 Lundell Henrik Marknadschef Prototal AB, telefonintervju den 12 februari 2010 
97 Avellán Lars, 2006  
98 Wohlers Terry T., 2009 
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block de härstammar.99  
 
5.3 Material 
Även materialet är en viktig faktor och har orsakat en del problem. Extremt hög 
nötningsresistens är viktigt så att inte nötningspartiklar bildas. Dessa kan öka risken för att ett 
implantat lossnar och vid förslitning kan även olika typer av partiklar lösas upp i jonform och 
spridas i kroppen.100 De material som främst används är olika typer av metaller och dessa kan 
upplevas som både ”kalla” och ”tunga” men här finns förbättringspotential. Ofta används 
någon typ av titan då detta är vänligt mot kroppen och biokompatibelt. I vissa fall har kirurger 
försökt använda olika material men inte fått det att gå ihop med patientens kropp. För det 
första kan detta bero på att det finns patienter som är allergiska mot materialet. Risken finns 
också att en infektion uppstår efter operationen. Antibiotika kommer då inte att hjälpa där det 
är ett implantat och inte kroppsegen vävnad. Detta på grund av att antibiotika löses och sprids 
via blodet. I metallimplantatet finns ingen blodcirkulation vilket gör att antibiotika inte kan 
komma åt och kan således inte verka där.101 
 
5.4 Tissue-engineering en framtida möjlighet 
Tissue-engineering, ett sätt på vilket mänskliga vävnader kan odlas fram, är allmänt sett som 
nästa stora genombrott inom medicinen och är ett ypperligt alternativ till artificiella implantat. 
Anders Westermark berättade om ett fall där en man var i behov av ett nytt pannben. De hade 
tidigare försökt med flertalet olika implantat av olika material men utan resultat. Implantaten 
fungerade inte med och accepterades inte av mannens kropp utan infektioner uppstod efter 
samtliga ingrepp. Som tidigare nämnts är en nackdel med artificiella implantat att antibiotika 
inte hjälper där det inte är kroppsegen vävnad. Således kunde inte antibiotika verka och 
mannens infektioner kunde därför inte behandlas. Vad som istället kunde hjälpa denne man 
var ett implantat med egen cirkulation vilket kunde åstadkommas med hjälp av tissue-
engineering.       
 
Tissue-engineering innebär framodling av mänskiga vävnader och organ. Detta sker via 
celldelningar som stimuleras genom tillsättning av tillväxtfaktorer, se bilaga 2. Detta är en 
komplex process men förenklat uppstår biologisk aktivitet när en tillväxtfaktor möter en 
receptor.102 Det finns över hundra olika tillväxtfaktorer och vissa fungerar på flera typer av 
celler medan andra enbart fungerar på en viss typ av celler. Genom dessa tillväxtfaktorer går 
det att styra vad för typ av celler som ska skapas.103  
 
För att skapa produkter genom tissue-engineering kombineras cellodlingar eller vävnader med 
tredimensionella artificiella strukturer, så kallade scaffolds. Dessa framställs i FFF-maskiner 
och strukturerna fungerar vid celltillväxten som stöd och som en form. Undersökning av 
möjligt användande av olika FFF-tekniker har genomförts men i de flesta fall används FDM 
eller 3D-printing. Dessa är lämpliga då de har en stor flexibilitet vad gäller val av material.  
För att undvika att insatta scaffolds ska behöva tas ut tillverkas de främst i biokompatibla 
material. Den insatta scaffolden kommer då att brytas ned i kroppen och det är då viktigt att 
detta sker i en balanserad takt med tillväxten av vävnaden.104  

                                                
99 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, mailkontakt den 23 februari 2010 
100 http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=43279&d=23748&l=sv, 2010-03-11 
101 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
102 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
103 Giannatsis J. et al., 2007 
104 Giannatsis J. et al., 2007 
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Ett problem med användningen av scaffolds tillverkade genom FFF-tekniken är att den 
virtuella designen och modelleringen tar tid. Detta på grund av att en avvägning mellan 
porositet och tillräcklig styrka måste göras.105 Att odla fram ett implantat med egen 
cirkulation tar omkring 6-8 veckor beroende på vilken typ av implantat som behövs. Ett annat 
problem är att tillväxtfaktorerna har en väldigt kort halveringstid och snabbt måste kopplas till 
en bärare. Att undersöka vart tillväxtfaktorerna ska kopplas för att cellerna ska få bäst tillväxt 
är vad forskare arbetar med idag.106  
 
5.5 Multidisciplinärt område  
Sammanfattningsvis kan konstateras att tillverkningen av implantat är ett multidisciplinärt 
forsknings- och utvecklingsområde. För att forskningen ska gå framåt krävs samarbete mellan 
olika yrkesgrupper. Området innefattar mycket materialvetenskap, bio-vetenskap, 
maskinutveckling, medicinska avbildningar och strategier för att följa lagar och regleringar 
och således krävs gott samarbete mellan dessa enheter.107   

                                                
105 Giannatsis J. et al., 2007 
106 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
107 Avellán Lars, 2006 
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6. Problem och förbättringsmöjligheter med anatomiska modeller 
Tekniken för tillverkning av anatomiska modeller finns redan. Alla svenska sjukhus har 
datortomografiutrustning (CT) och även magnetresonanstomografikameror (MRT) finns det 
gott om. FFF-maskiner från industrin blir allt billigare och är lätta att få tag på. Programvara 
som konverterar bilderna från CT- och MRT-skanningen till brukbar information för FFF-
maskinerna finns också tillgänglig. Ändå utnyttjar inte sjukvården i Sverige anatomiska 
modeller i den utsträckning de skulle kunna. Varför, vad behöver göras och hur kan en 
innovation som denna spridas? Hur skulle nyttjandet av anatomiska modeller kunna öka?   
  
6.1 Innovationssystem 
Ett innovationssystem belyser vikten av teknologi- och informationsflöde mellan aktörer för 
en skapa en innovativ process. De viktigaste aktörerna inom ett innovationssystem är 
följande: 
 

• Forskare och kunskapsbyggare 
Är ofta de ursprungliga idégivarna och bidrar med kunskap som möjliggör tekniska 
lösningar. Ofta alstras forskning vid institut och högskolor och forskningsområden 
styrs vanligtvis av finansiärers prioriteringar. 

• Uppfinnare 
Kan anses vara den viktigaste personen inom innovationsprocessen då denne genererar 
idéer och löser olika problem.  

• Entreprenör 
Är den som omvandlar uppfinningar och idéer till koncept och kommersialiserar dessa 
på marknaden. Han/hon måste kunna och vilja ta en ekonomisk risk.   

• Kunder och användare 
Dessa har stor betydelse för innovationen då de både kan vara dess idégivare och de 
som får den accepterad i samhället. De är viktiga för att skapa en uppfattning om 
framtida efterfrågan och möjligheter för den innovativa idén.   

• Industrier och befintliga företag 
Är viktiga då de står för kommersialisering, produktion och expansion av 
innovationen.  

• Riskkapitalister 
Har en central funktion eftersom de bedömer, värderar och finansierar innovationer 
och projekt.  

• Yrkeskunniga och kompetenta människor 
Behövs för att idéer ska kunna förverkligas och leda till utveckling och produktion.108  

 
För att applicera detta på en vidare spridning av FFF-tillverkade modeller inom sjukvården 
har vi försökt kartlägga var det saknas essentiella aktörer eller finns brister hos dessa. Att 
använda friformsframställning involverar flera skilda branscher och eftersom samspelet 
mellan olika kompetenser är vad om avgör innovationens framgång blir interaktionen extra 
viktigt i detta fall. Resultaten av våra studier visar att tekniken finns men att den inte har tagits 
emot helt och hållet av sjukhusen. Detta kan förklaras med att branschen är konservativ, då 
det handlar om människor experimenteras det sparsamt och detta av sunda skäl. Således är 
kunder och användare en del av problemet. De måste bli införstådda med tekniken, veta att 
den finns och vilka fördelar den ger.  
 

                                                
108 Malmer Thomas, 2004 
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6.2 Öka intresse och medvetenhet hos kunder och användare 
För att kunder och användare (läkare och patienter) ska bli medvetna om och intresserade av 
tekniken har vi identifierat ett antal viktiga punkter:  
 

• Opinionsbildare 
Genom att skapa en trend, informationsspridning och få tekniken att upplevas het och 
”hajpad” kan ett intresse hos allmänheten skapas. Framstående läkare bör skriva och 
publicera artiklar inom ämnet och lyfta upp och sprida information om tekniken vid 
konferenser och sammanträden. Andra läkare tar sedan efter och tekniken sprids 
ytterligare inom läkarkåren. Något som utgör ett problem är att läkare ofta är 
specialiserade och sällan kommunicerar med läkare på andra områden. Då nya idéer ofta 
sprids mun till mun är det viktigt att säkerställa kommunikation även mellan olika 
specialiteter. Servicebyråer har erfarit svårigheter att knyta kontakter via läkarkonferenser 
och mässor. Besök på sjukhus har visats mer effektivt, den viktigaste marknadsföringen är 
dock mun till mun metoden mellan avdelningarna på olika sjukhus109.       
 
• Konkurrensfördel 
Den nya tekniken måste ha någon konkurrensfördel jämfört med tidigare metoder och 
således utgöra ett substitut för det som byts ut. Tekniken måste först och främst vara 
billigare men den måste också ge likadana eller bättre ytor och materialegenskaper. Sist 
men inte minst måste den också tillföra något som befintliga processer inte har, för FFF är 
det friheten i design.  
 
• Passa med existerande praxis 
Detta är en faktor som blir extra viktig inom sjukvården. Den nya tekniken får inte kasta 
om arbetsprocessen för mycket för kirurgerna. Den måste kopplas ihop med nuvarande 
arbetsprocess, inte vara för olik och inte kräva allt för stora förändringar.  
 
• Test i liten skala 
Om fördelarna med den nya tekniken enkelt kan bevisas och testas innebär det en stor 
fördel för den. Småskaliga tester kan bana väg för och visa hur tekniken verkligen 
fungerar i praktiken. Detta borde inte vara något problem för FFF och tillverkningen av 
implantat och anatomiska modeller då det redan nu finns många maskiner och även 
servicebyråer lättillgängliga.110 

 
6.3 Pengar, en bristvara 
Ett av de största problemen för teknikens genomslagskraft är pengar. Det viktigaste för att få 
någon att vilja riskera och investera är att övertyga att fördelarna överväger och att 
investeringen är värd sitt pris. Detta är särskilt betydelsefullt inom sjukvården vilken som sagt 
är en trög och resursbegränsad sektor. Men det finns förbättringar och små justeringar som 
enkelt och redan idag skulle kunna genomföras.   
 
6.3.1 Behov av investerare 
Investerare är också ett problem. Vem är det som bestämmer om förändringar och satsar 
pengar? Hur ska landsting och stat motiveras att betala eller subventionera de nya metoderna? 

                                                
109 Gistorp Lars Datadriftchef GT-Protoyper AB, mailkontakt den 12 februari 2010  
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Det måste på något sätt bevisas att fördelarna överväger nackdelarna, att investeringen är värd 
sitt pris. Just för landstinget är det viktigt att visa att kostnadsbesparingar är möjliga, detta 
genom bland annat kortare operationstider och färre om-operationer. Ett av de största 
problemen som vi har identifierat är att tekniken främst är till nytta för svåra och ofta 
specialfall. Ju mer opersonlig och etablerad en teknik är desto lättare kan den spridas och 
överföras111. Individanpassade lösningar leder inte till några stora volymer eller 
generaliseringar, vilket gör att det inte uppfattas som att det finns så mycket att hämta. Det är 
inte lika många som är villiga att satsa när de inte kan nå den breda massan. Emellertid har vi 
hittat en möjlig källa till motivation. Om tekniken kan visas användbar vid en av våra största 
folksjukdomar, som väcker stort engagemang hos många och som skulle innebära större 
användningsområde, skulle intresset för den öka betydligt. Vår idé är då att, eftersom 
modellerna är användbara för lokalisering av och operationsplanering gällande bland annat 
tumörer, skapa ett ökat intresse och genomslagskraft av tekniken genom att påvisa att den är 
användbar också vid behandling av cancer.  
 
6.3.2 Utveckling genom utomstående pådrivare 
Vi har även en idé att om tekniken kan spridas och utvecklas inom något annat område där det 
finns mer pengar kan fördelarna bevisas och viljan och modet till behövliga investeringar kan 
då skapas. Vi tror att plastikkirurgin kan fungera som en pådrivare i just detta fall. Med en 
starkare köpkraft finns här tillgång till större volymer och mer pengar. Det är i denna bransch 
lättare att göra business på tekniken och således skulle det vara lättare att skapa ett större 
intresse för den. En idé skulle därför vara att introducera och satsa mer på tekniken inom 
plastikkirurgin så att positiva effekter kan bevisas och landsting lockas att investera i 
metoderna för den vanliga sjukvården. Ytterligare en fördel med utveckling i en annan 
pådrivande bransch är att ju mer tekniken används desto bättre blir den. Plastikkirurgin är inte 
riktigt lika försiktig och konservativ som sjukvården i övrigt, fler risker vågar tas och på så 
sätt har tekniken chans att bli bättre innan den implementeras i större skala. Om de positiva 
effekterna av tekniken kan inses leder detta förhoppningsvis till en spridning och därmed 
skapas skalfördelar och tekniken utbreds ytterligare.  
 
6.3.3 Kostnadsersättningssystem 
En ytterligare aspekt på pengaproblemet är att det ofta är priset som bestämmer och styr inom 
de flesta områden gällande medicin. För att den enskilda avdelningen ska få stöd för sina 
utgifter finns ett kodsystem med standardiserade priser för olika behandlingar och extra 
kostnader. Anatomiska modeller finns dock inte med i detta kostnadsersättningssystem ännu. 
Fastställda regler för CT och MRT finns men 3D-modeller går under den löpande budgeten 
för varje avdelning. Dessa modeller borde istället sorteras i samma fack som vilken 
bildgivande diagnostikmetod som helst. Ett av de främsta hindren för en vidare användning av 
3D-modeller är därför just bristen på koder för debitering av kostnader.112 En lösning på detta 
problem skulle kunna vara att läkaren redan på förhand, i ett journalsystem, ska kunna kryssa 
i en ruta att han vill ha en 3D-modell. Precis som att skicka en remiss till röntgen skulle 
läkaren smidigare och per automatik skriva på en remiss att CT och/eller MRT ska utföras 
och att en anatomisk modell ska tas fram.113     
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6.4 Uppkomst av nya idéer  
Vi har också frågas oss vem det är som är den innovativa inom medicinen? Är det läkare eller 
ingenjörer som ska komma med idéer och nya förslag? Kan det vara ett problem att överföra 
en vedertagen teknik från industrin till sjukvården? Vanligtvis är det inom medicinsk 
forskning läkare som sitter på applikationerna och mycket forskning är grundforskning, 
planerad forskning där stora satsningar görs för att hitta svar på givna problem. FFF-tekniken 
befinner sig lite i gränslandet mellan läkare och ingenjörer vilket skulle kunna ses som en 
svårighet fast det egentligen borde vara en möjlighet då det är just i gränsland som det visat 
sig ske många innovationer.114 
 
6.5 Samverkan, strukturering och specialisering 
Alla olika intressenter har olika intresse i teknikens utveckling. Staten har ett intresse av ökad 
produktivitet och kvalitet i den offentliga sektorn och att öka landets välstånd och 
samhällstillväxten som helhet. Näringslivets leverantörer och användare är intresserade av 
ökad produktivitet för att ta marknadsandelar. Om alla aktörer har sina respektive roller klara 
underlättas teknik- och kunskapsutveckling och kunskap sprids.115   
 
Det är inte bara samverkan genom aktörer och resurser som är viktigt i en innovationsstrategi. 
Strukturering och specialisering är också nödvändigheter. Strukturering i form av visioner att 
styra mot och tydliga mål är viktigt för att förstå vilka framsteg som kan tänkas göras och 
vilka tekniska möjligheter som finns. För att något ska hända är det också viktigt att definiera 
kritiska uppgifter och i vilken ordning de ska prioriteras. En tidshorisont är en bra trigger och 
säkerställer genomförande. Vad som ska göras och vem som gör vad för att nå målen bör 
kartläggas för att innovationen ska kunna utvecklas. Idag, vad vi har uppfattat, finns ingen 
struktur eller något arbete för att pådriva en vidare spridning av FFF-teknikerna inom 
sjukvården.  
 
Ansvarstagande och planering saknas alltså men vi tror att detta skulle kunna lösas genom den 
andra betydande faktorn för innovationsstrategi: specialisering. Vi tror att detta skulle göras 
bäst genom att ett eller ett par sjukhus i Sverige specialiserar sig på FFF-teknik. Dessa 
sjukhus tar därmed på sig en ansvarsroll och blir skyldiga att planera framtida arbete, hålla sig 
uppdaterade om senaste trender inom tekniken och förespråka den. Specialisering är även ett 
krav för att kunna konkurrera i en allt mer globaliserad värld. I framtiden kommer det att bli 
allt viktigare att leva lokalt men verka globalt116. FFF-teknikerna möjliggör ett användande av 
elektroniska medel och filer kan skickas elektronisk över hela världen. Ett företag i Sverige 
kan utan svårigheter ha kunder över hela världen. Av denna anledning är det viktigt att vi i 
Sverige ligger i framkant så att det inte blir mer fördelaktigt att vända sig till andra länder för 
produktion av modeller etc. Tekniker och behandling på sjukhus blir mer och mer avancerad 
och komplex och detta är ytterligare en anledning till behovet av specialisering. Vid kontakt 
med läkare på flertalet olika sjukhus har vi kunnat dra slutsatsen att specialisering skulle 
kunna vara en framtid och fördelaktigt. De mindre sjukhusen har inte så många patienter som 
gynnas av behandlingen vilket gör att tekniken inte utvecklas och de konkreta fördelarna med 
tekniken blir svåra att uppfatta. Det är därför bättre att satsningar görs vid de större sjukhusen 
som har de patientgrupper som skulle främjas och där ett behov av modellerna finns.  
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En annan förbättring som möjliggörs vid specialisering är att ha FFF-maskinerna på 
sjukhusen. Idag vänder sig läkare till servicebyråer för att ta fram modeller, men detta upplevs 
lite struligt och kan ta ett par dagar. Intrycket vi har fått är att om tekniken fanns på sjukhusen 
skulle det gå snabbare och den skulle då utnyttjas mer. Snabbare tillverkningstider är också en 
nödvändighet för att modellerna ska vara användbara även i mer akut sjukvård. Att ha 
maskiner för friformsframställning på sjukhus skulle också innebära att konfidentiell 
information inte behöver skickas runt och riskera att spridas. Just denna risk är dessutom 
något som skapat en del motstånd till användningen av tekniken. Ytterligare en fördel med att 
ha maskinerna på sjukhusen är att forskning och tillverkning läggs nära varandra. Teknik och 
maskiner blir ständigt billigare och av denna anledning anser vi det realistiskt att kunna ha 
maskinerna på sjukhus inom en snar framtid. Dock är det i så fall nödvändigt att rätt 
kompetens finns på sjukhusen. Tekniker och personer som kan hantera mjukvara blir vikiga 
att ha inom sjukhusets väggar. Detta torde inte vara något problem då alla områden integreras 
mer och mer och idag finns redan tekniker representerade på sjukhusen inom t ex röntgen och 
bildhantering. En nackdel med specialiserad sjukvård blir att patienter kan tvingas 
transporteras längre sträckor. Men specialisering är en trend för framtiden och innebär 
utrymme för resurser på särskilt framstående sjukhus och skapar således en bättre sjukvård.    
 
6.6 Virtuella modeller och framtida möjligheter 
Hittills har vi koncentrerat oss på fördelarna med och förbättringsmöjligheterna för 
anatomiska modeller. Dock finns också några nackdelar värda att beakta. Först och främst är 
kostnaden av fysiska anatomiska modeller idag ganska hög. I den pre-operativa 
användningen, när läkaren sågar eller skär i modellerna, finns ingen ångra eller gör-om knapp 
och modellerna riskerar att förstöras eller förbrukas och tvingas återproduceras, vilket medför 
ytterligare kostnader. Emellertid är det givetvis bättre att förstöra eller göra fel på en modell 
än på en patient. En annan nackdel är att information rörande läkarundersökningar ofta måste 
sparas och lagras vilket i fallet med anatomiska modeller kräver mycket plats och stort 
lagringsutrymme.117  
 
6.6.1 Virtuella modeller nästa steg 
Istället för att använda en fysisk anatomisk modell för granskning och planering av 
operationen skulle en användning av virtuella modeller kunna förutses. En virtuell miljö 
innebär att en människa genom teknologi upplever en förflyttning till en annan miljö utan att i 
fysisk mening förflyttas118 och en virtuell modell ger ett 3D-perspektiv och en modell på en 
datorskärm. Alla fördelar med den fysiska modellen kan appliceras även på den virtuella, med 
den enda skillnaden att det kirurgiska teamet får analysera en modell på en datorskärm istället 
för att titta på en fysisk modell. Nackdelen skulle till en början kunna vara ovanan av 
användningsprocedurerna vid en virtuell modell. De fysiska modellerna kräver ingen speciell 
utrustning eller kunskap för att förstå och kunna användas medan en virtuell modell kräver en 
arbetsstation med stereoskopisk display och haptisk interaktion, se bilaga 2, men ska inte 
heller kräva någon speciell extra teknisk kunskap för läkaren. För att de virtuella modellerna 
ska ge lika mycket information och vara till samma användning som de fysiska modellerna 
krävs att läkaren kan ”ta på” och känna även den virtuella modellen. Detta kan åstadkommas 
genom haptik, vilket är en intressant framtid och utvecklingsmöjlighet för anatomiska 
modeller. Vid upplärning är känslan av beröring ett av våra viktigaste verktyg. Användningen 
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av haptiska verktyg ger datoranvändaren möjlighet att använda sin känsel för att på ett 
realistiskt sätt känna och utforska det virtuella objektet.119   
 
6.6.2 Kostnadsaspekter 
Trots att de fysiska 3D-modellerna är väldigt värdefulla i behandlingsplanering och 
genomförande finns de idag inte med i något kostnadsersättningssystem, alla försöker ständigt 
undkomma kostnaderna. När en läkare arbetar med ett fall där en modell ingår i planering och 
genomförande av behandlingen är det angeläget att kostnaderna påförs just den klinik som 
äger ”patientfallet”. Av denna anledning anser många läkare att de fysiska modellerna är ett 
övergångsfenomen och menar att på allt fler områden börjar arbetet istället ske helt i den 
virtuella världen. Detta innebär ett undkommande från modellkostnaden och ett antal steg 
som innebär precisionsförluster. Tid och pengar besparas och dessutom möjliggörs global 
kommunikation.120  
 
6.6.3 Träningssimulatorer 
Haptiska gränssnitt och virtuell verklighet används idag inom flera olika medicinska områden. 
Vanligast är medicinska träningssimulatorer. Dessa ger medicinstuderande möjlighet att öva 
mera och minskar behovet av kadaver att öva på. Studenterna får träna i sin egen takt utan 
rädsla för att göra fel. Undersökningar som har gjorts visar att en person som utbildats genom 
virtuell verklighet och haptik kommer att utföra samma uppgift i verkligheten både snabbare 
och med större självförtroende. För närvarande bygger simulatorer ofta på statistisk data, en 
genomsnittlig patient, vilket innebär att simuleringar av avvikande och unika fall inte 
genomförs. Den verkliga utmaningen är att bygga en modell baserad på patientspecifik data 
för operationsplanering och träning.121 Det vore värdefullt med ett undervisnings- och 
anatomiprogram som ger möjlighet att skala av och välja ut kroppsdelar att studera, där det 
går att upprepade gånger öva på svåra och speciella operationer utan att behöva patienter, lik 
eller kadaver.122  
 
6.6.4 Diagnostik- och behandlingsplanering 
På grund av svårigheten att skapa patientspecifika simulatorer är således en annan tillämpning 
av virtuella modeller, användningen av dem i diagnostik och behandlingsplanering, inte lika 
utvecklad som den skulle kunna vara123. Dock är operationsplanering i CAD något som 
kommer mer och mer. Med utgångspunkt från CAD-data kan en robot programmeras och 
operationen kan halvautomatiseras. Med hjälp av datorbilderna kan rätt typ och storlek på 
implantat väljas.124 Även om det är ett standardimplantat som ska användas är detta ett bra 
hjälpmedel för fastställandet av olika valmöjligheter. Som sagt krävs dock tillgång till bättre 
mjukvara för att virtuell operationsplanering ska kunna användas och vara till nytta i 
behandlingen. Den mjukvara som finns tillgänglig idag är ofta komplex och svåranvänd. Det 
är ingenting som läkarna själva kan förstå sig på och arbeta med utan kräver hjälp av 
professionella tekniker. Tekniken att tillverka dessa hjälpande program finns och har 
realiserats, dock finns ett problem. Det är en för stor risk för mjukvarutillverkaren att bli 
stämd. Om en patient är missnöjd efter en operation på grund av till exempel en sned näsa och 
läkaren hävdar att han följt datorprogrammet kan detta leda till en stämning av 
                                                
119 Petersson F. et al. 2003 
120 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
121 Petersson F. et al. 2003 
122 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
123 Petersson F. et al. 2003 
124 René Magnus VD Arcam AB, telefonintervju den 27 januari 2010 
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programtillverkaren. Den stora risken att bli stämd och de kostnader det medför gör att det 
inte är någon som är intresserad av att tillverka programmen.125 De läkare vi har pratat med är 
ändå övertygade om att dessa program kommer att utvecklas och lanseras någon gång i 
framtiden. 
 
Anders Westermark, visade på ett program, som dock var så pass komplicerat att han behövde 
hjälp att använda det, men som skulle underlätta betydligt i de rekonstruktionsarbeten han 
utför. Westermark gav ett exempel på hur en ögonhåla skulle kunna rekonstrueras. I detta fall 
är mjukvävnad inblandad och områden långt ifrån själva ingreppet påverkas när ben i kroppen 
flyttas. Kirurgen måste ta hänsyn till detta och överkompensera vilket är svårt på fri hand men 
arbetet kan förenklas och precisionen förbättras med hjälp av datorprogram. I programmet 
kan följas vad som händer när ben flyttas och hur andra partier påverkas. Vad händer med 
ögat när vi flyttar kindbenet och när vi sedan lägger i ögonglobens golv som fattas? Ögat 
påverkas och flyttar sig men med hjälp datorprogrammet är det möjligt att räkna ut hur 
mycket och därmed planera hur implantatet till ögonhålan måste se ut för att passa. Det ger ett 
mycket bättre och säkrare resultat jämfört med att gissa och på fri hand skapa vad som tros bli 
bra. Användningen av en virtuell modell möjliggör också för patienten att vara med och tycka 
till. Precisionen är mycket god och slutresultatet ligger väldigt nära vad modellen visat.   
 
6.6.5 Samarbete med spelbolag 
Härmed inses att virtuella modeller kan vara till gagn för kirurgens arbete men hur ska 
mjukvaran förenklas, förbättras och göras tillgänglig för kirurgerna? För att de virtuella 
modellerna ska erhålla vid acceptans av sjukvårdspersonal fordras att de inte kräver någon 
särskild teknisk kunskap eller extra datorvana. Vi har här observerat att sjukvården skulle ha 
stor nytta av ett samarbete med spelbolagen. De har tekniken och mycket kunskap att dela 
med sig av inom dessa tillämpningar. Problemet är att medicinska modeller och simulatorer 
inte skulle vara särskilt lönsamt för dem. Spelbolagen är intresserade av att tillverka spel som 
köps av en stor mängd ungdomar, inte av några få universitet och sjukhus eftersom det inte 
skulle vara ekonomiskt gynnsamt. Kirurgisk utbildning kan uppskattas ha en marknadsandel 
på så lite som en promille av spelsektorns, som dessutom är väldigt snabbt växande, vilket gör 
att ett intresse för samarbete från spelbolagens sida inte kan förväntas.126 Som tidigare nämnts 
är också risken att bli stämd ett problem som försvårar möjligheten till samarbete. 
 
6.6.6 Fördelar och positiva aspekter 
Vi kan således konstatera att användningen av virtuella modeller och haptiska gränssnitt 
skulle innebära tidsbesparing och en mer pålitlig operation. Detta i sin tur förmår leda till 
färre om-operationer och komplikationer för patienterna. Tack vare bättre kännedom om den 
särskilda patientens anatomi leder användningen av modellerna till snabbare och bättre 
prestation under ingreppet.127 Ytterligare en positiv aspekt av användningen av haptik i 
kombination med medicinska modeller är möjligheten för kirurger att dela information. 
Kommunikation mellan läkare kan utvidgas från att bara titta till att faktiskt känna någon 
annans rörelser eller förslag på ingripande och genomförande av ett visst operationsfall.128 På 
detta sätt kan större sjukhus vara till hjälp för mindre sjukhus. Tekniken möjliggör för en 

                                                
125 Westermark Anders käkkirurg Karolinska Sjukhuset, besök och intervju den 4 februari 2010 
126 Avellán Lars, 2006 
127 Petersson F. et al. 2003 
128 Petersson F. et al. 2003 
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erfaren kirurg att observera och assistera i en operation genom till exempel 
videokonferenser129.  
 

6.6.7 Kan virtuella modeller ersätta fysiska anatomiska modeller? 
Med alla fördelar och möjligheter med dessa virtuella modeller kan det kanske tyckas rimligt 
att lämna de fysiska modellerna och övergå helt till ett virtuellt arbetssätt. Dock finns framför 
allt ett arbetsmoment där de virtuella modellerna inte kan ersätta de fysiska - möjligheten att 
bocka implantat130. Det är inte möjligt att inför en operation förbocka ett implantat i datorn. 
Ytterligare en synpunkt är att det kan vara lättare och mer pedagogiskt för en patient att få 
operationsproceduren beskriven för sig med hjälp av en fysisk modell131. Den virtuella 
modellen kan således inte helt och hållet ersätta den fysiska och som det ser ut idag kommer 
ett visst behov av den fysiska modellen fortfarande att finnas kvar132. De virtuella program 
som finns är fortfarande dyra och det kommer att ta ett tag innan de på riktigt är ute på 
marknaden. De virtuella modellerna ses som nya lösningar men är ändå inte något som i 
dagsläget drar ner servicebyråernas volymer eller som de uppfattar som något hot.133       

                                                
129 Avellán Lars Swerea IVF, besök och intervju den 29 januari 2010 
130 Svensson Börje kirurg Universitetssjukhuset Örebro, telefonintervju den 23 februari 2010 
131 Lundell Henrik Marknadschef Prototal AB, telefonintervju den 12 februari 2010 
132 Svensson Börje kirurg Universitetssjukhuset Örebro, telefonintervju den 23 februari 2010 
133 Lundell Henrik Marknadschef Prototal AB, telefonintervju den 12 februari 2010 
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7. Avslutning 
 
7.1 Diskussion och slutsats 
Tack vare möjligheten att via FFF tillverka anatomiska modeller erbjuds patienter väsentligt 
mycket bättre vård. Detta i och med att kirurgerna får möjlighet att bättre planera och också 
öva på operationsförfarandet. Operationstider förkortas vilket minskar risker och kostnader. 
Modellerna möjliggör också bättre kommunikation, både läkare emellan och i relationen 
läkare och patient. Fördelar med att tillverka implantat via FFF framför andra metoder är 
möjligheten att tillverka komplexa former vilket möjliggör tillverkning av patientspecifika 
implantat. Dessa i sin tur är värdefulla för patienten som därmed får ett implantat som kan 
sättas in utan att förstöra och kräva justeringar av den egna kroppen. I vissa komplicerade fall 
är ett individanpassat implantat det enda alternativet. Vidare innebär tillverkning av implantat 
genom FFF snabbare tillverkning och mindre materialspill. Metoderna är även särskilt 
lämpade för användning av de ofta dyra metaller och legeringar som används vid 
implantattillverkning. Detta gör FFF-metoderna synnerligen kostnadseffektiva.  
 
För att reda ut hur FFF-teknikerna skulle kunna gynna sjukvården har ett antal problem 
identifierats och förslag på lösningar upprättats. Vi har identifierat tre faktorer som utgör de 
störta hindren för en vidare spridning av FFF-tekniken inom sjukvården: 
 

• Pengar 
• Etik 
• Kommunikation 

 
Det största problemet för en vidare spridning och användning av anatomiska modeller och 
implantat är bristen på pengar. Vad gäller individanpassade lösningar ger de inte upphov till 
några stora volymer vilket gör det dyrt. Dock skulle ökade volymer medföra minskade 
kostnader och tillväxtmöjligheter. Så vad är då att föredra individanpassade eller 
standardimplantat? Individanpassade implantat är dyrare men nyttan måste vägas mot 
kostanden. Detta kan vara svårt då vissa positiva effekter inte går att mäta. Hur ska till 
exempel bättre livskvalitet och glädje värderas? Även vissa faktiska ekonomiska effekter kan 
vara svåra att mäta, om-operationer och andra långsiktiga effekter kan vara svåra att förutse 
och beräkna. Vidare bör en tidsaspekt läggas till. Hur snabbt behöver implantatet framställas? 
Ett standardimplantat kan finnas att tillgå direkt medan ett individanpassat implantat måste 
skapas från patienten och även om denna process förbättras kommer den fortfarande att ta en 
viss tid. Vi frågar oss därför var gränsen ska dras, när ska respektive alternativ väljas? Vad 
gäller anatomiska modeller ses virtuella modeller som en lösning för att i framtiden minska 
kostnaderna. Dock är de virtuella modellerna fortfarande relativt nya och i utvecklingsstadiet 
vilket innebär att de idag är ganska dyra men liksom annan teknik förväntas de bli billigare i 
och med vidareutveckling. Även möjligheten till ett obegränsat användande gör att vi anser att 
kostnaden kan motiveras. Är det således en utveckling mot virtuella modeller vi ser? Vad vi 
tror är att de virtuella modellerna kommer få stora användningsområden och bli standard. 
Emellertid kommer de fysiska modellerna inte kunna frångås helt och utmaningen blir att 
hitta den bästa och mest effektiva balansen. För att kunna utnyttja tekniken till sin fulla 
potential ska respektive modell användas på de områden där de är bäst lämpade. 
Sammanfattningsvis måste nyttan att använda FFF för implantat och anatomiska modeller 
överväga kostnaderna. Landsting och kommuner kan endast motiveras till investering om 
nyttan bevisas och besparingsmöjligheter kan garanteras. 
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Ett andra resultat är att etik är en begränsning för vidare utveckling och spridning. Vi anser 
dock detta vara ett rättfärdigat problem. Generellt inom sjukvården ska inte för stora risker tas 
eller för vågade experiment utföras, vilket skulle behövas för att driva utvecklingen framåt. 
Implantatindustrin innefattas av stränga regelverk och restriktioner och höga inträdesbarriärer 
begränsar antalet aktörer på marknaden. Vi anser att konkurrens och därmed prispress skulle 
vara önskvärt och gynna utvecklingen, men på bekostnad av vad? Det är trots allt sjukvård 
och människoliv det handlar om och för stora risker får inte tas. I och med dessa tekniker 
erbjuds enorma, näst intill obegränsade, möjligheter att förändra och byta ut kroppsdelar. Ett 
ställningstagande blir därmed att besluta till vilken gräns detta är acceptabelt. En tydlig gräns 
måste dras mellan estetik och funktionalitet. Anledningen till utbyte måste också beaktas. Ska 
en 70-åring få en ny höftled bara för att kunna springa maraton? Ytterligare en aspekt på 
etikproblemet anser vi vara vad som tillåts sättas in i kroppen. Material ska passa och 
integrera väl med kroppen. Vi tror att den tillämpning som väcker störst diskussion är tissue-
engineering. Är det etiskt korrekt att manipulera celler och framställa kroppsegna vävnader? I 
framtiden finns även en förhoppning om att kunna framställa hela organ, vilket kan vara ett 
hett ämne för debatt. Tissue-engineering är absolut något för framtiden och innebär en lösning 
och ett alternativ till artificiella implantat. Givetvis är det önskvärt att framställa ett implantat 
så likt den ursprungliga mänskliga vävnaden som möjligt vilket tissue-engineering 
kombinerat med FFF-teknikerna kan åstadkomma på ett framstående sätt. Denna teknik är än 
så länge i utvecklingsstadiet. Många möjligheter kan förutses men fortfarande finns mycket 
kvar att göra. 
 
Den sista slutsatsen vi har kommit fram till är att kommunikation är viktigt och något som 
ibland har varit ett problem. För att FFF-teknikerna ska användas för tillverkning av 
anatomiska modeller och implantat krävs först och främst en medvetenhet om teknikens 
existens och möjligheter. Ett ökat intresse och medvetenhet kan skapas genom 
opinionsbildare och pådrivare. Kommunikation är också essentiellt för att sprida tekniken. 
Läkare måste kommunicera mer mellan avdelningar och likaså måste kommunikationen i 
gränsland öka. Läkare och ingenjörer talar olika språk, men en förståelse dem emellan måste 
försöka åstadkommas så att ett utbyte av idéer möjliggörs och utvecklingen förs framåt. För 
att sjukvården ska bli så bra som möjligt och för att de bästa metoderna ska användas krävs 
således tydlig kommunikation. För att säkerställa kommunikation och vem som ska göra vad 
för att nå målen krävs ansvarstagande. Detta anser vi kan skapas genom specialisering, att få 
någon som planerar och styr verksamheten och kan påvisa dess fördelar.  
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning och blicka framåt  
Vi hade tänkt ta fram statistik på användningen av anatomiska modeller och på så sätt få reda 
på hur vanligt förekommande de är i operationsprocessen. Syftet med denna statistik skulle 
vara att påvisa de positiva effekterna hos de sjukhus och avdelningar som använder 
modellerna. Genom att konkret, med hjälp av siffror som är ett kraftfullt argument, påvisa de 
faktiska fördelarna med användningen kan landsting och kommuner övertygas att investera. 
Dock har detta varit väldigt svårt och vi har tyvärr inte lyckats få fram tillräcklig information 
för detta. Ett problem är att informationen är konfidentiell. Servicebyråer har sekretessavtal 
med sina kunder och får inte lämna ut uppgifter utan deras tillåtelse. Inom ramen för denna 
uppsats fanns inte tid att vänta på dessa godkännanden. Vi försökte därför få direktkontakt 
med olika sjukhus, men i detta fall var det istället svårt att få tag på personer med rätt 
information. Eftersom anatomiska modeller inte finns med i något kostnadsersättningssystem 
och då det inte finns något särskilt fack för att sortera eller debitera kostnader för dessa är det 
svårt att få fram hur mycket de verkligen används. Vi har därför satsat på en mer kvalitativ 
aspekt för att undersöka och påvisa fördelarna men att ta fram siffror och göra en mer 
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kvantitativ analys vore ett förslag för vidare forskning som kan leda till ökad övertygelse om 
modellernas fördelar.  
 
Ytterligare en kvantitativ analys skulle kunna göras som motiverar en investering av 
simuleringsprogram och således virtuella modeller. Förslag är att siffror för besparingar 
genom användning av simuleringsprogram tas fram. Motiverat skulle vara att beräkna möjliga 
besparingar som kan göras inom sjukvården och vid utbildning av kirurger. Bättre simulatorer 
skulle leda till bättre utbildningsmöjligheter vilket vi har uppfattat skulle kunna leda till 
förkortad utbildning och således spara en hel del pengar. Dock har vi inte tittat närmare på hur 
mycket detta skulle röra sig om men det är något vi föreslår för framtida forskning. 
 
Vi har som sagt kommit fram till att både standard och individanpassade implantat och en 
bästa blandning av dessa är framtiden. Vår uppsats har främst behandlat 
förbättringsmöjligheter och framtidsutsikter för individanpassade implantat. Dock måste även 
standardimplantaten utvecklas och förbättras för att stärka sjukvården. Av denna anledning 
rekommenderar vi fortsatt forskning på detta område. Intressant vore forskning gällande nya 
material och materialkombinationer och hur dessa skulle integrera med kroppen.  
 
Vidare gjordes en avgränsning för vår uppsats att endast behandla två av de fyra vanligaste 
medicinska applikationerna. Hur FFF-tekniken kan gynna sjukvården inom kirurgiska 
hjälpmedel och verktyg samt vid säker tillverkning och dosering av läkemedel är inget som 
behandlats i denna rapport. Även inom dessa områden antar vi att det finns stora 
förbättringsmöjligheter vilket gör dem lämpliga för vidare forskning.  
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Bilaga 1 – Bildgivande diagnostik 
Bildgivande diagnostik som input till anatomiska modeller 
Utvecklingen av 3D-skannrar har lett till att kirurger kan få en betydligt bättre förståelse av en 
patientsituation. Istället för att titta på flertalet tvådimensionella bilder och på det sättet 
försöka skapa en uppfattning får kirurgen tillgång till riktiga tredimensionella bilder som 
porträtterar fallet. För att de anatomiska modellerna ska bli så exakta och noggranna som 
möjligt krävs bra indata. Generellt sätt ger högre stråldos skarpare bilder men i och med att 
strålningen har en negativ effekt på hälsan måste en avvägning göras och stråldosen 
balanseras mot nyttan av kvaliteten på bilderna.  
 
CT (Computed Tomography) - Datortomografi  
CT-tekniken är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten och använder flera 
röntgen projektioner från olika vinklar. Traditionellt sätt fungerar det så att en röntgenstråle 
får passera kroppen och fångas upp av en detektor. Strålen och detektorn får sedan rotera 
kring och passera genom hela objektet. Alla skärningar mellan strålarna ger den information 
som behövs för att konstruera en volym. Med kännedom om vid vilken vinkel respektive 
mätdata har insamlats återskapas en tvådimensionell tvärsnittsbild och många sådana kan 
sedan sammanfogas i datorn till tredimensionella volymer. CT är den metod som används när 
benstrukturer ska avbildas och en anatomisk modell ska skapas.    
 
CBCT (Cone Beam Computed Tomography) – Volymtomografi 
CBCT-tekniken fungerar i princip på samma sätt som CT men istället för en tunn 
röntgenstråle som måste göra flera rotationer får en större stråle infalla på en större 
tvådimensionell detektor. Detta möjliggör för CBCT att genom en enda exponering framställa 
tredimensionella bilder, vilket innebär många fördelar i form av logistik, enkelhet av skanning 
och minskning av stråldos. Upplösningen är dock något sämre än med CT vilket gör 
segmentering svårare. Denna teknik är vanlig på dentala områden. 
 
MRT – Magnetresonanstomografi 
(engelska MRI – Magnetic Resonance Imaging) 
MRT grundas på fenomenet kärnmagnetisk resonans och innefattar ett starkt magnetiskt fält 
och radiovågor. Väteprotoner i vattenmolekyler ställer in sig efter det starka magnetfältet. När 
radiovågor sedan riktas mot kroppen ändrar protonerna läge. Varje gång radiovågorna slås av 
återgår protonerna till sitt ursprungliga läge och återkastar en signal som kan fångas upp och 
mätas. Eko-signalen används för att beräkna avkopplingstiden (tiden det tar för 
väteprotonerna att återgå till sina ursprungliga lägen) vilket används för att bygga upp 
tvärsnittsdatabilder. MRT tillhandahåller förnämliga bilder av mjukvävnad men avbildar inte 
benstrukturer på ett bra sätt. MRT kan därför erbjuda input för modeller av 
mjukvävnadsorgan. MRT-data kan användas tillsammans med CT-data och på så sätt skapa 
en modell med både mjukvävnad och benstruktur.134        

                                                
134 Wohlers Terry T., 2009 
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Bilaga 2 - Ordlista 
 
Computer Aided Design, CAD 
Avser digitalt baserad design och skapande av teknisk ritningar, det vill säga datorstödd 
konstruktion. 
 

Haptiskt gränssnitt 
Vad som menas med haptik är förmågan att ”känna” på ett datorgenererat objekt135. Ett 
haptiskt gränssnitt efterliknar känslan av att röra ett verkligt föremål genom att överföra 
krafter till användarens hand eller fingrar136.  
 
Stereoskopisk display 
Innebär att ögonen får var sin egen bild. Detta kan åstadkommas genom att använda glasögon 
som stänger för höger och vänster öga om vartannat samtidigt som displayen alternerar 
mellan att visa vänster och höger bild.137 
 

Tillväxtfaktorer 
En grupp peptid- eller proteinmolekyler som gynnar vävnadstillväxt genom att stimulera 
celldelning.138 Alla kroppens celler reagerar på olika tillväxtfaktorer vilka styr deras 
fundamentala livsprocesser.139 
 
Trauma 
Syftar på skada på människokroppen till följd av olycksfall eller annat yttre våld.140  
 
 
 
 

                                                
135http://www8.tfe.umu.se/courses/systemteknik/Multimed2/mm2_99/Bok98/Kapitel4/4.2/haptik.html, 2010-03-
11 
136 http://www.ne.se/haptik, 2010-03-11 
137 http://www.lucs.lu.se/agneta.gulz/publications/comp_KogVirInt_2008.pdf, 2010-03-11 
138 http://www.ne.se/tillväxtfaktorer, 2010-03-12 
139 https://www.ltu.se/webbarkiv/BIB/sunderbyn/PDF-filer/LakartidningenEBM.PDF, 2010-03-12 
140 http://www.ne.se/sok/trauma?type=NE, 2010-05-03 


