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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Ursus Medical AB (URSUS) som 
marknadsför, monterar och säljer biopsiinstrumentet Rotex skruvnålsinstrument®. Instrumentet 
som används av läkare för cellprovtagning levereras tillsammans med en instrumenthållare. 
Kunder hade uttryckt ett missnöje över instrumenthållarens konstruktion då de var tvungna att 
byta hand under utförandet av en biopsi. URSUS annonserade därför ett examensarbete för att ta 
fram en ny instrumenthållare. 

Projektet skulle resultera i ett antal koncept för instrumenthållarens utformning och mekanik. 
Den nya instrumenthållaren skulle bygga på den befintliga grundprincipen att skruvnål och 
kanyl skruvas in i vävnaden. Från de framtagna koncepten skulle ett väljas och vidareutvecklas. 
Examensarbetet skulle resultera i en teknisk lösning samt en funktionsprototyp av det valda 
konceptet.  

Utvecklingen följde den generiska produktutvecklingsprocessen och inleddes med en 
omfattande litteraturstudie. Vidare kontaktades användare och ett flertal intervjuer utfördes, 
vilket tillsammans med URSUS krav och önskemål låg till grund för kravspecifikationen. Idé 
och konceptgenereringen resulterade i fyra koncept varav ett valdes för vidare utveckling.  

Arbetet resulterade i en produktbeskrivning av konceptet Tumsnurran samt en friformframställd 
funktionsprototyp. Instrumenthållaren gick att manövrera med en hand och uppfyllde de 
skallkrav som ställdes av URSUS och till stor del även de önskemål som fanns hos användarna. 
Skruvnål och kanyl utrustades med varsin plastdetalj som bestod av ett kugghjul och en gänga, 
vilket möjliggjorde att de oberoende av varandra kunde få en roterande framåtriktad rörelse när 
användaren snurrade på ett av instrumenthållarens två hjul. Examensarbetet skulle ligga till 
grund för URSUS fortsatta produktutveckling och avslutas därför med en diskussion med 
förslag för fortsatt arbete. 



 
 



 
 

 

 

Abstract 

This Master Thesis has been carried out in cooperation with Ursus Medical AB (URSUS) which 
markets, assembles and sells the Rotex Screw Needle Biopsy Instrument ®. The instrument is 
delivered with an instrument holder. Customers had expressed dissatisfaction over that they 
needed to use two hands during a biopsy procedure, which resulted in a project to develop a 
new instrument holder.  

The project aim was to create concepts for how the new instrument holder should be designed, 
with focus on the mechanics. The new instrument holder would build on the existing basic 
principle that the screw needle and the cannula were screwed into the tissue.  The thesis work 
would result in a technical solution and a functional prototype of the chosen concept. 

To achieve this, a generic product development processes were used and began with a 
comprehensive literature review. Users were interviewed and with the information given 
together with the requirements from URSUS a specification of requirements were formed. Idea 
and concept generation resulted in four concepts and one was chosen for further development. 

The work resulted in a product description of the concept Tumsnurran and a 3D-printed 
prototype. The developed instrument holder was one hand operated and fulfilled URSUS 
requirements and most of the wishes from the interviewed users. The screw needle and the 
cannula were equipped with a plastic detail consisting of a cogwheel and a thread, and by 
spinning one of the two wheels on the instrument holder the screw needle or the cannula would 
spin forward. The project was meant to be used as a part of URSUS product development 
process and the report ends with a discussion and suggestions for further development. 
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1 Inledning 

Nedan följer en kort beskrivning av arbetets bakgrund, mål, syfte, problemformulering 
och de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Ursus Medical AB (URSUS) marknadsför, monterar och säljer Rotex 
skruvnålsinstrument® som används för skruvnålsbiopsi (cellprovtagning). Rotex 
skruvnålsinstrument för cytologisk provtagning lanserades 1975 och användes 
ursprungligen för provtagning på lungvävnad men instrumentet har även visat sig 
avnändbart till annan provtagning som lever, nure, lymfkörtel och bröstvävnad. 

Skruvnålsinstrumentet används tillsammans med en instrumenthållare, vars utseende i 
stort sett är oförändrat jämfört med ursprungsinstrumentet. Detta i kombination med 
kunders uttryckta problem med instrumenthållaren ledde till att URSUS annonserade ett 
examensarbete för att ta fram en ny instrumenthållare. 

1.2 Mål och syfte 

Målet med utvecklingsarbetet var att ta fram en produktbeskrivning av en ny 
instrumenthållare, som kunde ligga till grund för URSUS vidare produktutveckling. 

Syftet med examensarbetet var att med kända metoder för produktutveckling ta fram en 
ny instrumenthållare som på ett bättre sätt var anpassad efter hur biopsier tas idag. 
Arbetet skulle i ett längre perspektiv kunna leda till bättre biopsier och på så vis gynna 
användare, patienter och URSUS. 

1.3  Problembakgrund 

Som utgångspunkt för examensarbetet fanns URSUS användare (de som utför 
biopsierna med Rotex skruvnålsinstrument) som genom åren framhållit önskade 
förbättringar på instrumenthållaren.  

Främst har användare påpekat att de tvingas byta hand för att hantera instrumenthållaren 
under utförandet av biopsin. Efter införandet av instrumentet genom vävnaden skall 
såväl skruvnål som kanyl roteras, delvis oberoende av varandra i olika moment, och 
därefter dras ur vilket med dagens instrumenthållare krävt ett förändrat handgrepp 
mellan de båda skruvmomenten. Bytet av handgrepp har uppfattats som ett försvårande 
och irriterande moment.  

1.4 Projektbeskrivning 

Projektet skulle resultera i ett antal koncept för instrumenthållarens utformning och 
mekanik. Den nya instrumenthållaren skulle bygga på den befintliga grundprincipen att 
skruvnål och kanyl skruvas in i vävnaden. Från de framtagna koncepten skulle ett väljas 

Dragavlastning 
för kablar 
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och vidareutvecklas. Examensarbetet skulle resultera i en teknisk lösning samt en 
prototyp på det valda konceptet. Examensarbetets uppgift var i huvudsak att förbättra 
instrumenthållaren men utvecklingen kunde orsaka behov av följdförändringar av själva 
instrumentet. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsades till utformningen, med tillhörande mekanik, hos 
instrumenthållaren och de förändringar som är direkt kopplade till skruvnålen och 
kanylens rotation. Förändring av skruvnålens och kanylens utformning omfattades inte i 
detta arbete. 

Arbetet fokuserade på instrumenthållarens mekanik och berör inte hur en 
instrumenthållare skall utformas ergonomiskt. För att ge instrumenthållaren en god 
ergonomi skulle ytterligare undersökningar krävas, något som inte rymdes inom ramen 
för detta arbete. 

Val av material och tillverkningsmetoder var redan bestämda av företaget, vilket ledde 
till att det inte lades någon vikt vid detta i rapporten. Den nya instrumenthållaren och 
dess komponenter skulle i största möjliga utsträckning använda samma material som 
den befintliga instrumenthållaren.  

URSUS ställde kravet att arbetet skulle utgå ifrån det befintliga instruments 
grundkonstruktion; där skruvnål och kanyl skruvas in. Arbetet avgränsades till att 
endast behandla koncept som följde detta önskemål och företagets krav enligt  
Appendix A. 

Rapporten sträcker sig från idé till val och förfining av ett koncept och innehåller inte 
material för produktion. 

Inga ekonomiska kalkyler gjordes kring det valda konceptet men ekonomiska aspekter 
togs i beaktande vid valet av konstruktion. 

1.6 Rapportstruktur 

Rapportens struktur är utformad för att göra den enkel att följa för läsaren.  

Inledningen beskriver den bakomliggande informationen som är nödvändig för att följa 
arbetet. Den teoretiska referensramen behandlar den teori som användes under arbetet. 
Teorin behandlar områdena produktutveckling, biopsier och den mekanik som krävdes 
för det valda konceptet. Metoddelen beskriver tillvägagångssättet och de verktyg och 
modeller som använts under arbetet. Genomförandet beskrivs i ett eget kapitel där de 
faktiska aktiviteterna presenteras mer ingående. Resultatet beskriver kort det valda 
konceptet. Arbetet avslutas med en diskussion där förslag ges för fortsatt utveckling.  
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1.7 Rotex skruvnålsinstrument 

I denna del av rapporten beskrivs produktens användare, användarförfarandet och hur 
instrumentet med instrumenthållare är utformat. Informationen i detta kapitel är till 
största del hämtad ifrån Manual Rotex (2009). 

1.7.1 Produktens delar 

Rotex skruvnålsinstrument innefattar en skruvnål och en kanyl, se Figur 1, och en 
instrumenthållare. 

 

 
 

Figur 1. Skruvnålens gänga i förstoring (A), Skruvnål (B), Kanyl (C), 
 (Manual Rotex, 2009) 

 
Instrumenthållaren består av två delar; stängningsanordningen (D) och 
instrumenthållarens hantag (E). Dessa visas med dimensioner i Figur 2.  

Skruvnålen, som visas i Figur 1 (B) är av rostfritt stål och har en diameter på 0,55 mm 
och en 16 mm avsmalnande skruvformad del längst ut på nålen, enligt Figur 1 (A). 
Skruvnålen finns i två varianter med olika diametrar; 0,8 alternativt 1,0 mm. Skruvnålen 
passar i kanylen och även den har en spets och skärande kanter. På kanylen sitter en 
spiralformad kanylfattning av plast som passar i instrumenthållarens tänder, som visas i 
Figur 2. 
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Figur 2. Instrumenthållarens delar. Stängningsanordning (D) och 

instrumenthållarens handtag (E). Instrumenthållaren är 16 cm lång, 3 cm bred,  
0,7 cm tjock och har en naturlig grepplängd om 11 cm. (Manual Rotex, 2009) 

 
Instrumenthållaren har en stängningsanordning, se Figur 2 (D), som hjälper till att hålla 
kanylen och skruvnålen på plats.  

Skruvnål och kanyl är steriliserade och är till för engångsbruk. Instrumenthållaren kan 
användas flera gånger men bör värmesteriliseras eller gassteriliseras mellan varje 
användning.  

Skruvnålen finns i tre utföranden 172-08, 172-1, 112-08 där de första siffrorna beskriver 
nålens längd och tjockleken anges efter bindesträcket i millimeter. 

Material och tillverkningsmetod 

Instrumenthållaren med stängningsanordning är gjord i polykarbonat medan 
kanylfattningen är i polypropen. Delarna tillverkas genom formsprutning. 
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Användarförfarande 

1. Användaren väljer instickningsställe där punktionen skall ske med hjälp av 
röntgengenomlysning, ultraljud- eller datortomografi. 

2. Huden rengörs. Instrumentet förs in genom vävnaderna tills den kommer till 
kanten av den vävnad där cellprovet skall tas, se Figur 3 (F). Detta sker med 
hjälp av röntgengenomlysning eller ultraljud. Vidare roteras skruvnålen medsols 
in i vävnaden enligt Figur 3 (G). När den nått sitt ändläge skruvar användaren 
motsols på den spiralformade kanylfattningen av plast enligt Figur 3 (H) tills 
även den når sitt ändläge. Kanylen roter över skruvnålen och skär av 
cellvävnaden, varpå den ligger skyddad i skruvnålens spiralformade fåror. 
Därefter dras instrumentet ut ur kroppen. Cellernas skydd av kanylen resulterar i 
litet trauma vid utförandet av instrumentet och minimerar risken för att 
tumörceller sprids i instickskanalen.  

 
 

Figur 3. Bilden visar hur instrument och instrumenthållare används under 
biopsin. Instrumentet förs in till tumörens kant (F), Skruvnålen roteras 

medsols tills den når sitt ändläge (G). Kanylen snurras in motsols, och tack 
vare instrumenthållarens tänder åker kanylen framåt, över skruvnålen, och 
skär en av cellvävnaden (H). När kanylen nått sitt ändläge är provtagningen 

klar och instrumentet tas ut. (Manual Rotex, 2009) 
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Behandling av cellmaterial 

Instrumentet dras ut med instrumenthållaren och därefter lossas skruvnål och kanyl 
genom att låsmekanismen fälls upp. Skruvnålen trycks in till sitt ändläge så att den 
distala delen, med cellerna i skruvgängorna, blir synliga. Nålen placeras därefter på ett 
objektglas enligt Figur 4 (I). Materialet kommer senare strykas ut, fixeras och färgas.  
 

1. Med hjälp av kanten på ytterligare ett objektglas kan materialet i skruvgängorna 
frigöras. Glaset hålls mot gängan samtidigt som skruvnålen roteras motsols, se 
Figur 4 (J). Materialet kan sedan fixeras i formalin och behandlas som ett 
histologiskt preparat. 

 

 
 

Figur 4. Instrumentet placeras på ett objektglas för att kunna utstrykas, fixeras och 
färgas. Instrumentet på ett objektglas (I) avskrapas med hjälp av ett annat 
objektglas (J). 

 

2. För att få ut allt material kan en vanlig luftfylld 10 - 20 cm3 spruta anslutas till 
kanylens plastknopp och sprutas ut på ett substrat för bakterieodling. På så vis 
kan den lilla mängd blod och vävnadsvätska som ligger kvar i kanylen tas 
omhand och analyseras.  
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs delar av den teori som kan vara intressant vid utformningen av 
en instrumenthållare för skruvnålsbiopsi. Kapitlet inleds med teori om biopsier och 
beskriver sedan en rad metoder som kan användas vid en systematisk 
produktutveckling. Avslutningsvis behandlas teori för instrumentens mekaniska 
utformning. 

2.1 Vad är en biopsi 

En biopsi är ett vävnadsprov som kan tas från de flesta organ i kroppen. Ingreppet utförs 
av läkare och betraktas som ett operativt ingrepp och skall ske under sterila betingelser 
om det rör sig om provtagning genom huden. Provet undersöks sedan med hjälp av 
mikroskop för att utreda om det finns någon sjuklig förändring i vävnaden. Biopsier tas 
vanligtvis med hjälp av ultraljud, datortomografi eller med genomlysning. Biopsi från 
en tumör som är palpabel, kännbar, kan ibland tas utan dessa hjälpmedel. 
Vävnadsprovet fixeras sedan i en formaldehydlösning och skickas till ett cytologiskt 
laboratorium för analys. Större vävnadsbitar kan skickas till en patolog för analysering 
(www.socialstyrelsen.se, 2006). 

2.2 Biopsityper och undersökningsmetoder 

Vävnadsprovet kan tas från nästan alla delar av kroppen och valet av metod beror på var 
tumören sitter och vilken typ av cancer som förväntas. Biopsier kan utföras med tunnare 
nålar eller med hjälp av endoskopiska instrument. Det vanligaste nålbaserade 
biopsityperna är finnålsbiopsi och grovnålsbiopsi. De vanligaste hjälpmedlen under en 
biopsi är datortomograf, ultraljud eller mammografiutrustning (röntgen), de hjälper 
läkaren att se instruments position i kroppen och vävnadens utformning (American 
Cancer Society, 2009). 

Finnålsbiopsi  

Biopsier där man använder en nål som har en diameter på 21 guage eller tunnare (0,8 
mm) brukar kallas för finnålsbiopsi (eng. Fine needle biopsy) (www.socialstyrelsen.se, 
2006). Om materialet sugs ut med finnålen kallas det för aspirationsbiopsi. Metoden 
anses vara enkel och snabb men ställer krav på provtagarens skicklighet för att kunna 
analysera provet. Cellerna som erhålls från provtagningen analyseras vanligtvis av en 
cytolog och kan även kallas cytologiskt prov (American Cancer Society, 2009) 

Grovnålsbiopsi  
Grovnålsbiopsi (eng. Core Biopsy) utförs med en grövre nål än vid en finnålsbiopsi och 
tar ut ett cylinderformat vävnadsprov (American Cancer Society, 2009). 
Grovnålsbiopsier utförs ofta med ett pistolliknande instrument där nålen skjuts in för att 
erhålla vävnadsprovet. Vanligtvis tas flera prov för att säkerställa att rätt material 
erhålls. Materialet skickas sedan till ett patologiskt laboratorium för analys 
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(Imaginis.com, 2007). En grovnålsbiopsi tar oftast längre tid än en finnålsbiopsi. 
Grovnålsbiopsier kan ibland utföras med en vakuum-utrustning och kallas då för 
vakuumbiopsi. Metoden möjliggör att flera prover kan tas vid samma instick. 
(American Cancer Society, 2009). 

Skruvnålsbiopsi 

Skruvnålsbiopsi utförs med en korkskruvsformad nål där cellerna samlas i gängan. 
URSUS var ursprunglig uppfinnare av tekniken och är, i skrivandets stund, den enda 
kända aktören på marknaden för denna typ av nålar. Skruvnålen har storleken av finnål 
men ger ett material som påminner om materialet från en grovnål. URSUS anser att 
skruvnålens fördelar är: 

• Liten trauma i vävnaden då nålen har mycket små dimensioner och skruvas in.  

• Mängden erhållet material är litet men koncentrerat vilket gör det lättarbetat 
under mikroskoperingen. Materialet innehåller en liten mängd blod i jämförelse 
med aspirationsbiopsier. 

• Materialet kan direkt överföras till substrat för bakterieodling. 

• Hög precision kan uppnås även vid provtagning från små djupt liggande 
förändringar då den skruvade nålen syns väl vid ultraljud och genomlysning, på 
så vis kan upprepade biopsier undvikas. 

• Kanylen omsluter cellerna i skruvnålen och minimerar risken att elakartad 
vävnad sprider sig i instickskanalen.  

Användare som är vana vid grovnålsbiopsier kan se den mindre mängden material som 
en nackdel (Nordenström, 2009). 

Ultraljudsundersökning 

En ultraljudsundersökning använder ljudvågor som skickas in i kroppen och sedan 
tillbaka som signaler när de träffat det organ som skall undersökas. Signalerna 
omvandlas till en bild som blir synlig på en monitor. Tekniken går att använda på nästan 
hela kroppen för att identifiera förändringar som exempelvis knölar, cystor, 
inflammationer eller tumörer. (Vårdguiden.se, 2008). Vid biopsier används ultraljud för 
att lokalisera förändringar och för att se var biopsinålen befinner sig i kroppen under 
själva biopsin. 

Datortomografi 

Datortomografi är en röntgenapparat där små röntgenstrålar skickas ut i olika vinklar 
genom kroppen varpå tvärsnittsbilder erhålls som gör det lättare för läkaren att se 
möjliga förändringar. Metoden som även kallas DT eller CT kan användas på de flesta 
av kroppens organ (Vårdguden.se, 2008). 
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Genomlysning 

Genomlysning är en röntgenprocedur som gör det möjligt att se inre organ i rörelse. 
Tekniken använder röntgenstålar för att skapa videobilder i realtid. När röntgenstålarna 
passerat kroppen plockas de upp av en bildförstärkare och omvandlas till ljus. Ljuset 
som avbildar organet kan sedan visas på en monitor (Medterms.com, 1998). 

Stereotaktisk undersökning 

Vid en stereotaktisk undersökning anges tumörens läge i tre dimensioner (x, y och z-
led). Med hjälp av röntgenutrustning kan läkaren bestämma var ingreppet skall ske och 
ställa in avstånden på den stereotaktiska utrustningen med mycket hög noggrannhet. 
(Cancerfonden.se, 2007). Många biopsiinstrument kan kopplas till den stereotaktiska 
utrustningen där ingreppet sedan utförs med patienten stående eller sittande. ( Brita 
Arve et al, 2005).  

2.3 Produktutvecklingsprocessen 

Att arbeta efter en väldefinierad process under produktutvecklingen har en rad fördelar 
(Ullrich K. &., 2007): 

Kvalitetsgaranti: Med checklistor och annan avstämning av arbetet kan en lägsta 
kvalitetsnivå uppnås. 

Koordination: En bra process kan agera plan för projektet och definierar 
projektdeltagarnas roller under utvecklingsarbetet. Planen kan dessutom visa när olika 
aktörer blir delaktiga i projektet. 

Planering: En process ger naturliga milstolpar som ligger i slutet av varje fas, dessa förs 
in under planeringsfasen av projektet. 

Ledning: Processen kan användas som riktmärke under utvärderingen av ett projekt. 
Genom att jämföra processen med händelser under projektet kan ledningen identifiera 
problemområden. 

Förbättring: En god dokumentation av en organisations utvecklingsprocess hjälper ofta 
till att identifiera förbättringsmöjligheter.  
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2.3.1 Generisk produktutveckling 

Ullrich & Eppinger (2004) beskriver den generiska produktutvecklingsprocessen i sex 
faser, enligt Figur 5. 
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0. Planering  

Här bestäms företagets strategi och marknadssegmentet definieras.  

1. Konceptutveckling  

Under konceptutvecklingen samlas kundönskemålen in och kunderna identifieras. En 
mängd alternativa produktkoncept tas fram varav några väljs ut. Det finns en mängd 
metoder för konceptval. Här granskas produktens form, uppgift och funktionalitet. I 
konceptutvecklingsfasen granskas även konkurerande produkter och projektets 
ekonomiska plan.  

2. Konstruktion på systemnivå  

Här bestäms produktens arkitektur, dess komponenter och konstruktion.  

3. Detaljerad konstruktion  

En komplett specifikation av geometri, material, toleranser och standardkomponenter. 
Här bestäms även tillverkningsmetod och tillverkningsverktyg tas fram.  

4. Test och förfining  

Här utförs tester och de första prototyperna tas fram. Geometrin och materialvalet är den 
samma som för slutversionen. Funktionaliteten och funktionaliteten verifieras. Vidare 
tas ytligare mer förfinade prototyper fram som kan testas av testgrupper.  

Figur 5. Schematisk bild över produktutvecklingsprocessen enligt Ullrich & Eppinger 2004 
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5. Produktionsförberedelse  

En produkt tas fram med valda produktionsverktyg. Personal löser kvarstående 
produktionsproblem. Från produktförberedelserna går produkten vidare till produktion.  

2.3.2 Stage-Gate processen 

Robert G. Cooper har tagit fram en modell för produktutvecklingsprocessen som han 
kallar för Stage-Gate. Modellen sträcker sig från idé till färdig produkt genom att gå 
igenom olika faser som separeras med grindar (eng. Gates). Varje grind symboliserar en 
tidpunkt där viktiga beslut måste tas. Portarna fungerar som en kvalitetskontroll där 
kvalitet, gruppens insats, ekonomi, projektplan och tillgång på resurser ses över. 
Beslutet om projektets framtid beslutas av s.k. Gatekeepers som vanligtvis består att 
företagets ledning (Stage-gate.se, 2007). Figur 6 visar Stage-Gate modellens faser och 
grindar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringsfasen har som mål att ta fram ett stort antal konceptuella 
produktlösningar som uppfyller kraven i produktspecifikationen (Johannesson Hans, 
2004). Med en systematisk konceptgenerering ökar chanserna för att en stor del av 
lösningsrymden blir kartlagd. De framtagna koncepten kan senare utvärderas och 
därefter kan ett eller ett flertal koncept användas för vidare produktutveckling. 
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Figur 6. Stage-gate modellens uppbyggnad 
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2.4.1 Funktionsmedelträd 

Utifrån ett stort antal idéer som grund kan metoden funktionsmedelträd användas för att 
generera ett flertal koncept. Metoden kan användas för att skapa en hierarkis 
strukturmodell innehållande produktens funktioner och funktionsbärande lösningar 
(Johannesson Hans, 2004). Huvudfunktionen är grunden för trädet som sedan förgrenas 
nedåt och växer för varje nivå. Funktioner följdes av medel och vice versa, se Figur 7. 

 

 
 

 

När trädet nått önskvärd nivå gick det att välja vilka medel som skulle anammas och 
vilka som kunde förkastas. Med de valda medlen kunde ett eller flera koncept formas. 
Om en gren ansågs kunna utvecklas vidare, längre än de övriga, kunde ett nytt träd 
skapas med utgångspunkt från en funktion eller ett medel från den grenen.  

2.5 Konceptval 

Koncepten från konceptgenereringen bör utvärderas för att säkerställa att de 
uppfyller kravspecifikationen. Utvärderingen gör det också möjligt att se vilket 
eller vilka koncept som borde vidareutvecklas. I en utvärderingsmatris, enligt  

Tabell 1, rangordnas kriterier efter hur viktiga de anses vara. Koncepten får olika poäng 
beroende på hur bra de anses uppfylla de olika kriterierna. Poängen multiplicerades med 
viktfaktorn för kriteriet. Summan av alla multiplicerade poäng ger ett totalbetyg som 
kan användas som riktlinje vid konceptvalet. När valet av koncept är gjort bör 
konceptvalet kritiskt granskas för att identifiera potentiella svagheter i den valda 
lösningen (Johannesson Hans, 2004). 

Huvud- 
funktion 

Huvudmedel 

Delfunktion 1 

 

Delfunktion 2 Delfunktion 3 

Figur 7. Schematisk bild av tankegången vid metoden funktionsmedelträd 
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Tabell 1. Exempel på uppbyggnad av utvärderingsmatris med godtyckliga koncept 
och kriterier. I exemplet användes 1, 3 eller 9 poäng där en högre poäng betyder 
att konceptet uppfyller kriteriet bättre. Poängen multipliceras med den angivna 

”Vikten”. 
 

Kriterier Vikt 
(1-5) 

Koncept 1 
Poäng:1,3,9 

Koncept 2 
Poäng:1,3,9 

Koncept 3 
Poäng:1,3,9 

Kriterie 1 1 1 1 3 3 9 9 
Kriterie 2 4 9 36 9 36 3 12 
Kriterie 3 3 3 9 3 9 1 3 
Kriterie 4 2 3 6 9 18 3 6 
Totalbetyg  52 66 30 

 

2.6 Konceptutvärdering 

För att utvärdera ett koncept och ta reda på åt vilket håll det fortsatta utvecklingsarbetet 
bör riktas kan metoden ”QFD” (Quality Function Deployment) användas. Metoden 
visar hur väl produktens egenskaper överrensstämde med kundens krav och önskemål 
genom att poängsätta sambandet mellan dem (1, 3 eller 9 poäng där 9 poäng motsvarade 
starkt samband).   

Om produktegenskaperna arbetade med eller emot varandra antecknades ett plus eller 
minustecken i QFD-husets tak, enligt Figur 8. QFD-huset kan också användas för att 
visa hur produkten står sig mot konkurrenter inom varje önskemål/krav och 
produktegenskap. Målvärden kan även anges för kraven och med hjälp av symboler 
indikera hur vida de uppfylldes (Charlotte Nillsson, 1990). 

 
Figur 8. Schematisk bild av ett QFD-hus 



 

14 
 

2.7 Mekanik 

För att möjligöra beräkningar av den mekanik som skulle driva skruvnål och kanyl 
framåt användes följande formler, där z är antalet kuggar på kugghjulet och m 
kännetecknar modulen (Karl-Olof Olsson, 2006). Ingående vinkelhastighet betecknas 
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 , medan den utgående vinkelhastigheten betecknas 𝑤𝑤𝑢𝑢𝑢𝑢 . Delningsdiametern (dd ), 
toppdiametern (𝑑𝑑𝑢𝑢) och bottendiametern (𝑑𝑑𝑏𝑏) beskrivs i Figur 9. 

 
Figur 9. Kugghjul med intressanta beteckningar för beräkningarna. 
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3 Metod 

Kapitlet beskriver de metoder som användes under arbetets gång. 

3.1 Intervjuer och informationssökning 

För att få en grundläggande förståelse för biopsier inleddes arbetet med en omfattande 
litteraturstudie. Informationssökningen utfördes dels på internet och dels med hjälp av 
böcker, artiklar, forskningsstudier och uppslagsverk. Stora delar av litteraturen rörande 
produktutveckling erhölls från tidigare studerad kurslitteratur. Till viss del erhölls 
material om biopsier från URSUS, men då materialet var något gammalt söktes 
uppdaterat kompletterande material.  

En nära dialog med användarna skulle resultera i att kraven de ställt skulle uppfyllas. 
Genom semistrukturerade intervjuer med användare samt diskussion med URSUS 
ledning och andra intressenter erhölls svar på viktiga frågor. De åsikter och erfarenheter 
som framkom under samtalen skapade en bild över vilka egenskaper och funktioner 
produkten skulle äga. Inför intervjuerna med användare utformades ett frågebatteri. Till 
stor del användes samma frågor vid samtliga intervjuer men då vissa mer faktabaserade 
frågor redan besvarats vid tidigare intervjuer ställdes inte dessa på andra. Frågebatteriet, 
som finns i Appendix B, var brett och innehöll även frågor som skulle kunna användas 
till fortsatt utveckling av en produktfamilj eller tillbehör till produkten.   

Genom att kartlägga och undersöka konkurerande produkter utreddes om det fanns 
befintliga idéer och lösningar som kunde användas vid framtagningen av den nya 
instrumenthållaren. Information erhölls från konkurrenters webbplatser, se en 
kartläggning av biopsinålstillverkare i Appendix C, olika patentdatabaser och genom att 
besöka Patent och registreringsverket (PRV) i Stockholm.  

3.2 Kundönskemål 

Genom att kartlägga och undersöka intervjumaterialet strukturerades kundönskemålen i 
punktform och låg till grund för utformningen av en kravspecifikation. 

3.3 Kravspecifikation 

Intervjuerna och informationssökningen resulterade i många krav och önskemål kring 
hur produkten skulle utformas. Utöver dessa krav fanns redan från företaget ställda krav 
enligt Appendix A. Kravspecifikationen skulle strukturera informationen kunde 
användas för en utvärdering av konceptet. 

3.4 Idégenerering 

Kravet att använda huvudprincipen med en snurrande kanyl och skruvnål gjorde att 
arbetet till en början var att lösa ett mekaniskt problem. Detta ledde till att 
idégenereringen inte använde beprövade idégenereringsmetoder som exempelvis 
brainstorming, utan idéerna kring olika mekaniska lösningar bollades fram och tillbaka 
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med sakkunniga. Inspiration kring nya idéer söktes även i konkurrentanalysen och 
patentundersökningen. 

3.5 Konceptgenerering 

Efter idégenereringen togs ett antal koncept fram under konceptgenereringsfasen. Ett 
funktionsmedelträd, som beskrivs i kapitel 2.4.1, användes för att organisera och skapa 
olika koncept. 

3.6 Konceptval 

Valet av koncept skedde i samspråk med företaget och handledare samt studiekamrater 
som agerat bollplank. Som hjälp vid valet av koncept användes en utvärderingsmatris 
som beskrivs i kapitel 2.5. 

3.7 Konceptutvärdering 

Det valda konceptet utvärderades med hjälp av ett QFD-hus som beskrivs i kapitel 2.6. 

3.8 Dimensionering 

Utgångspunkten för instrumenthållarens utformning var önskemålen som framkommit 
under intervjuer och samtal med URSUS. Vid dimensionering av mekaniken användes 
standardmoduler för kuggar och gängor för att minska risken för mekaniskt haveri. 
Yttre dimensioner på mekanikens delar ställdes mot antalet varv användaren skulle bli 
tvungen att rotera dem. När de ansågs ligga i bra nivå i relation till varandra undersöktes 
om det var möjligt att minska dimensionerna ytterligare. När mekanikens yttre 
dimensioner var fastställd formades instrumenthållarens skal efter detta.  

3.9 Modeller och prototyp 

För att visualisera koncepten och pröva instrumenthållarens form och funktion togs ett 
flertal modeller fram och slutligen formsprutades en funktionsprototyp. De enklare 
modellerna togs fram i formskum och lera medan funktionsprototypen togs fram med 
CAD-modellering i programmet SolidEdge (UGS, 2006). 
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4 Genomförande 

Kapitlet syftar till att beskriva arbetsgången och de val som gjordes för att slutligen ta 
fram en prototyp för det valda konceptet. 

4.1 Intervjuer och informationssökning 

Den litteratur som bearbetades under litteraturstudien var till övervägande del från 
svenska och utländska organisationers webbplatser. 

För att se vilka produkter som redan fanns på marknaden och undersöka om det fanns 
olika lösningar som kunde användas som inspiration till utvecklingen av 
instrumenthållaren utfördes en konkurrentundersökning och genomsökning av 
patentdatabaser. 

I konkurrentanalysen hittades 32 företag som säljer olika typer av biopsiinstrument, 
ingen av dessa hade nålar som var utformade som Rotex skruvnålsinstrument. 

Vid sökning i patentdatabaser användes främst den internationella patentdatabasen 
esp@cenet (Esp@cenet, 2008). Det fanns en mängd olika handtag och invecklade 
instrumenthållare i dessa databaser, dock hittades ingen produkt där en kanyl och nål 
skruvades in.  

Fyra intervjuer utfördes med personer som hade lång erfarenhet av biopsier. Tre av de 
fyra intervjuade hade tidigare erfarenhet av Rotex skruvnålsinstrument. 

Intervju 1, Karolinska sjukhuset, 2008-11-27 

Den första intervjun hölls med Gert Auer, professor i patologi på Karolinska sjukhuset. 
Gert gav en översiktlig bild om hur biopsier tas idag och vilka olika tekniker som 
används. Han bekräftade att en instrumenthållare som kunde manövreras med en hand 
var att föredra då den andra handen vanligtvis höll ultraljudsutrustningen under biopsin. 
Gert tyckte att en mindre instrumenthållare skulle vara önskvärd och vid införandet av 
kanylen skulle precisionen vara maximal med ett penngrepp. För att Gert skulle få 
möjligheten att testa URSUS nuvarande produkt, erhöll han några exemplar och utförde 
tre biopsier. Han ansåg att materialet var bra men att instrumenthållaren var i behov av 
utveckling. En av biopsierna som utfördes var på en mindre tumör och där upplevde 
Gert, samma problem som med andra instrument, att det var svårt att ta ett prov då 
förändringen knuffades undan istället för att penetreras av nålen. Gert trodde att en 
pennliknande motoriserad instrumenthållare med två knappar, en för kanyl och en för 
skruvnål, hade varit optimalt, gärna med en oscillation så nålen kunde penetrera mindre 
tumörer.  
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Intervju 2, St:Görans sjukhus, 2008-12-03  

Den andra intervjun hölls med Karin Leifland, 2008-12-03, överläkare och medicinsk 
chef Mammografi Sverige på Unilabs AB. Hon beskrev hur biopsier utförs i Sverige 
och vilka tekniker som används vid olika cancertyper. Hon hade använt Rotex under sin 
tid på Karolinska sjukhuset och ansåg att en av fördelarna med skruvnålsinstrument var 
att materialet som erhölls var likt det som kunde fås vid en grovnålsbiopsi även om 
mängden material var mindre. Fördelar med instrumenthållaren var att den var lätt och 
gick att använda med en hand när den väl var inne i kroppen. Karin ansåg att 
instrumenthållaren var något klumpigt och att en bra hållare skulle vara liten och nätt 
men samtidigt ge en bra stabilitet. En motoriserat instrumenthållare trodde hon inte var 
nödvändigt men ansåg att det skulle kunna ge en god stabilitet. Instrumenthållarens 
storlek spelade mindre roll vid stereotaktisk provtagning då en särskild 
instrumenthållare används. Antalet varv en användare måste snurra på kanyl och 
skruvnål upplevde inte Karin som något problem och hon poängterade att en biopsi inte 
behövde gå särskilt snabbt. Hon trodde att Rotex skruvnålsinstrument var bäst lämpad 
vid ultraljudsundersökning.  

Intervju 3, Karolinska sjukhuset, 2009-01-23 

Den tredje intervjun hölls med Gunilla Svane, 2009-01-23, radiolog på Karolinska 
sjukhuset. Gunilla hade använt Rotex skruvnålsinstrument mellan 1987-2006 men slutat 
när deras stereotaktiska utrustning gått sönder. Gunilla hade nästan enbart använt nålen 
vid stereotaktisk undersökning varpå en speciell instrumenthållare, fäst i utrustningen, 
använts. Hon ansåg att instrumentet var bäst i sega cellvävnader och att instrumentet 
hade en god taktilitet som gjorde det möjligt att känna vilken typ av vävnad det var 
under själva införandet av nålen. Vid ultraljud tyckte hon att den längre nålen (172-08) 
kunde kännas lång och svajig. Instrumenthållaren ansåg hon vara elegant, greppvänlig 
och exakt. Nackdelen var att den krävde två händer under biopsin. Gunilla berättade att 
hon inte skruvade in nålen utan istället vickade nålen fram och tillbaka mellan tummen 
och pekfingret samtidigt som nålen fördes in. Detta för att den nätlika vävnaden i 
kroppen annars kunde skapa små vridningar som upplevdes som smärtsamma hos 
patienten. Hastigheten som nålen fördes in med berodde på motståndet. Materialet 
ansåg hon blev mycket bra. Kanylens plastknopp tyckte hon även i framtiden skulle 
vara möjlig att koppla till en spruta för kolindikering, vilket var en metod som användes 
för att markera var tumören var placerad inför operation. Gunilla berättade att 
instrumentet fördes in med en 20-30 graders vinkel, relativt instickningspunkten, vid 
ultraljud och med en 90 graders vinkel vid stereotaktisk undersökning. Kanylen hade 
gärna fått vara ännu vassare vid insticket. Instrumenthållaren ansåg hon skulle ha 
samma riktning som nålen fördes in med och inte den T-form som Rotex 
instrumenthållare hade. En motoriserad instrumenthållare trodde hon skulle medföra att 
taktiliteten försämrades. 
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Intervju 4, Karolinska sjukhuset, 2009-01-23 

Den fjärde intervjun utfördes med radiolog Edward Azavedo, 2009-01-23, som arbetat 
mycket nära Gunilla Svane och därmed hade liknande erfarenheter. Edward ansåg att 
instrumentet gav ett adekvat material och var bäst vid hårda förkalkningar, medan 
mjuka förkalkningar bäst togs upp med aspiration. Instrumenthållaren hade han knappt 
använt då han, precis som Gunilla, nästan uteslutande använt instrumentet i den 
stereotaktiska utrustningen. Den största fördelen med instrumentet tyckte han var att det 
gick att välja hur långt skruvnålen skulle gå in varpå man kunde anpassa det till 
tumörens storlek. Han tyckte kanylen kunde utrustas med gropar för att ge ännu bättre 
synlighet under ultraljud, vilket enligt Edward motsvarade 90% av alla biopsier som 
utförs. Edward ansåg att den maximala vinkeln som instrumentet kunde stickas in med 
var 45 grader, relativt instickningspunkten, då nålen annars var svår att se vid ultraljud.  

4.2 Kundönskemål 

Utifrån intervjuerna kunde en rad kundönskemal tas fram som inte stod i konflikt med 
URSUS krav. 

• Instrumenthållaren manövreras med en hand 

• Mindre än den befintliga hållaren 

• Penngrepp 

• Penetrera mindre tumörer med oscillation 

• Låg vikt 

• Nätt men god stabilitet 

• Kunna vickas fram och tillbaka 

• Kopplas för kolindikering 

• Instrumenthållaren bör ha samma riktning som instrumentet 

• Gå att välja hur långt skruvnål och kanyl skruvas ut (inte nödvändigtvis full 
längd) 

4.3 Kravspecifikation 

Kundönskemålen tillsammans med URSUS ställda krav, se Appendix A, resulterade i 
en kravspecifikation uppdelad i bör (B) och skallkrav (S). Där skallkraven var 
nödvändiga medan börkraven kunde ses som önskvärda. 

• Gå att använda med en hand under genomförandet av biopsin (S) 

• Använda befintlig teknik där kanyl och skruvnål roterar in (S) 

• Manuellt instrumenthållare, ej motoriserad (S) 
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• Skruvnål och kanyl skall gå att backa (S) 

• Skruvnål och kanyl skall lätt appliceras i instrumenthållaren (S)  

• Lätt att rengöra (S) 

• Skruvnål och kanyl skall vandra 18 mm (S)  

• Gå att välja hur långt skruvnål och kanyl skall skruvas ut (inte nödvändigtvis full 
längd) (S) 

• Instrumenthållaren bör ha samma riktnings som instrumentet (B) 

• Indikera i vilket steg man är i biopsin (B) 

• Ergonomisk instrumenthållare (B) 

• Billig att tillverka (B) 

• Fungera bra för höger och vänsterhänta (B) 

• Mindre än den befintliga hållaren (B) 

• Penetrera mindre tumörer (B) 

• Kunna utföra flera biopsier i samma instick (B) 

• Låg vikt (B) 

• Nätt men god stabilitet (B) 

• Kunna vickas fram (B) 

• Kopplas för kolindikering (B) 

4.4 Idégenerering 

Med kravspecifikationen i åtanke påbörjades idégenereringen. De specifika kraven i 
kravspecifikationen gjorde att idégenereringen redan från början var ganska styrd. Detta 
ledde till att idégenereringen genomfördes genom att diskutera den mekaniska 
problematiken med sakkunniga. Egna idéer diskuterades och förfinades genom samtal 
med företaget, handledare och studiekamrater.  

I konkurrentanalysen och vid sökningar i patentdatabaser var det svårt att hitta 
information som kunde tillämpas för den nya instrumenthållaren, vilket gjorde att 
väldigt lite information från konkurrentanalysen kunde utnyttjas i det fortsatta arbetet.  

4.5 Konceptgenerering 

Utifrån funktionsmedelträdet, se Appendix D, genererades ett antal koncept som i 
största möjliga mån följde kravspecifikationen. Dessa koncept beskrivs med text och 
bild nedan:  
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Koncept 1 - Dubbel kanylknopp 

Konceptet bygger på att en gängad plastknopp sätts på skruvnålen, identisk med den 
som finns på kanylfattningen på Rotex skruvnålsinstrument enligt Figur 1 (C). Därefter 
kan användaren på ett kontrollerat sätt skruva på både skruvnål och kanyl med en hand. 
Instrumenthållaren är förlängd för att även hålla upp skruvnålen med den gängade 
plastknoppen, se Figur 10. 

 
 
 
 
 
 

Figur 10. Konceptet Dubbel kanylknopp använder samma plastknopp, som finns på 
det befintliga instrumentet, på både kanyl och skruvnål. Användaren snurrar 

direkt på respektive plastknopp. 

Koncept 2 - Gäng och tapp 

Konceptet gäng och tapp bygger på en plastknopp har en kombinerad gänga med 
kuggar. Med denna konstruktion är det möjligt att ha två snurrhjul, se Figur 11, som 
leder till att användaren kan få kanyl och skruvnål att snurra framåt utan att behöva 
flytta tummen speciellt långt.  

 

 

 

 
 
 
 

Figur 11. Konceptet gäng och tapp har en specialutformad plastknopp på kanyl och 
skruvnål som gör att dessa kan drivas roterande framåt vid rotation på 

snurrhjulen. 
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Koncept 3 - FaceGear 

Med hjälp av en s.k. FaceGear-växel, som visas i Figur 12, skulle detta koncept kunna 
ge skruvnål och kanyl en framåtriktad roterande rörelse genom att vrida två stycken 
snurrhjul (en för kanylen och en för skruvnålen) längs med instrumenthållaren.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Konceptet FaceGear använder en FaceGear-växel och gör att kanyl och 

skruvnål kan roteras framåt.  

 
Koncept 4 - Tumsnurran 

Tumsnurran bygger på att plastknopparna som sitter på kanylen och skruvnålen har en 
skruvdel och en kuggdel. Snurrhjulen, som visas i Figur 13, får respektive del att rotera 
medan gängan bak på skruvnålen och gängan fram på kanylfattningen gör att de får en 
rörelse framåt när den ligger i instrumenthållaren. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 13. I konceptet Tumsnurran stöds skruvnålsknoppen av hålet i 

kanylknoppen.  
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4.6 Konceptval 

För att få en vägledning gällande val av koncept utfördes en utvärderingsmatris enligt 
kapitel 3.7. Resultatet från denna kan ses i Appendix E. Poängställningen blev i fallande 
ordning: FaceGear (503), Tumsnurran (485), Dubbel kanylknopp (449), Gäng och Tapp 
(431). Konceptet FaceGear fick något fler poäng än tvåan Tumsnurran, där skillnaden i 
poängställning berodde på att konceptet FaceGear snurrade hjulen längs 
instrumenthållarens riktning, vilket skulle kunna ge skönare handgrepp.  

Konceptet Dubbel kanylknopp hade samma enkelhet som den existerande 
instrumenthållaren men vid enkla tester bedömdes konceptet ge ett för stort avstånd 
mellan skruvnål och kanyl för att det skulle vara bekvämt för användaren. Dessutom 
skulle användaren vara tvungen att förflytta finget som snurrar den gängade 
plastknoppen allteftersom plastknoppen åker framåt, vilket ansågs onödigt 
ansträngande. 

Konceptet Gäng och tapp påminner i många avseenden om konceptet Tumsnurran med 
den skillnaden att gäng och skruv är kombinerad. Risken för kuggbrott och att 
plastknoppen skulle ”slira” i hårdare vävnad minskade tron på detta koncept.  

Konceptet FaceGear ansågs ha stor potential men var samtidigt det mest komplexa 
konceptet. En svårighet som identifierades var att ta fram en stabil upphängning så att 
nål och kanyl låg stabilt i instrumenthållaren. Det var också möjligt att det skulle kunna 
uppstå komplikationer vid backning av kanyl eller skruvnål. Konceptet skiljde sig från 
de andra då hjulen, som användaren roterar, roteras längs instrumenthållaren. Detta 
skulle kunna varit en ergonomisk fördel.  

Konceptet Tumsnurran hade den stora fördelen att den använde beprövad teknik samt 
standargängor och standardmoduler och risken för haveri ansågs därför vara låg även 
vid provtagning i hårdare vävnad. Ytterligare en fördel var att skruvnålens plastknopp 
var utformad så att den gick in i kanylknoppen vilket skapade en stabil upphängning. 
Kombinationen av dessa styrkor ledde till att Tumsnurran blev det koncept som 
vidareutvecklades, vilket var ett bra val enligt (Pukk, 2009).  

4.7 Konceptutvärdering av konceptet Tumsnurran 

Utvärderingen av det valda konceptet utfördes med hjälp av ett QFD-hus, se kapitel 3.7, 
och ledde till att följade för och nackdelar identifierades. 

Tumsnurran hade fördelen att det gick att använda standardkugghjul och gängor och på 
så vis minskas risken för att mekaniken kärvar eller havererar. En annan fördel var 
upphängningen som underlättades genom att skruvnålen och kanylens knopp gick in i 
varandra och på så vis fungerade som ett stöd.  

En möjlig nackdel var att snurrhjulen roteras vinkelrätt mot instrumenthållen vilket 
skulle kunna vara en onaturlig rörelse för handen. För att prova detta var det nödvändigt 
att ta fram en prototyp och utföra användartester. 
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4.8 Tumsnurrans komponenter och dimensionering 

Konceptet Tumsnurran bestod av 7 delar (inklusive 2 identiska snurrhjul). Mekanikens 
och skalens dimensioner kan ses i Appendix F.  

4.8.1 Komponenter 

Utformningen av instrumenthållaren och mekaniken kan beskrivs i Figur 14. 

 
Figur 14. Tumsnurrans delar. [A] Snurrhjul som roterar skruvnålsknoppen. [B] 

Snurrhjul som roterar kanylknoppen. [C] Skruvnålsknopp som håller, den i bilden 
ej synliga, skruvnålen, [D] Kanylknoppen som håller kanylen. [E] Undre skalhalvan 

bär upp samtlig mekanik och har tappar längst fram och längst bak för att 
skruvnålsknoppen och kanylknoppens gängade del skall rotera framåt. [F] Övre 
skalhalvan fungerar som ett skyddande skal och håller mekaniken på plats. [G] 

Axelstaven håller upp snurrhjulen och fungerar samtidigt som ett gångjärn för de 
båda skalhalvorna. 

Snurrhjul 

Ett av snurrhjulen driver skruvnålen framåt, med hjälp av skruvnålsknoppen, medan det 
andra snurrhjulet driver kanylen framåt, med hjälp av kanylknoppen.  

Snurrhjulet hade 22 kuggar och ett hål som gick tvärsigenom hjulet. På snurrhjulets 
kortsidor användes en mindre diameter för att på så vis undvika att snurrhjulet skulle 
fasta i den övre formhalvan, se Figur 15. 

 
Figur 15. Snurrhjulet med 22 kuggar som driver skruvnål och kanyl framåt. 
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Skruvnålsknopp 

Skruvnålsknoppen, som är i ett stycke, har dels en bakre gängad del och dels en del med 
14 kuggar, se Figur 16. 

 
Figur 16. Skruvnålsknoppens utformning 

Kanylknopp 

Kanylknopp har en bakre del med 14 kuggar och en främre gängad del i enlighet med 
Figur 17. Kanylknoppens öppning i kuggdelen var anpassad för att passa en spruta för 
kolindindikering eller om material skulle behöva blåsas ur kanylen.  

 
Figur 17. Kanylknoppens utformning 

 

Axelstav 

Axelstaven, som visas i Figur 18, har två funktioner. Dels håller den snurrhjulen på 
plats och dels fungerar det som skalhalvornas gångjärn. Delen träs in genom hålen i den 
övre och undre skalhalvan och fästes med den främre gängan i den undre skalhalvan. 
Längst bak är axeln utformad för att kunna skruvas in med en skruvmejsel.  

 

 
Figur 18. Axelstavens utformning 
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Övre skalhalva 

Den övre halvan skyddar mekaniken och håller den på plats. Dess utformning visas i 
Figur 19. 

 
Figur 19. Övre skalhalvans utformning 

 

Undre skalhalva 

Den undre skalhalvan har tappar längst fram och bak som passar till skruvnålsknoppen 
och kanylknoppens gängade delar. Underhalvan visas i Figur 20. 

 
Figur 20. Underhalvans utformning 

 

Det valda konceptet skulle testas med hjälp av en friformsframställd prototyp vilket 
ledde till att utformningen till viss del anpassades till detta. Istället för en låsmekanism 
gjordes hål längst fram och bak i skalhalvorna där en skruv kunde skruvas in och låsa 
skalhalvorna.  
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4.9 Dimensionering 

Utifrån kundönskemålen i kapitel 4.2 fanns önskemål om en liten nätt instrumenthållare 
vilket ställde krav på mekanikens dimensioner. 

Små dimensioner vägdes mot det faktum att användaren inte skulle behöva rotera 
snurrhjulet för många varv. Mekaniken dimensionerades med målet att få yttermåttet på 
kanylens och skruvnålens plastdel till ca 1 cm och att varje snurrhjul maximalt skulle 
behöva roteras 10 varv. 

Vid dimensioneringen och förfining av konceptet eftersträvades att minimera antalet 
delar. De båda snurrhjulen blev identiska och kanyl och skruvnål hade båda samma yttre 
dimensioner på kuggar och gängor. 

Snurrhjulen fick 22 kuggar medan kanyl och skruvnål fick 14 kuggar och en modul på 
0,6 vilket uppfyllde kraven på önskade dimensioner och utväxling. 

 
Delningsdiametern för snurrhjulen och plastknoppen för kanyl och skruvnål beräknades 
enligt Formel 1: 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑−𝐷𝐷𝑖𝑖𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷   =  𝑧𝑧 ∗  𝐷𝐷 =  22 ∗ 0,6 =  13,2 𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑘𝑘𝐷𝐷𝑖𝑖𝑘𝑘𝐷𝐷 &𝐷𝐷𝑘𝑘𝐷𝐷𝑢𝑢𝑈𝑈  =  𝑧𝑧 ∗  𝐷𝐷 =  14 ∗ 0,6 =  8,4 𝐷𝐷𝐷𝐷 

 

Toppdiametern på snurrhjulen och plastknoppen för kanyl och skruvnål beräknades 
enligt Formel 2: 

 

 𝑑𝑑𝑢𝑢−𝐷𝐷𝑖𝑖𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷 =  𝑑𝑑𝑑𝑑−𝐷𝐷𝑖𝑖𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷  +  2𝐷𝐷 =  13,2 +  2 ∗ 0,6 = 14,4 𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑑𝑑𝑢𝑢−𝑘𝑘𝐷𝐷𝑖𝑖𝑘𝑘𝐷𝐷 &𝐷𝐷𝑘𝑘𝐷𝐷𝑢𝑢𝑈𝑈 =  𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑘𝑘𝐷𝐷𝑖𝑖𝑘𝑘𝐷𝐷 &𝐷𝐷𝑘𝑘𝐷𝐷𝑢𝑢𝑈𝑈  +  2𝐷𝐷 =  8,4 +  2 ∗ 0,6 = 9,6 𝐷𝐷𝐷𝐷 

 
För den skruvade delen på kanylens och skruvnålens plastknopp valdes en grov UNC-
gänga, med gängdata enligt Tabell 2. Den grova gängan hade en hög stigning och på så 
sätt minskade antalet varv skruven var tvungen att roteras för att nå sitt ändläge. 

Tabell 2. Data för den valda gängan 
 

Gängbeteckning:  ¼-20 

Stigning:  Antal grr/tum 20, P = 1,27 

Ytterdiameter:  6,35 mm 

Medeldiameter:  5,524 mm 

Innerdiameter:  4,793 mm (skruv) 
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För att säkerställa att den skruvade delen på kanylknoppen inte krockade med 
snurrhjulet var det viktigt att skruvens ytterdiameter var mindre än bottendiametern på 
den gängade delen av kanylens plastknopp. Detta säkerställdes genom följande 
uträkning, i enlighet med Formel 3. 

 
𝑑𝑑𝑏𝑏−𝑘𝑘𝐷𝐷𝑖𝑖𝑘𝑘𝐷𝐷 &𝐷𝐷𝑘𝑘𝐷𝐷𝑢𝑢𝑈𝑈   =  𝑑𝑑𝑏𝑏−𝑘𝑘𝐷𝐷𝑖𝑖𝑘𝑘𝐷𝐷 &𝐷𝐷𝑘𝑘𝐷𝐷𝑢𝑢𝑈𝑈 − 2,5𝐷𝐷 = 8,4 − 2,5 ∗ 0,6 = 6,9 

 
6,35 < 6,9 

 

Därefter beräknades hur många hela varv användaren var tvungen att snurra på 
snurrhjulet för att kanylen eller skruvnål skulle nå sitt ändläge, enlighet med Formel 5.  

 

𝑖𝑖 =
𝐷𝐷
𝑢𝑢

= 18/2 =  9 𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝑈𝑈. 
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4.10 Modeller och prototyp 

För att få en känsla över hur instrumenthållaren borde utformas och mekanikens storlek 
gjordes ett par modeller.  

Lermodell 

Mekaniken skars ut, efter dimensionerna i Appendix F, i formskum enligt Figur 21. 
Vidare lades lera runt mekaniken för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna pröva olika 
former och handgrepp på instrumenthållaren, se Figur 22.  

 
Figur 21. Mekanikens yttre dimensioner utskurna i formskum 

 

 
Figur 22. Lermodellen och dess pennliknande handgrepp. 

 

Funktionsprototyp 

Syftet med funktionsprototypen var att testa om konceptet Tumsnurran fungerade och 
hur dimensionen på de olika delarna skulle upplevas. Funktionsprototypen skulle ge en 
nära bild av hur den färdiga produkten skulle kunna se ut och fungera. CAD-modellerna 
skickades för friformssprutning där de skrevs ut i materialet Xtreme (Prototal.se , 2009). 
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I Figur 23 visas funktionsprototypen med de båda snurrhjulen. 

 
Figur 23. Funktionsprototypens snurrhjul och skal 

 
I Figur 24 visas skruvnålsknoppen och kanylknoppen samt instrumenthållaren i ett 
öppet läge. 

 
Figur 24. Skruvnålsknoppen inne i kanylknoppen 
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5 Presentation av slutgiltigt koncept - Tumsnurran 

Arbetet resulterade i en produktbeskrivning av konceptet Tumsnurran samt en 
friformframställd funktionsprototyp som kunde ligga till grund för URSUS fortsatta 
produktutveckling. I Figur 23 visas en bild på hur konceptet skulle kunna se ut som 
färdig produkt. 

• Instrumenthållaren gick att manövrera med en hand och det krävdes 9 varv per 
snurrhjul för att kanyl eller skruvnål skulle nå sitt ändläge. 

• Instrumenthållaren bestod av 7 delar 

• Instrumenthållaren fick 2 skalhalvor som gick att öppna för att lägga ner 
skruvnål och kanyl.  

• Skruvnål och kanyl hade varsin plastdetalj som bestod av ett kugghjul och en 
gänga, så de oberoende av varandra kunde få en roterande framåtriktad rörelse 
när användaren snurrade på snurrhjulen.  

• Instrumenthållaren som anpassats för ett penngrepp fick yttre dimensioner om ca 
2,5 x 13, 6 cm 

 
Figur 25. 3D-modellerad bild av hur en framtida instrumenthållare skulle kunna se 

ut. 
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6 Diskussion och förslag till fortsatt arbete 

Arbetet följde de fyra första stegen i den generiska produktutvecklingsprocessen, enligt 
Ullrich & Eppingers (2004), bortsett från att en ekonomisk plan inte utformades och att 
konceptet inte förbereddes för produktion. Arbetet liknade den Stage-gate modell som 
beskrivs i kapitel 2.3.2, där arbetet gick från planering till ett steg mellan Konstruktion 
på systemnivå till Detaljerad konstruktion. I detta arbete agerade handledare och 
representanter för URSUS gatekeepers och viktiga beslut diskuterades med dessa parter 
innan arbetet fortskred.  

Rapportens teoridel kom att fokusera på vanligt förekommande biopsityper och 
undersökningsmetoder eftersom det var viktigt att förstå varför en användare valt den 
ena eller den andra metoden. Valet av metod baseras, enligt Auer (2008), till stor del av 
vad en läkare eller sjukhus arbetat med tidigare. Genom att förstå de olika biopsityperna 
samt dess för och nackdelar var det även möjligt att se de styrkor och svagheter Rotex 
skruvnålsinstrument hade och på så vis försöka behålla dess styrkor och minimera dess 
svagheter i den nya instrumenthållaren. För att få denna helhetsbild blev intervjuerna en 
mycket viktig del av arbetet.  

Samtliga intervjuade intressenter ansåg att en mindre och pennformad instrumenthållare 
skulle vara intressant. Detta i kombination med att kravet från URSUS, enligt Appendix 
A, att skruvnål och kanyl skulle skruvas in, gjorde att idégenereringen och 
konceptgenerering redan från början var relativt styrd. Detta resulterade i att fokus i 
början låg på att lösa den mekaniska utformningen varpå traditionella 
idégenereringsmetoder som ex. brainstorming inte ansågs vara någon lämplig metod. 
Idégenereringen utfördes själv, i diskussion med studiekamrater, handledare och 
företaget. Det skulle möjligtvis varit gynnsamt att i en större utsträckning utfört 
idégenereringen med de faktiska användarna.  

Funktionsmedelträdet, se Appendix D, gav på ett bra sätt en tydlig bild över vilka 
huvudriktningar och funktioner olika koncept kunde få. När koncepten var framtagna 
användes en urvalsmatris som gav en ungefärlig bild om hur koncepten stod sig mot 
varandra. Trots att Tumsnurran inte var det koncept som fick högst poäng valdes detta, 
efter diskussion med mekaniskt sakkunniga, då det ansågs finnas en risk att mekaniken 
inte skulle fungera tillfredställande hos konceptet FaceGear. Denna riskbedömning 
borde varit med i kravspecifikationens skallkrav. Att så inte var fallet kan bero på att 
den ansågs självklar och att den existerande instrumenthållaren endast består av två 
delar, och risken för haveri i denna konstruktion är mycket liten.  

När valet av koncept var gjort påbörjades dimensioneringen som visade sig bli en svår 
övervägning av komponenternas storlekar och hur många varv användaren skulle bli 
tvungen att rotera på varje snurrhjul. Det hade varit möjligt att med växlar minska 
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antalet varv men det skulle öka antalet delar och troligtvis öka storleken på 
instrumenthållaren, vilket inte var önskvärt.  

Konceptet Tumsnurran visade sig uppfylla många av de krav och önskemål som satts 
upp. 

• Konceptet var en manuell instrumenthållare som gick att manövrera med en 
hand.  

• Kanyl och skruvnål kunde roteras in önskad längd (upp till 18 mm) och backas 
med hjälp av snurrhjulen och på så vis även ge även ge en vickad rörelse.  

• Instrumenthållaren följde instrumentriktningen och skulle därför troligtvis 
upplevas som mindre än den existerande instrumenthållaren.  

• Tumsnurran var konstruerad för att produceras i plast vilket skulle resultera i en 
låg vikt och hålla nere produktionskostnaden.  

• Skalet var symetriskt vilket gjorde det anpassat för både höger och vänsterhänta.  

• Onödiga håligheter hade undvikts för att göra instrumenthållaren enkel att 
rengöra, detta krav skulle dock behöva verifieras genom användartester.  

• Kanylknoppens dimensioner anpassades för att kunna kopplas till en liten spruta 
för kolindikering eller om material som fastnat i skulle blåsas ut.  

• Konstruktionen av konceptet Tumsnurran gjorde det möjligt att utföra flera 
biopsier i samma instickskanal men användaretestartester bör avgöra huruvida 
detta är att rekommendera.    

Önskemålet att skapa en oscillation på nålen skulle troligtvis gå emot kravet om en helt 
manuell instrumenthållare och ansågs inte passa denna produkt. Att instrumenthållaren 
skulle inge en känsla av att vara nätt och stabilt var också något som skulle behöva 
verifieras i framtida användartester.  

Funktionsprototypen, som visas i kapitel 4.10, fungerade och visade att mekaniken 
skulle fungera även för en färdig produkt. Det visade sig att ett stöd i överhalvan, likt 
det som finns i mitten på underhalvan, skulle vara bra för att motverka att kanylknoppen 
och skruvnålen pressas uppåt vid rotation på snurrhjulen. Instrumenthållaren kändes 
något kort vid rotation på det bakre snurrhjulet och en förlängning av hållaren skulle 
troligtvis ge användaren ett bättre stöd. Prototypen var anpassad för 
friformsframställning vilket gjorde att en slutgiltig produkt skulle kunna konstrueras 
något annorlunda. Plasten som används vid friformsframställning är ofta spröd och 
därför ansågs en axelstav mer lämplig än att förse snurrhjul eller skal med tappar som 
kunde ge samma funktion. I en framtida, slutgiltig, konstruktion skulle axelstaven 
troligtvis gå att konstruera bort. Axelstaven i Tumsnurran fungerar dels som gångjärn 
och dels som upphängning av snurrhjulet. Det bör utvärderas huruvida detta är den 
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bästa konstruktionen eller om gångjärnet exempelvis bör vara ett inbyggt gångjärn i 
plast på motstående sida.  

Vidare måste en låsmekanism utformas vilket förslagsvis skulle bli ett snäppfäste på en 
eller två ställen på instrumenthållarens skalhalvor. Den framtida konstruktionen bör 
också anpassas så att den på bästa sätt underlättar en snabb montering. 

Genom exempelvis text, bilder eller färg på instrumenthållaren skulle det gå att göra det 
ännu mer tydligt för användaren var nål och kanyl skall placeras inför en biopsi (utan att 
användaren behöver ta hjälp av en manual). Det skulle också vara önskvärt att kunna se 
i vilket steg av biopsin som användaren befinner sig i. Detta skulle kunna lösas genom 
öppningar i instrumenthållarens skal som blottar delar av mekaniken. 

Vid fortsatt arbete bör URSUS i enlighet med Stage-gate modellen, se Test och 
förfining i kapitel 2.3.2, tillsätta en testgrupp av användare som får tycka till om 
instrumenthållarens handgrepp, ergonomi, och huruvida konceptet på andra punkter 
uppfyller de krav och önskemål som ställts. Instrumenthållarens handgrepp skulle kunna 
testas och förfinas genom att ett formbart material placeras runt funktionsprototypen 
och på så vis kan ändras till en optimal form hittats. 
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Appendix A Ursus skallkrav 

 

• Gå att använda med en hand under genomförandet av biopsin (S) 

• Använda befintlig teknik där kanyl och skruvnål roterar in (S) 

• Manuell instrumenthållare, ej motoriserat (S) 

• Skruvnål och kanyl skall gå att backa (S) 

• Skruvnål och kanyl skall lätt appliceras i instrumenthållaren (S)  

• Lätt att rengöra (S) 

• Skruvnål och kanyl skall vandra 18 mm (S)  
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Appendix B Intervjufrågor 

 
• Beskriv en biopsiprovtagning 

• Vilken typ av biopsier har du erfarenhet av? Applikationsområden: ex. Lunga, njure, 
lymfkörtel, bröstvävnad? 

• Vilken typ av instrument? FNA, Vakuum, Core Biopsy?  

• Vilka märken/modeller har du använt? ex. Tru-Cut, Rotex  

• Har du tidigare använt Rotex skruvnålsinstrument? När? Slutat? Varför? 

• Om JA 
- Vilken typ av biopsier har du använt Rotexnålen till? 

- Vilka fördelar anser du instrumentet har? 

- Vilka nackdelar anser du att instrumentet har?   

- Vilka fördelar ser du hos instrumenthållaren? 

- Vilka nackdelar ser du hos instrumenthållaren? 

- Hur upplever du antalet snurrar du måste utföra för att använda instrumentet?  
För få, Ok, För många 

- Behov av mer material? För lite, Ok, Fel material, För mycket. 
- Behov av längre eller kortare nålar?  

- Används instrumentet på något annat sätt  än det tänkta? 

- Används nålen utan instrumenthållaren? Vad ställer det för krav på utformningen. 

- Kan nålen/hållaren användas i Mammotest? Önskvärt? 
 

• Går tendenserna mot tjockare eller smalare nålar? Varför? 

• Hur mycket material är önskvärt? 

• Vilken vinkel går man in med i kroppen? Vad ställer det för krav på instrumenthållaren. 

• Hur förvaras biopsiinstrumentet?  Flera användare per hållare? 

• Kan ligga ner utan att nålen kommer i kontakt med underlaget under biopsi? Önskvärt? 

• Önskvärd storlek på instrumenthållaren?  

• Skulle en rak instrumenthållare vara en fördel i jämförelse med den nuvarande T-formen? 

• Hade en motoriserat instrumenthållare varit att föredra? Vad skulle ett sådant få kosta? 

• Vad tror du om framtiden för Rotex som instrument? 

• Vilka egenskaper skulle du vilja se hos en ny instrument hållare? 
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Appendix C Konkurrenter 
Namn Land Core FNA Vakuum Auto Användnings-

område 
Egna märken Övrigt 

Ad-Tech USA                                        Hjärnan   

Bard biopsy 

 

 

USA X X X  Bröst Vacora® Magnum® 
Biopty-Cut®  
Max-Core® 
Monopty® 
TruGuide®  
Ostycut® Navarre® 
Navarre®  
UltraClip®  

Video, info om 
bröstcancer 

Becton Dickinson 
(BD) 

USA - 
dist. WW 

X X   Bröst, njure 
lever, 
 lungor m.m. 

  

Boston Scientific USA - 
dist. WW 

X X    Easy Core, TruPath Bra www 

Cardinal Health USA - 
dist. WW 

X   X njure, lever, 
lungor 
sköldkörtel, 
bröst 

kAchieve, Temno 
Evolution 

 

Cook USA - 
dist. WW 

X X   lungor m.m Cook Bx™ Biopsy 
Device, Quick Core 
m.m 

 

Invivo (tidigare 
Daum) 

Tyskland  X  X    

Compass 
International 

USA   X     

Dyna Medical Canad X X  X muskler, 
lungsäck 
ledhåla m.m. 

  

Bracco (EZEM) USA X  X  njure, bröst,       
prostata 
lympf, lunga 
mm. 

  

Gallini Medical Italien   X     

H-S Medical inc Italien X     Securcut, Acecut, 
Urcore, Silent 
SilentGun, TopCut, 
HS Biopsy Punsch, 
Bionol, Prelise 

ÅF? 

Hart Enterprises Inc USA X X  X   även utv. för andra 
företag 

Inrad USA X X      

Invter. V 
(Angiotech) 

USA - 
dist. WW 

     MaxiCELL® Biopsy 
Needle 
Soft Tissue Biopsy 
Needles and 
Locking Syringe 
Techna-Cut Biopsy 
Needle 
Pro-Mag™ Ultra 
Automatic Biopsy 
Instrument 
Tru-Core® I Biopsy 
Needles 
Tru-Core® II 
Automatic Biopsy 
Instrument 
ACN™ Biopsy 
Needles 
Ultra-Core™ Biopsy 
Needles 
BioPince® Biopsy 
Instrument 
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Super-Core™ 
Biopsy Needles 

Medinvents Belgien X   X mjuk vävnad Coramate 
Spirotome 

även 
mybiopsyinfo.com 

NeedleTech USA X X  X   även utv. för andra 
företag 

Neotec Singapor
e 

X X  X bröst   

Pricon Indien X    lever, njure   

Remington Medical USA X X    Chiba, Westcott, 
Franssen 

anv. med Bard 
Magnum 

Rubicor USA X   X hela tumörer, 
mjuk vävnad 

HALO, FLASH, 
PHANTOM 

bra www, video, 
patient info 

Sanarus USA X   X  Cassi II  bra www, video 

Schreiber 
Instrumente 

Tyskland X       

SenoRx USA X  X    bra info för patienter 

Somatex Tyskland     mjuk vävnad 
och ben 

BIOPSY HANDY  
SPI-CUT BIOPSY 
NEEDLE 
BONE-MARROW, 
SAFE-CUT®   
MARROW-CUT  
ASPI-CUT® 

TRADE FAIRS & 
EVENTS 

Suros USA   X X  Suros Caléro Film, tradeshows 

TSK Laboratory Japan X   X  Acecut 
Chiba 
Stericut 
Surecut 
Surecut III 
Urocut 

 

Unimed Schweiz     ben   

Uresil USA X      lista med ÅF 

US Biopsy USA X X    SBN, MCO passar Bard Magnum 
mm. 

World Wide 
Medical Techologies 

USA X X     passar Bard Magnum 
mm. 
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Appendix D Funktionsmedelträd 

 

 Biopsi - Cellprovtagning 

Manuell instrumenthållare, en hand, 
kanyl och skruvnål skruvas in. 

Placera nål och kanyl 

Kit 

Markeringar 

Geometrisk låsning 

Skydda 

Lock 

Delbart 
skal 

2 
 

Vik 

Skruva nål och 
kanyl framåt och 

 

Direkt 
 

Kugghjul/Växel 

FaceGear 

Kugghjul 

Kugghjul + 
 

Indikera var i biopsin  

Synlig 
 

Fysisk 
 

Luckor i 
 

Motstån
 

Ljud 

gångjärn 

avtagbart 
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Appendix E Urvalsmatris 

 
Kriterier Vikt 

1-5 
K1 
Kanylknopp 

K2 
Gäng o tapp 

K3 
FaceGear 

K4 
Debbelhjul 

Gå att använda med en hand 
under genomförandet av 
biopsin 

5 3 15 9 45 9 45 9 45 

Använda befintlig teknik där 
kanyl och skruvnål roterar in 

5 9 45 9 45 9 45 9 45 

Manuell instrumenthållare, ej 
motoriserat 

5 9 45 9 45 9 45 9 45 

Skruvnål och kanyl skall gå att 
backa 

5 9 45 9 45 9 45 9 45 

Skruvnål och kanyl skall lätt 
appliceras i 
instrumenthållaren 

4 9 36 3 12 9 36 9 36 

Lätt att rengöra 4 9 36 3 12 3 12 3 12 

Skruvnål och kanyl skall 
vandra 18 

5 9 45 9 45 9 45 9 45 

Gå att välja hur långt skruvnål 
och kanyl skruvas ut (inte 
nödvändigtvis full längd) 

3 9 27 9 27 9 27 9 27 

Instrumenthållaren bör ha 
samma riktnings som 
instrumentet 

3 9 27 9 27 9 27 9 27 

Indikera i vilket steg man är i 
biopsin 

3 9 27 9 27 9 27 9 27 

Ergonomisk instrumenthållare 3 1 3 3 9 9 27 3 9 

Billig att tillverka 2 9 18 3 6 3 6 3 6 

Fungera bra för höger och 
vänsterhänta 

2 3 6 9 18 9 18 9 18 

Mindre än den befintliga 
hållaren 

2 9 18 9 18 9 18 9 18 

Penetrera mindre tumörer 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Kunna utföra flera biopsier i 
samma instick 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Låg vikt 3 9 27 9 27 9 27 9 27 

Nätt men god stabilitet 4 3 12 3 12 9 36 9 36 

Kunna vickas fram 3 3 9 1 3 3 9 3 9 

Kopplas för kolindikering 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

          

Totalbetyg  449 431 503 485 
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Appendix F Dimensioner för mekanik och skal 
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Instrumenthållarens yttre dimensioner 
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