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Platsbrist vid det patientnära arbetet på slutenvårdsenheten har lett till att 
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Abstract 
Due to a lack of space in some parts of Södertälje hospital Arbetsmiljöverket has issued 
a ban against exerting health care in those parts of the hospital. In this thesis the 
students task was to find a solution for that problem.  
At first a lot of data was gathered. The students spoke to different hospitals, authorities 
and manufactures of hospital equipment. After a multifaceted understanding for the 
patients, nursing-staffs and hospital administrations different needs regarding hospital 
equipment was gained the concept generating phase was started.  
The concepts were narrowed down from about 20 to 7 and were develop further using 
the methods QFD and FMEA. The solutions that finally was presented, in the shape of 
an action plan, contained both existing products as well as concept ideas. The 
documentation of the work done took place continuously however the report was mainly 
written in the final stage of the project 
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Förord 

Följande sidor är en rapport som utgör redovisningen av ett examensarbete vid KTH, TMT, 
Södertälje 2014. Examensarbetet är utfört inom ämnesområdet maskinteknik – innovation 
och design. Handledare på KTH var Louise Maniette och uppdragsgivare var Södertälje 
sjukhus. Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till vår handledare och kontaktperson på 
Södertälje sjukhus, Stephan Ninnig som har stöttat oss under projektets gång, även utöver 
arbetstid, och hjälpt oss få tillgång till alla vårdavdelningar och patientsalar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Södertälje Sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut och renoverats i omgångar 
fram till 1980 då den senaste ombyggnationen ägde rum(Locum, 2007). Efter detta har det 
tillkommit flera nya lagar och förändringar gällande patientvård och 
arbetsmiljö(Arbetsmiljölagen 1977:1160, AFS 2006:04). Därmed har ett antal av 
patientsalarna blivit föråldrade då de inte längre når upp till alla de krav som numera ställs. 
Sjukhuset ska nu byggas om från grunden och förvantas vara klart under 2018. Då ska antalet 
patientsalar utökas från befintliga 100 till 120 salar.(Locum;2014). 

Platsbrist vid det patientnära arbetet på slutenvårdsenheter har lett till att arbetsmiljöverket 
utfärdat ett förbud mot Södertälje sjukhus att bedriva verksamhet vid vårdplatser vars friyta 
(på sängens båda långsidor) understiger 80 cm, enligt krav som ställs i rådande regelverk. 
Södertälje sjukhus har ingen möjlighet att avveckla vårdplatser och till följd av detta åligger 
det nu sjukhuset att betala ett löpande vite om 300 000 kr vid varje överträdelse. 
Arbetsmiljöverket menar att platsbristen orsakar onödigt arbete för de anställda i form av 
upprepad, manuell förflyttning av de tunga sängarna i sidled.  Enligt gällande regelverk måste 
en friyta om 80 cm finnas på båda långsidor om en sjukhussäng och dessa krav uppfylls ej i 28 
patientsalar, med totalt 45 vårdplatser, på Södertälje sjukhus(se bilaga 4)(§4 AFS 2009:2). 
Enligt uppgift från Södertälje Sjukhus kan krav på avståndet mellan sängarna få kringgås om 
personalen slipper flytta på sängarna manuellt. Hur kan man utnyttja utrymmet i de små 
sjukhussalarna optimalt? Går det att implementera en automatisk lösning och hur ska en 
sådan lösning i så fall se ut? Enligt Södertälje Sjukhus var avveckling av vårdplatser aldrig ett 
alternativ. 

Södertälje sjukhus vill ha en långsiktig lösning som är användbar även i de nya moderna 
lokalerna. Patienterna blir fler, äldre och tyngre och behovet av hjälpmedel för att flytta tunga 
saker kommer rent allmänt att öka. Arbetsmiljön kommer alltjämt vara högt på agendan. 
Även andra sjukhus skulle kunna dra stor fördel av lösningen, både på kort och lång sikt. 
Fysiska arbetsmiljön förbättras och man undviker också många belastningsskador. Detta 
skulle även underlätta för sjukvårdspersonal som inte är så fysiskt starka samt att man orkar 
arbeta längre. 

1.2 Problemdefinition 

I de gamla lokalerna på Södertälje sjukhus finns inte den yta i rummen som krävs för att 
uppnå 80 cm friyta på vardera långsidan om patientsängarna. Därmed eftersöker Södertälje 
sjukhus en lösning på det arbetsergonomiska problem som uppstår till följd av platsbristen. 
Ingående möbler i rummen tar onödigt mycket plats och försvårar lösningen av problemet. 

1.3 Mål 

Projektets primära mål är att ta fram lösningsförslag för skapandet av en friyta på 80cm vid 
vardera långsida om patientsängarna alternativt att ge möjligheten att vid behov skapa en 
friyta på 80cm utan att manuell förflyttning av säng krävs. Huvudmålet ska uppnås genom en 
analys av befintliga lösningar, om inte detta finns ska nya lösningar utvecklas. 
Innan projektet avslutas ska ett beslutsunderlag tas fram på de lösningar som under 
projektets gång har utvecklats. Beslutsunderlaget ska innehålla risksanaslys, funktionsanalys, 
beslutsmatris samt rekommendationer för vidareutveckling. Innan projektet avslutas ska 
även till Södertälje sjukhus överlämnas ett förslag på åtgärdsplan. 

http://www.locum.se/Aktuella-projekt-2/Landstinget-satsar-12-miljarder-kronor-pa-Sodertalje-sjukhus/
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1.4 Förväntat resultat 

Vi förväntar oss att vid slutfört arbete ha utvärderat olika lösningar på det givna problemet 
och kunna leverera ett beslutsunderlag som uppdragsgivaren kan använda under det 
fortsatta arbetet. 

1.5 Avgränsningar 

Under marknadsundersökningen avgränsas projektet till den europeiska marknaden. 
Projektet avgränsas även ifrån materialval samt hållfasthetsberäkningar på framtagna 
koncept.  

1.6 Kravspecifikation  

Lösningen måste vara tydlig även för en person som inte har en teknisk utbildning. Lösningen 
ska även reducera arbetsbelastningen för personal vid flyttning av säng i sidled, alternativt 
minimera behovet av sidledes förflyttning. Lösningen ska möta alla krav som ställs från 
Arbetsmiljöverket gällande arbetsplatsens utförande och hygien(AFS 2009:2, AML 
1977:1160, SOSFS 2007:19, LVFS 2003:11, AFS 2006:04). Lösningen ska även vara praktiskt 
genomförbar i Södertälje sjukhus lokaler och gärna även tillämpningsbar i det nya sjukhuset 
som beräknas vara färdigbyggt 2018(Locum;2014). 

1.7 Lösningsmetod 

Under datainsamlingen användes följande metoder: marknadsundersökning, intervjuer, 
observationer, breda internetsökningar, fysiska mätningar och en litteraturstudie. Efter 
avslutad faktainsamling påbörjades konceptframtagningen då metoderna brainstorming och 
skissning var våra främsta verktyg. Under utvärderingen och vidareutveckling av koncept 
användes metoderna riskanalys, FMEA, kvalitetsverktyget QFD samt PUGHs beslutsmatris.  

  

http://www.locum.se/Aktuella-projekt-2/Landstinget-satsar-12-miljarder-kronor-pa-Sodertalje-sjukhus/
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• Intervjuer 
• Fokusgrupp 

• Observationer 
• marknadsanalys 

• Enkät 
• Lagar 
• Fysisk mätning 

Presentation  Analys  Konceptidéer  Datainsamling 

• Brainstorming 

• Skisser 

• QFD 

• FMEA 

• PUGH 

• PowerPoint 
• SketchUp 

• Publisher 
• Photoshop 

• Word 

2 Teoretisk referensram och Genomförande 

I det här kapitlet beskriver vi projektets teoretiska referensram, hur metoderna har använts 
samt, i viss utsträckning, varför dessa metoder har valts. Figur 1 nedan illustrerar hela 
projektprocessen, från början till slut.  
Då projektet startade hade varje student tilldelats en tidsbank om 400 arbetstimmar vardera, 
dessa arbetstimmar disponerades sedan enligt följande: 60% datainsamling, 20% koncept, 
10% analys och 20 % presentation. Genomförandet för varje moment redogörs för i detta 
kapitel.  

 

2.1 Datainsamling  

I projektets absoluta startskede hölls ett uppstartsmöte med Stephan Ninnig sjuksköterska, 
och Pia Jonsson, innovationskoordinator. Under detta första möte, som hölls på avdelning åtta 
i Södertälje Sjukhus, presenterades projektets problemdefinition och vad problemägaren 
förväntade sig efter avslutat projekt. Syftet med samtalet var för oss studenter att få en 
inblick i problematiken kopplat till frågeställningen samt att bilda oss en uppfattning av vad 
som förväntades. Under projektarbetets gång kom det att hållas fler möten med Stephan och 
hans inblick har vart väldigt värdefull.  

2.1.1 Marknadsanalys 

En marknadsanalys kan utföras av flera olika anledningar och beroende på dess syfte så kan 
den utformas på flera olika sätt (Gary Armstrong m.fl; 2009). På bilden nedan illustreras de 
steg som alltid ingår i en marknadsanalys 

 

  

Figur 1. Beskriver arbetsprocessen 

Figur 2. Illustrerar de olika stegen i en marknadsundsanalys 
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I det här projektarbetet var syftet med marknadsanalysen att få en djupare inblick i de lagar 
och regler som var knutna till den patientnära vården, vilka aktörer och produkter som fanns 
på marknaden samt att förstå vilken av den mängd tillgängliga information som var relevant 
för det här projektet. Syftet var även att komma i kontakt med patienter och vårdpersonal för 
att skapa en djupare förståelse för de behov som fanns hos de olika användargrupperna. 

Vi började med breda Google-sökningar på olika typer av möbler som var anpassade för 
vården och patientsalar. Några av sökorden som användes vid sökningarna var: automation 
av sjukhussängar, Femtehjulet, Sjukhussängar, Robot sjukvård, sjukhus, bedside table for 
hospital bed, smart storage, hight adjustable cabinet. Vi visste att sängarna på Södertälje 
sjukhuset var tillverkade av Proton så vi var även inne på deras hemsida direkt. Allteftersom 
skapades en bredare kunskapsgrund och google-sökningarna ersattes med samtal med olika 
tillverkare och myndigheter. 

2.1.2 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en diskussionsgrupp som sammanförs för att diskutera ett visst ämne. I en 
fokusgrupp finns alltid en moderator och en uppsättning regler som sätter strukturen och 
leder samtalet i en viss riktning. Relevanta bilder eller produkter kan användas som 
medierande objekt. Fokusgruppens syfte är att ge en mångfacetterad bild av en situation, det 
är därför fördelaktigt om de deltagande kommer från olika bakgrund. (Osvalder Lisa m.fl, 
489, 2011)  
Nedan följer en kort beskrivning av hur brainstormingen realiserades. Det första mötet hölls 
som sagt på Södertälje sjukhus, deltagande på mötet fanns representanter från sjukhuset, 
såväl sjuksköterskor som projektledare. Syftet med mötet var att få inblick i personalens syn 
på problemet samt att få ta del av kunskap och erfarenhet som endast kan erhållas av 
rutinerad personal.  Höll i aktiviteten gjorde Karin Bäckström, innovationskoordinator på SLL 
innovation.  Aktiviteten gick till så att vi delades upp i minder grupper om 3-4 personer. Vid 
själva gruppindelningen lades vikt vid att medlemmarnas kompetensområde skulle vara 
blandade i varje grupp. Aktiviteten delades sedan upp i fyra olika moment. För varje moment 
delades ett papper ut till gruppen där instruktioner fanns, sedan fick grupperna en tid om 12 
minuter på sig att genomföra de som stod på pappret. De första momentet gick ut på att göra 
en nulägesanalys då vi gemensamt skulle sätta ord på problemet. Under det andra momentet 
utfördes en idégenerering då grupperna skulle spåna fritt kring olika typer av lösningar. I det 
tredje momentet skulle ideerna gallras och favoriterna väljas ut och i det fjärde momentet 
skulle en kort presentation förberedas samt en handlingsplan utformas. 
 

2.1.3 Litteraturstudier, lagar och regler 

Litteraturstudiens syfte är att klarlägga vad experter känner till inom ett visst ämnessområde 
i nuläget. Studiens syfte kan också vara att erhålla en erforderlig kunskapsgrund för att utföra 
ett arbete korrekt. Man kan använda sig av publicerade artiklar, litteratur, databaser och 
statistik (Osvalder Lisa m.fl, 2011).  
I takt med att projektarbetet började ta form så fanns ett växande bohov av att förstå de lagar 
och regler som fanns knutna till arbetsplatser och arbetsgivare, men även till de regler som 
finns knutna till vården som verksamhet gällande hygien och säkerhet. Till en början 
kontaktades arbetsmiljöverket och ett referat av domen, som var fastslagen i tingsrätten, 
kunde erhållas. I domen refererades till flera kapitel i arbetsmiljölagen (AML) och 
Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS), dessa studerades. Utöver detta genomsöktes 
också socialstyrelsens hemsida, där föreskrifter och allmänna råd för sjukvården fanns 
tillgängliga (SOSFS 2007:19). Informationen var till en början väldigt svår att hitta och fanns 
inte samlad på ett och samma ställe. I takt med att vi fick mer kött på benen genom 
internetsökningar och intervjuer blev det dock lättare att veta vart man skulle leta. 
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2.1.4 Intervjuer 

Då projekarbetet tagit fart ordentligt så fanns ett behov av att tolka och förstå de lagar och 
regler som påverkade vårdutrustningens utformning och det fanns även ett behov av att 
förstå marknaden och de aktörer som fanns på den. Med anledning av detta inleddes en jakt 
på diverse sakkunniga personer som skulle kunna tänkas vara till hjälp. I detta skede visste vi 
inte med säkerhet vad vi letade efter så vi sköt lite i mörker och hoppades på att träffa rätt. 
Detta åstadkoms genom att kontakta de stora företagen i Sverige inom sjukvårdsinredning, 
sjukvårdstillbehör samt berörda myndigheter. Nummer och mailadresser hade vi erhållit då 
vi initialt sökt efter olika tillverkare. De personer som kontaktades var till största delen 
försäljare då de ansågs att ha en bra uppfattning av vilka produkter som företaget hade ute på 
marknaden. Frågor angående dessa produkter och hur de kan anpassas till Södertälje sjukhus 
specifika problem. 

Parallellt med tillverkare kontaktades även myndigheter. Mailkonversationer fördes med 
Arbetsmiljöverket och olika instanser på Stockholms Läns Landsting (SSL). Genom dessa 
kontakter fick vi bland annat tag på Gunnar Öhlén och Katarina Nyrell, som arbetat med 
samma problematik som Södertälje sjukhus nu stod inför, några år tidigare, fast på Karolinska 
universitetssjukhuset. Den fjärde juni hölls en intervju med Öhlén och Nyrell angående just 
detta. Under intervjun ställdes ett antal förutbestämda frågor, men större delen av intervjun 
var ett öppet samtal, allting spelades in för att sedan kunna användas. 

2.1.5 Observationer 

Observationer är en objektiv datainsamlingsmetod som används för att kartlägga hur 
människor beter sig i olika situationer, tillexempel på en arbetsplats eller på en viss 
avdelning. Syftet är alltså att förstå hur slutanvändaren använder en viss produkt eller en 
arbetsplats som helhet (Osvalder Lisa m.fl, 484, 2011) De observationer som utfördes under 
det här projektarbetet var av osystematisk karaktär i fältmiljö. Observationerna som gjorts 
under projektarbetets gång har skett sporadiskt vid de tiotalet tillfällen då vi har vart på 
besök på sjukhuset av olika anledningar, t.ex. vid möten eller mätningar av patientsalar 

2.1.6 Fysiska mätningar 

En fysisk mätning är en objektiv metod som används för att fastställa en viss storhet. Vid 
fysisk mätning används ett mätdon och det är viktigt att mätosäkerheten anges tydligt. 
En bit in i projektet uppdagades det att måtten på patientsalarna som framgick i riskanalysen 
utförd av någon oidentifierbar person på Södertälje sjukhus var bristfälliga och i vissa fall 
direkt felaktiga. Således behövdes samtliga mått dubbelkollas. Samalagt mättes därför 28 
patientsalar fördelat på fem avdelningar. Mätningarna utfördes med måttband med en 
noggrannhet på +/- 2 cm.  

2.1.7 Enkät 

En enkät är en subjektiv datainsamlingsmetod och kan egentligen ses som en skriftlig intervju 
på distans. För resultatets riktighet så är det viktigt att stor vikt läggs vid frågeformuleringen 
i enkäterna; frågan ska bara kunna tolkas på ett sätt(Osvalder Lisa m.fl, 488, 2011). 
Då faktainsamlingen nästan var avslutat och det fanns en tillräckligt stor kunskapsgrund för 
att kunna ställa rätt frågor utformades två enkäter. En enkät utformades för patienter på de 
berörda avdelningarna och en enkät utformades för personalen. Syftet med enkäterna skiljde 
sig något åt mellan de båda grupperna. I personalgruppen låg fokus på att utröna vad 
personalen upplevde som jobbigt och ansträngande i patientsalarna, samtidigt som 
informationen skulle falla inom vårt arbetsområde. Till patientgruppen ställdes frågor kring 
de möbler som vi i handlingsplanen rekommenderade att ta bort eller ändra på. Ett exempel 
på fråga som ställdes till de båda grupperna var: ”Ange hur viktigt är det för dig att det finns 
ett handfat i varje patientsal. 1 är "inte alls viktigt" och 10 är "oerhört viktigt"”. Stor vikt lades 
vid att formulera frågorna på ett sådant sätt så att de inte gick att misstolka. Frågorna 
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utformades även på ett sådant sätt att de skulle passa in i den QFD som utvecklades parallellt 
med enkäterna. Enkäterna godkändes sedan av kommunikationschef på Södertälje sjukuhs 
Yvonne Hejdenberg och lämnades över till Stephan Ninnig som delade ut frågeformulären till 
anställda på avdelning 8. Patientenäterna deladeds ut av studenterna den första augusti. 

2.2 Konceptgenerering 

2.2.1 Brainstorming 

Brainstorming är en väletablerad metod gällande konceptgenerering och går helt enkelt ut på 
att deltagarna ska komma på så många idéer som möjligt under en viss tid. Alla idéer ska 
noteras och inga idéer är dumma. Ibland kan det vara så att en galen ide kan leda 
tankebanorna till en outstanding ide. 

Brainstorming genomfördes i två omgångar och hölls internt inom projektgruppen. Den 
första Brainstormingen utfördes en vecka efter fokusgruppen och den andra genomfördes 
några veckor därpå. Under sammankomsten noterades alla ideer och sållades i ett senare 
skede ner till färre koncept. Dessa möten genomfördes på i samma sätt som mötet med 
fokusgruppen (se rubrik 2.1.2), den enda skillnaden var att endast medlemmarna i 
projektgruppen var närvarande. 

2.2.2 Gallring av idéer från brainstorming 

För att inte ödsla tid på icke genomförbara lösningar har alla idéer som togs fram under 
brainstormingen gallrats med några enkla krav. Kraven som ställdes var att de skulle lösa ett 
problem, ge en positiv verkan och inte leda till andra problem. För att ge ett konkret exempel 
så var ihopfällbara bord en av idéerna som togs fram. Denna minskar platsbristen men leder 
till att man måste hitta ett annat förvaringsutrymme var gång det står något på bordet när det 
ska fällas ihop. Detta leder i sin tur till extra arbetsbörda för vårdarna och är därmed inte 
genomförbart. Efter denna gallring försvann en stor del av de idéerna som togs fram under 
brainstormingen och de mer användbara idéerna fick mer utrymme att utvecklas. 

2.2.3 Koncepten tar form  

Efter utförd brainstorming och gallring så skulle kvarvarande ideer utvecklas till fullbordade 
koncept. Detta gjordes genom att skissa, dels för hand, men även i photoshop, illustrator och 
Google SketchUp. För att kunna presentera koncepten för uppdragsgivaren på ett ordentligt 
sätt skrevs en beskrivande text till varje koncept där dess huvudfunktioner och bifunktioner 
beskrevs. Slutligen sammanställdes allt i en broschyrliknande dokumentsamling som 
skapades i Publisher. 

  

2.3 Analys 

2.3.1 QFD 

QFD, Quality Function Deployment, är en metod som används inom produktutveckling för att 
översätta kundens behov till en uppsättning konkreta och ingenjörsmässiga krav som sedan kan 
användas under produktutvecklingen. QFD:n tar också hänsyn till att kunden kan vara av 
mångfacetterad art. Om vi tar patientsängen som ett exempel, där har vi i själva verket tre olika 
grupper som har olika behov. inköparen, den faktiska kunden, personalen och patienten. Var 
och en av dessa har olika behov och önskemål. QFD:n hjälper till att, på ett systematiskt sätt 
hitta den gyllene medelvägen mellan olika krav och behov (David G Ullman, 2009, 143) 
Parallellt med att koncepten utvecklades även en QFD för varje koncept. QFDn är utformad så 
att det listas en rad ingenjörsmässiga krav, kopplade till ett koncept i fält A (se figur 3). I fält B 
listas sedan en rad behov och krav från användare, i vårt fall fanns två användargrupper; 
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patienter och vårdpersonal. Vart och ett av användarnas behov ges en vikt på en 10-gradig skala 
(fält C) I fält D anges vilken relation de funktionsmässiga kraven har med användarens behov, 
starkt, medel eller svagt. Dessa översätts sedan till siffran 1,3 eller 9. Allt detta viktas sedan ihop 
till en teknisk viktvärdering. Detta är ett sätt att rangordna hur viktiga vissa funktioner är, 
resultatet kan ses i fält E. ett högre värde indikerar att funktionen ger ett stort kvalitativt värde 
till produkten. Fältet F visar förhållandet mellan de olika ingenjörsmässiga kraven. Relationen 
anges som positiv (+), negativ (-) eller neutral (0) 

2.3.2 Riskanalys – FMEA 

FMEA, Failure Modes and Effects Analysis, är en metod som används inom produktutveckling 
för att upptäcka potentiella risker som är kopplade till produkthaveri så tidigt i 
utvecklingsprocessen som möjligt. Haveri, eller failure, definieras som ”Any change or any 
design or manufacturing error that renders a component, assembly or system incapable of 
preforming its intended function” (David G Ullman, 350, 2009). Syftet med denna metod är 
alltså att man så tidigt som möjligt ska kunna identifiera potentiella risker för att på så sätt 
kunna utveckla säkrare produkter, tanken är att ju tidigare ”inbyggda fel” upptäcks desto 
billigare blir de att åtgärda. 
För varje koncept-idé skrevs en enkel riskanalys. Riskanalysen var en integrerad del av 
konceptutvecklingen och vissa potentiella fel åtgärdades på en gång, vilket gjorde analyserna 
iterativa, de skrevs alltså om allteftersom arbetet med koncepten fortlöpte. För varje koncept 
listades först konceptets funktioner. Sedan listades potentiella fel som var kopplade till en 
viss funktion och slutligen potentiella orsaker till det potentiella felet. Här följer ett exempel 
på en garderob på hjul; funktion: Vara mobil. Potentiell orsak: skåpet går ej att flytta, 
potentiell effekt av fel: användare missnöjd, potentiellt fel: spärrmekanismen i hjulet har låst 
sig. Den potentiella effekten av ett fel som ansågs mest farlig poängsattes på en skala mellan 
1-10. De potentiella orsakerna värderades med två siffror på en 10-gradig skala, dels på 
förekomstfrekvens där det skattades hur troligt det är att felet kommer inträffa under 
produktens livslängd (10=100% säkert) och dels hur lätt felet är att upptäcka innan det 
drabbar användaren. Dessa tre värden multiplicerades sedan ihop för att skapa ett risktal. 
Alla risktal summerades sedan ihop och delades med sitt antal för att få ett medelvärde.  

Figur 3. Bilden illustrerar hur en QFD utformas 
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2.3.3 Pughs beslutsmatris 

Pughs beslutsmatris är en metod som använd då man, på ett systematiskt sätt, vill vikta flera 
förslag mot varandra. Syftet med den här metoden är att utröna vilket förslag som är bäst, 
givet en uppsättning kriterier. Metoden går till så att alla förslag jämförs mot en referens och 
ges då värdet: “bättre”, “lika bra” eller “sämre” än referensen (+1, 0 eller -1). Detta utförs 
sedan med flera, noga utvalda, kriterier. Samtliga kriterier ges en vikt mellan 1-5, för att 
markera hur tungt de väger i beslutsprocessen. När man har viktat förslagen mot referensen, 
enligt samtliga kriterier, multipliceras varje svar med kriteriets vikt. Resultatet sammanställs 
och det förslag med flest poäng, alternativt de förslagen som har över en viss poäng, är det 
bäst lämpade. (Dr Stuart Burge, 2009).  

Då koncepten började bli färdigframställda så närmade sig tiden för slutpresentation av 
projektarbetets resultat. Under arbetets gång hade studenterna uppmärksammat, genom QFD 
och FMEA, att vissa av konceptförslagen inte riktigt löste något egentligt problem eller 
tillförde så mycket nya funktioner som vi från början hade önskat. För att råda bukt på detta 
och för att höja kvalitén på de koncepten som slutligen skulle presenteras så beslutades att 
ytterligare en gallring skulle äga rum. För att framhålla detta på ett systematiskt sätt 
bestämdes därför att genomföra en PUGH-analys. För att möjliggöra PUGH-analysen delades 
de olika koncepten först in i tre kategorier: Förvaring, sängförflyttning och sängbord. Det 
bestämdes också att alla koncept som fick positiva värden över 5, efter viktningen, 
kvalificerade sig till slutpresentationen. De kriterier som värderades högst var: ”Bidrar till att 
lösa det arbetsergonomiska problemet” följt av ”Går att använda på det nya sjukhuset”. 

2.4 Dokumentation och presentation 

I projektarbetets startskede författades en inledning där projektets problem definierades och 
en kravspecifikation fastställdes. Även en disposition till rapporten färdigställdes redan i ett 
tidigt skede. Inledning godkändes sedan av problemägaren, Södertälje sjukhus, med närvaro 
av handledare från KTH.  
Under arbetets gång dokumenterades alla aktiviteter fortlöpande. Veckovis rapporterades 
vilka moment som blivit utförda av vem samt hur mycket tid som gått åt. Arbetet sträckte sig 
över 20 veckor och gick på halvfart. Dokumentationen skedde med hjälp av bilder, 
handskrivna anteckningar och texter i punktform dessa delades sedan ut via DropBox och 
Google-docs till alla projektmedlemmar. En bit in i projektet påbörjades själva 
rapportskrivningen, detta var dock en iterativ process, flera gånger under arbetets gång fick 
frågeställningen revideras till följd av att datainsamlingen gav studenterna nya insikter 
gällande problemägarens behov. Till en början skrevs rapporten i Google-docs och detta 
upplevdes väldigt smidigt då båda studenterna kunde vara delaktiga och redigera i samma 
dokument samtidigt, utan att behöva vara i samma lokaler. Sedan sammanställdes rapporten 
i ett Word-dokument och texten blev enhetlig med hjälp av förprogrammerade formatmallar. 
Rapporten delades in i fem delar för att underlätta redigeringen och sammanställdes slutligen 
till ett dokument. Koncepten har gått igenom en process där de till en början enbart fanns på 
papper men har senare förfinats genom att de har lagts in i bilredigeringsprogram så som 
Illustrator och Photoshop. Dessa användes för att snabbt presentera koncepten till UM2. Efter 
avslutandet av den perioden så utvecklades koncepten vidare i 3D-miljö med hjälp av 
SketchUp till sin nuvarande utformning. 
Utöver en rapport levererades även två separata dokument till problemägaren, Södertälje 
Sjukhus. Dessa två dokument var Åtgärdsplanen och Konceptbeskrivningarna, vilka båda två 
även innefattas i rapporten. I projektets slutskede hölls även en muntlig presentation där 
projektets resultat redogjordes för. Under presentationen delades även en broschyr ut, allt 
material som presenterades i broschyren återfinns även i rapporten. Broschyren användes 
mestadels för att underlätta och förtydliga saker som togs upp under presentationen. 
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Figur 4. Skåp från Granberg AB 

Figur 5. Skåp från Granberg AB Figur 6. Höj- och sänkbar köksö från 
Linak 

3 Resultat och analys 

I det här kapitlet beskrivs och analyseras de resultat som har genererats under projektets 
gång. Till en början beskrivs resultatet från insamlad data, följt av resultaten som 
framställdes under konceptgenereringen. Vidare presenteras en åtgärdsplan där 
rekommendationer för vilka åtgärder som bör vidtas redogörs för och slutligen skildras 
studenternas egna reflektioner i en diskussion. 

3.1Datainsamling 

Projektarbetet inleddes med en omfattande datainsamling som omfattade cirka 240 timmar 
per student. Nedan sammanfattas resultatet från datainsamlingen, uppdelat per metod. 

3.1.1Marknadsundersökning 

Nedan presenteras ett urval av de produkter som hittades under marknadsundersökningen. 
Under arbetets gång kontaktades säljare på bland annat Linak, Proton och Meivaara. 
Marknadsundersökningen innefattade även breda internetsökningar. De produkter som 
undersöktes delades in i kategorierna: skåp/förvaring, sängförflyttning och sängbord. Möbler 
som var specialanpassade för vården såväl som andra möbler har undersökts. De produkter 
vi presenterar här har delvis varit en inspirationskälla till de koncept som sedan har 
genererats. 

 

Skåp/Förvaring 

Granberg AB är ett internationellt företag med 
Svenskt fäste som tillverkar och säljer 
handikappanpassade produkter. En produkt som vi 
har intresserat oss för är detta höj- och sänkbara 
skåp. I figur 4 till höger visas ett diagonal 
förflyttande skåp. I figur 5 nedan(Granberg; 
Diagonal lyftinsats för väggskåp – InDiago 810/811)  

 

 

 

visas en annan variant där själva 
hyllplanen förflyttas fast skåpet förblir 
stillastående. Inget av dessa skåp är 
utvecklade specifikt till vården, men i 
trånga salar tror vi att en liknande lösning 
skulle kunna vara tillämpningsbar 
(Granberg; Vertikal lyftinsats för 
väggskåp – VERTI 830/831) 

 

Linak erbjuder en rad olika typer av lyftanordningar för 
lyft mellan 200 och 12000 N. Figur 6, till höger är ett 
exempel från deras produktkatalog och föreställer en 
höj- och sänkbar köksö.(Linak; Focus on kitchens) 

 



11 
 

Figur 7. Athena Nordic erbjuder skåp 
såm är höj- och sänkbara 

Figur 9. 
Sängtransportör 
från Merivaara 

 

Athena Nordic är ett annat företag som erbjuder skåp som 
per automatik går att justera i höjdled (se figur 7)(Athena 
Nordic; INDI – INVÄNDIG DIAGONALLYFT sid.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Arjohuntleigh erbjuder ett skåp på hjul. Ett litet och kompakt skåp 
med släta och lättrengörliga ytor. Lådorna är självsmörjande och 
löstagbara för att underlätta rengöring (se figur 8)(Arjo Huntleigh; 

Enterprise Sängskåp). 

 

 

Sängförflyttning 

Vid runtringning av tillverkare till olika typer av hjälpmedel för sängförflyttning så var det 
övergripande svaret som tillverkarna gav att de inte själva hade en produkt som hjälpte till 
att förflytta sängar i sidled, utan refererade vidare till ett annat företag som möjligtvis hade 
utvecklat en sådan lösning. Av dessa var det endast några få som hade produkter ute på 
marknaden för motoriserad förflyttning av sängar. Av de få aktörer med lämpliga produkter 
på marknaden nådde ingen produkt upp till samtliga krav som ställdes av Södertälje Sjukhus, 
t.ex. som att produkten skulle vara användbara även vid sidledsförflyttning, med undantaget 
för en av Merivaaras produkter. Denna hade möjlighet att förflytta sängen även i sidled och 
kan därför användas för att skapa utrymme snabbt i patientsalarna samtidigt som de 
underlättar förflyttningen av sängarna mellan olika rum. Efter en närmare granskning av 
denna produkt insågs det dock att den var alldeles för stor och otymplig för att få plats i de 
aktuella patientsalarna på Södertälje Sjukhus. De andra sängtransportörerna har inte samma 
möjlighet till förflyttning utan bygger mer på att de underlättar förflyttningen fram och 
tillbaka längs kortsidorna på sjukhussängarna och är anpassade att användas då sängen ska 
flyttas mellan patientsalarna. Självklart går dessa fortfarande att använda men medför 
mindre manöverduglighet och därmed en omständligare förflyttning när dessa ska användas 
för att skapa utrymme i patientsalarna. 

Sängtransportör 

Merivaara tillverkar och säljer sängtransportörer. I figur 9 visas ”Atlas PTS 4 
Bedmover” Detta skulle kunna vara en produkt av intresse. Dessa produkter har 
en hög mobilitet och manöverduglighet där även förflyttning i sidled är möjlig. 
Detta medför att produkten kan utnyttjas till att skapa utrymme i patientsalarna 
samt förflyttning av sängar mellan de olika avdelningarna. Nackdelen är dock att 
de är väldigt stora och otympliga och inte avsedda att vara en fast installation 
(Merivaara; 2013-10-02). 

  

Figur 8 Arjohuntleighs 
skåp på hjul 
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Figur 10- Sängtransportör 
från Silver och Stål 

Figur 11. Trucksfrån HelgeNyberg AB 

Figur 12. Sängtransporteringsrobot 

 

 

 

Silver och stål är ytterligare en tillverkare av sängtransportörer (se figur 
10). Deras sängtransportör kan utnyttjas i patientsalarna men har ingen 
möjlighet till förflyttning i sidled men får då köras fram och tillbaka 
diagonalt för att kunna gemomföra förflyttningen i sidled vilket medför 
ett extra steg. Lösningen går fortfarande att använda för att förflytta 
sängarna mellan salar eller avdelningar utan några större problem 

(Silver & Stål AB; 2008-10-28).  
 

 

Truckar 

HelgeNyberg AB är ytterligare ett företag som undersöktes, 
dessa produkter är truckar (se figur 11), de går att använda 
men är ganska stora och otympliga och är möjligtvis inte 
användbara i de små patientsalarna. Därmed kan man så 
bortse från dessa(Helge Nyberg AB;HEALTH CARE & 
HOSPITAL).  

 

 

Femtehjulet 

Denna lösning innefattar ett extra hjul centrerat i mitten av sängen. Detta medför att sängen 
svänger runt sin egen mittpunkt och där med blir lättare att manövrera vid förflyttning. Dock 
kan ingen tydlig förenkling av förflyttning i sidled samtidigt som en förändlig av förflyttning i 
sängens längdriktining om inte det femte hjulet skulle kunna gå att rotera 90*. I och med att 
sängen istället svänger runt sin mittpunkt innebär detta att den beter sig annorlunda när man 
ska svänga och det kan behövas lite erfarenhet innan full kontroll av sängen kan uppnås igen 
(Linak; 2013-02-21). 

Robot 

Denna lösning går ut på att det är en robot som tar hand om förflyttningen av sängen (se figur 
12). Fördelarna är att denna robot skulle kunna automatiseras och där med få bort allt behov 

av manuell förflyttning. Problemet med detta är att om det bara finns 
en robot per avdelning så kommer denna få åka runt och är med 
största sannolikhet inte i samma rum som behovet av den finns, 
därmed blir det en väntetid. Därför hade den inte lönat sig när det 
bara är småförflyttningar som ska göras eller om patienten måste 
flyttas akut till någon annan lokal då personalen inte har tid eller ork 
att vänta på  den. Andra aspekter som pris och manöverduglighet kan 
även ifrågastättas och kräver en djupare analys av befintliga och 
kommande lokaler(MDH; 2012-04-27). 
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Figur 16. Bord från Merivaara. Tv: Nova, Th: AV 

Sängbord 

Under arbetets gång framkom det även att det befintliga 
sängbordet upplevdes otympligt och besvärligt av personalen, 
därför gjordes även en undersökning av smarta bord, både inom 
vården och på andra håll. I figur 13 visas sängbordet Enterprise 
från Arjohuntleigh. Bordet har en enkel och ändamålsmässig 
design som gör bordet stabilt vid användning och enkelt att 
flytta åt sidan då det inte behövs(Arjo Huntleigh;Enterprise 
Sängbord). 

 

 

 

Proton är en stor och etablerad 
tillverkare av sängbord, här föjer några 
exempel ur deras sortiment som skulle 
fylla Södertälje Sjukhus behov. I figur 15 
visas bordet Pro;table som är ett 
robustare och tåligt bord. Bordsskivan 
går att justera i höjdled genom 
pedaltryckning och lådorna, som tål 
maskindisk, går att vändas 180 grader 
för att ändra mellan höger- och 
vänsterutförande(Proton Caretek AB; 
Pro;table).  

I figur 14 ser vi Proton ADD som är ett 
bord som är speciellt utvecklat för 
vårdintensiva miljöer, där platsbrist kan vara aktuellt (detta bord finns redan i vissa av 
Södertälje sjukhus lokaler)(Proton Caretek AB; Proton ADD). 

 

 

 

I figur 16 visas två bord från Merivaara. Bordet till 
vänster heter Nova och har en modular 
konstruktion som gör bordet lätt att underhålla. 
Bordsskivan är steglöst höj-och sänkbar med hjälp 
utav en gasfjäder(Merivaara; Nova sängbord).  
Bilden till höger visar sängbordet AV sängbord 
standard som, är av en mer avskalad och 
ändamålsenligt design. Lådorna är i plast och går 
att diska i masikn. Bordsskivans höjd går att 
justera stegvis via ett enhandsgrepp(Merivaara; 
AV Sängbord standard); 

 

 

  

Figur 13. sängbordet Enterprise 
från Arjohuntleigh 

Figur 15. Proton ADD Figur 14. Pro;table 
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Figur 17. Qlassic från 
Qomfort system 

Figur 19. Twin Corner från Beslag Design 

Figur 18. Th: Stylo. Tv: Solido 2 

Figur 20. Bord som används inom tandläkarvården 

Qomfort System har utvecklat bordet Qlassic,(se figur17). Bordsskivan är 
utfällbar och höjden går att justera. Lådorna går enkelt att ändra från vänster- 
till högerutförande. Matskivan har en maxbelastning på 12 kg (Comfort 
Systems; Qlassic – det stilrena sängbordet). 

 

 

Dessa två bord kommer från 

Wissner Bosserhoff (se figur 18). Borden heter 

Stylo och Solido 2. Borden är varandras 

motsatser, den ena är minimalistisk och 

avskalad medan den andra är stor och 

multifuktionell. Speciellt den mindre varianten 

fyller Södertälje Sjukhus behov väl(wissner-

bosserhoff; Solido 2)( wissner-bosserhoff;Stylo). 

 

 

 

Figur 19 visar en bild från Beslag designs hemsida 

och är ett köksskåp kallat Twin Corner. Vi tror att 

denna lösning även skulle kunna gå att använda vid 

tillverkning av sängbord inom vården(Beslag Design; 

Twin corner). 

 

 

 

Här är ett exempel på ett bord som sitter på en länkarm, just detta bord är hämtat från ett 

företag som tillverkar tandläkarutrustning(KaVo; u.å; Climo praktikinredning). 
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3.1.2 Fokusgrupp  

Från mötet med fokusgruppen togs många bra idéer och tankar. Det var framförallt några 
specifika idéer som projektgruppen fastnade för. Ett koncept som innefattade en väggfast 
motoriserad skena som skulle kunna möjliggöra en automatisk förflyttning av 
patientsängarna. En annan lösning var ett väggfast bord liknande bordet som tandläkare har 
sin utrustning på. Detta var spännade då det kan röra sig i tre dimensioner samtidigt som det 
inte tar upp mycket golvyta. 

Genom att problematiken disskuterades framkom även nyttig information rörande hur 
utrustningen i sjukhusets salar används. Det framkom bland annat att: 

 Garderoberna som finns i varje rum inte alltid används. 
 Borden som står bredvid varje säng ofta är överfull med grejer (vilket gör en fällbar 

lösning för bordet mindre attraktiv). 
 Handfaten som finns i varje sal sällan används 
 Man måste i vissa salar flytta på den yttersta sängen för att kunna köra ut den innersta 

sängen från rummet. 
 Många av patienterna har drabbats av stroke och lider av ensideförlamning vilket ställer 

krav på mobila bord som kan stå på vilken sida av sängarna som helst. 

Resultatet från fokusgruppen redovisas i sin helhet i bilaga 1 

3.1.3 Intervju 

Sammanfattningsvis framkom en hel del matnyttig information under samtalen med 
Katharina Nyrell och Gunnar Öhlén, framförallt var den dokumentsamling om ca 50 
dokument som skickades per post i efterhand till mycket stor hjälp. I dokumenten 
redogjordes bland annat mailkorrespondens och beslut från arbetsmiljöverket vilket 
underlättade vidare informationssökning. En sammanfattning av intervjun i sin helhet finns i 
bilaga 3. Nedan följer kontentan av det som framkom: Karolinska hade genom en rad enkla 
åtgärder lyckats lösa problemet med platsbrist. På karolinska valde man dock att lägga ned 
ett antal vårdplatser, vilket inte var ett alternativ på Södertälje Sjukhus. Det framhölls att 
grindarna på sängarnas sidor kunde monteras av för att frigör 10 cm per säng.  Antalet besök 
från arbetsmiljöverket varierar och går ej att förutsäga. Karolinska löste problemet och 
skickade en skrivelse till arbetsmiljöverket angående vidtagna åtgärder men fick ingen 
bekreftelse på att arbetsmiljöverket hade avslutat ärendet. Dock har inga fler kontroller 
utförts sedan dess. 

3.1.4 Litteraturstudie – Lagar och regler 

Det finns en hel del lagar och regler som måste tas i beaktning då man arbetar med 
utrustning, hygien och arbetsmiljö på ett sjukhus. Nedan presenteras en sammanfattning av 
den informationen som är relevant 
 
Arbetsmiljöverket utfärdade 2010-05-23 ett förbud mot Södertälje sjukhus att placera ut 
sängar om det på båda långsidor om sängen inte fanns mer än 80 cm friyta. I förbudet som 
utfärdades mot Södertälje sjukhus, där det även informeras om löpande vite om 300 000 kr 
vid överträdelse, hänvisas till följande stycken i arbetsmiljölagen. 2 kap 1-2 §, 3 kap 2 § 7 kap 
7 § samt 4 § AFS 2009:2 (dessa stycken samt förbudet kan ses i sin helhet i bilaga 4 och 5). I 
dessa texter står det bland annat att arbetsmiljöverket har rätt att utfärda vite om motpart 
inte vidtar rättelse men även att dom fr.o.m. 1/7-14 har rätt att vidta rättelse på motpartens 
bekostnad om denne inte gör så själv(AML kap. 7 §7).  
Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten som valde att gå på arbetsmiljöverkets linje 
och förbudet kvarstår än idag.  
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AML 1977:1160  – Arbetsmiljölagen 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och skyddsansvariga när det 
gäller att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet. Samt samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.  

AFS 2009:2 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 
Dessa föreskrifter gäller utformning och underhåll av arbetsplatser, förbindelset och 
personalutrymmen och tar upp mer i detalj vilka krav och skyldigheter som krävs som ställs. 
Detta innefattar krav på ventilation, utformning, belysning och ergonomi. 

LVFS 2003:11 – Läkemedelsverkets föreskifter om medicintekniska produkter 
2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift 
ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 
1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning, 
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
4. kontrollera befruktning. 

Med tanke på vad som innefattas av lagen kommer denna inte inte behöva implementeras 
eller efterföljas av projektgruppen då den enbart handlar om medicintekniska produkter där 
annan utrustning i vården inte räknas in. 

SOSFS 2007:19 – Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården 
m.m 
Krav på personhygien samt kläder inom vården, vilket inte berörs i projektet. 

God hygienisk standard 
Detta ska uppnås av personal, lokaler, utrustning och organisation. De krav som ställs är att 
personal ska ha tillräklig kompetens när det gäller renlighet och förebyggning av infektioner 
och smitta. Personalen ska ha tillgång till tillverkarens anvisningar för användning och 
rengöring av utrustningen, se till att lokaler är till i sådant skick att dessa inte innebär en 
ökad smittorisk. Kort sammanfattat innebär en ”god hygienisk standard” att alla lagar 
rörande sjukvården har tagits i beaktning(Socialstyrelsen;God hygienisk standard) 
(Socialstyrelsen;Vårdhygienisk kompetens)(Socialstyrelsen;Vårdlokaler) 
(Socialstyrelsen;Utrustning i vården)(Socialstyrelsen;Vårdens organisation och planering). 

AFS 2006:04 – Arbetsmiljöverkets författningssamling om användning av arbetsutrustning 
Denna lagen går igenom vilka krav som ställs på utrustning som används under arbete. Men 
även krav på arbetsergonomi och säkerhet i samband med användning av utrustning. Krav på 
underhåll, säkerhetskontroller och nödstoppsfunktioner. 

3.1.5 Observationer 

Under genomförda observationer på Södertälje sjukhus upptäcktes att det utöver ett för litet 
utrymme vid sängarna även fanns ingående möbler som sängbord, garderober och handfat. 
Dessa tar mycket utrymme och står ofta i vägen när man ska vårda en patient och måste 
därför flyttas bort, denna förflyttning bygger på den dåliga arbetsmiljön ytterligare. Se bilder i 
bilaga 12¨ 

 Under studenternas upprepade besök på avd 8 observerades det att den sammanlagd 
personalstyrka var 30 personer. Av dessa 30 var tio sjuksköterskor, en strokesköterska, 
en biträdande chefssjuksköterska, en chefssjuksköterska samt 17 undersköterskor. 

 Patienterna som är inskrivna blir försedda med kläder av sjukhuset. Därmed finns det 
inget behov av förvaringsmöjligheter för mer kläder än patienten har på sig vid 
inskrivningen på sjukhuset.  

 Vid besök på sjukhuset upptäcktes att en väsentlig del av patienterna hade besökare som 
satt bredvid patientsängarna. 
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 Vid ett av tillfälle under projektets gång uppmärksammades en stor överbeläggning på en 
av avdelningarna, av 16 ordinarie platser fanns vid det tillfället 28 patienter inskrivna på 
avdelningen. Detta kan innebära en väldigt stressad arbetssituation, där minsta lilla 
problem kan påverka arbetssituationen negativt. Därmed kan det vara fördelaktigt att 
möbler och linkande är så enkla som möjligt att använda för att inte ytterligare spä på 
situationen.  

3.1.6 Fysiska mätningar  

Under de fysiska mätningarna av patientsalarna lyckades 13 olika typer av salar identifieras 
fördelat på totalt fem avdelningar och 28 salar. Det visade sig också att måtten som var 
angivna i Södertälje sjukhus riskanalys var felaktiga på flera punkter. Bland annat så 
uppfyllde vissa av salarna kravet på 80 cm friyta trots att de i riskanalysen stod som 
underkända, i andra fall stämde måtten inte alls överens med de verkliga måtten. Under 
rundvandringen på de olika avdelningarna upplevdes det som att personen som gjort 
riskanalysen helt enkelt antecknat fel salsnummer under inventeringen. Eventuellt har 
personen som utförde riskanalysen tittat på en ritning och blandat ihop salarnas namn, detta 
är troligt då salarna numreras på olika sätt på de olika våningsplanen. Det har inte varit 
möjligt att få reda på vem som har utfört riskanalysen.  Rummens olika geometrier gör det 
också behövligt att tillämpa olika lösningar i olika salar, detta var data som innan de fysiska 
mätningarna var okänd för oss och som tvingade oss att omformulera projektets mål. 
Mätningarna visade också att de väggfasta skåpen har samma mått i alla salar (+/- 2 cm) samt 
att sängarna har samma mått i alla salar. Måtten från de fysiska mätningarna presenteras i sin 
helhet under rubriken ”3.3 Åtgärdsplan”. 

3.1.7 Enkät 

I enkäterna deltog 20 anställda på avdelning 8 och 11 patienter på avdelning 8 och 10, båda 
grupperna var knutna till avdelningarna med salar vars mått ej uppfyllde kravet om 80 cm 
friyta. Resultatet stärkte i viss mån det som vi redan antagit, men bjöd även på vissa 
överraskningar. Frågan gällande behovet av att ha ett handfat på rummet ställdes till både 
patienter och vårdpersonal, i medel gavs vikten 7,6 på en 10-gradig skala, av patienterna och 
9,0 av vårdpersonalen. Vårdpersonalen har alltså ett större behov av rinnande vatten än vad 
patienterna har. Patienterna känner ett starkt behov av att ha tillgång till ett skåp att kunna 
lägga sina kläder i samt att ha ett bord i direkt anslutning till sängen, där de tillfrågade 
svarade 8,3 i medel. 75% av den tillfrågade vårdpersonalen ansåg att de måste flytta på 
möbler som står intill sängarna för att kunna utföra sitt arbete För att se enkäterna och 
resultatet i sin helhet, se bilaga 6 och 7. 

3.2 Konceptgenerering 

3.2.1 Brainstorming 

Resultatet blev i storhet samma som under fokusgruppen med liknande tankar, men med 
några nya idéer. En av de nya idéer som framkom var en vågrät hylla som kan fästas på 
väggen för att få bort garderoben från rummet och på så vis vinna lite plats. Eller en garderob 
som kan placeras bakom sängen. En annan idé som dök upp under brainstormingen var att 
man kanske genom att använda tryckluft kanske kunde få sjukhussängen att sväva och där 
med nästan helt få bort friktionen som finns vid förflyttning av sjukhussängar. 

Sammanfattning på möjliga lösningar 

 Motordriven räls längs väggen – Föremål kan komma i kläm 
 Nya draperier till förvaring, löstagbara fickor – Bra lösning på förvaringsproblem 
 Garderober på hjul – Var ska dessa förvaras? 
 Sätta upp skåp vågrät på vägg, krok under skåp för att hänga kläder 
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 Även bord ska kunna fästas på rälsen - Samma problematik som med rälsen i 
allmänhet 

 Sväva sängarna med hjälp av tryckluft eller magnetism - Möjligtvis dyrt att genomföra 
För ingående resultat och delresultat se bilaga 1 

3.2.2 Riskanalys – FMEA 

Resultatet från FMEA:n visar att de produkterna med de högsta risktalen var skåp på vägg 
och upphissbart bord som hade risktal på 177 respektive 249. Anledningen till detta är att 
flera fel kan få väldigt allvarliga konsekvenser i kombination med att de är svåra att upptäcka 
innan de inträffar, vidare utvecklingsarbete kan få risktalen att minska kraftigt. Lösningen 
kullager och svävande sängar exkluderas från riskanalysen då konceptet var så pass 
underutvecklat så att en approximation av felfrekvens och detekteringsgrad var omöjligt att 
förutsäga. De koncept som fick de lägsta risktalen var handfat, skåp på säng och väggpall med 
risktal på 57, 92 och 61. Samtliga riskanalyser presenteras i sin helhet i bilaga 9.  

 

3.2.3 Kvalitetssäkring – QFD 

QFD var den metod som användes för att kvalitetssäkra koncepten under den tidiga 
utvecklingsfasen. Baserat på resultaten i QFD:n omformades koncepten sedan vid behov. 
Onödiga funktioner skalades av och nödvändiga funktioner lades till. T.ex. visar QFD:n att 
kravet om löstagningsbara fickor på konceptet ”draperi med förvaring” hjälper till att 
tillgodose flera behov, både hos patienten och hos personalen. Detta är alltså ett exempel på 
när de ingenjörsmässiga kraven harmoniserar med användarnas krav och behov. Ett annat 
exempel på en funktion som visade sig vara helt onödig var ”handfatet ska inte sticka ut mer 
än 20 cm” på produktet ”handfat”. Detta krav visade sig vara helt onödigt då det inte fyllde 
någon direkt funktion eller gjorde någon mer nöjd. I och med att QFD:n reviderades i takt 
med att koncepten utvecklades så är resultatet kvalitetssäkringen tätt sammanflätade med de 
slutgiltiga konceptidéerna. QFD:n i sin helhet redovisas i bilaga 10. 

3.2.4 Pughs Beslutsmatris 

Resultatet från beslutsmatrisen visar att sju koncept fyller de krav som satts upp för att 
kvalificera sig till slutpresentationen. Dessa koncept är: ”Kullager”, ”Garderob på hjul”, ”Skåp 
på vägg”, ”Skåp bakom säng”, ”Upphissbart bord”, ”Sängbord” och ”Vagn”. Sex koncept föll 
bort efter gallringen. För att se PUGH-matriserna i sin helhet, se bilaga 11 
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3.2.5 Koncept som kvalificerade sig efter beslutsmatris  

Kullager 

Detta är ett koncept vars huvudfunktion är att reducera kraftanvändningen vid sidledes 
förflyttning av patientsängar inne i patientsalen. Konceptet illustreras i figur 21. Under 
konceptutvecklingen har hänsyn tagits till information från QFD och FMEA, dessa dokument 
hittas i sin helhet i bilaga 9 och 10. Produkten är tänkt att fungera genom att två styrspår 
monteras i golvet där sedan en kullagerförsedd skena placeras i vardera styrspår. I 
styrspåren monteras sedan en metallbit, vars läng är lite längre än sängens bredd, som kan 
löpa fritt i kullagerskenan. I metallbiten, på ett avstånd som ekvivalent med avståndet mellan 
sängens hjul, finns hål där skålformade hjuldockor kan fästas. Då sängen är placerad i de fyra 
hjuldockorna ska kullagren underlätta förflyttning längs med styrspåren. Skålarna där hjulen 
dockas fast ska aktiveras med hjälp av tyngden från sängen men de ska även kunna låsas med 
en löstagbar pedal som sitter placerad intill den ena hjuldockan. Då sängen inte är på plats i 
patientsalen ska skålarna kunna avlägsnas och metallbiten låsas fast, för att minimera 
snubbelrisken. Under utvecklingsprocessen har speciell vikt lagts vid att göra produkten lätt 
att använda för personalen. I QFD:n framgick att detta var ett hjälpmedel som enbart skulle 
vara till gagn för vårdpersonalen, patientens behov har därför förbisetts helt vid utveckling av 
detta koncept. Fokus låg istället på att se till så att konceptet inte innebar risker eller negativa 
upplevelser för patienterna. Under utvecklingen har även reflektioner gjorts kring styrspårets 
tendens att samla smuts och orenheter, något som är ett stort problem i en patientsal som 
regelbundet måste rengöras. Trots ansträngning har ingen hållbar, enkel och kostnadseffektiv 
lösning på detta problem lyckats identifierats. 

 

Figur 21. Illustrerar konceptet "Kullager" 
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Mobila Garderober 

Konceptiden ”Mobil garderob” är ett modulariserat hörnskåp försett med hjul. Konceptet 
illustreras i figur 22. Skåpen är dryga metern höga, men kan staplas på varandra vid behov av 
mer förvaringsutrymme.  Skåpen är tänkta att tillverkas i aluminium, vilket bidrar till att 
skåpets vikt hålls nere.  
Under brainstorming-mötet framgick det att vissa patienter använder garderoben men inte 
alla, detta dementerades sedan till viss del i enkäten då 9 av 10 angav att de använder 
garderoberna för att förvara sina kläder i. Hur som helst så var det tankar i dessa banor, att 
”alla använder inte skåpen” som fick oss att fundera över ett skåp som man med enkelhet kan 
flytta ut ur salen. Den ursprungliga tanken med detta koncept var att garderoben lätt skulle 
kunna flyttas in och ut ur rummet, beroende på om patienten önskade ett stort 
förvaringsskåp eller inte. Då de flesta angav i enkäten att de hade behov av en lite 
förvaringsutrymme, för endast kläder gjordes skåpet ganska litet och för ökad flexibilitet 
lades även modultänket till. Eftersom garderoben är på hjul och med enkelhet kan rullas ut ur 
salen underlättar det i de fallen där garderoben inte utnyttjas eftersom man inte måste ha ett 
stort, skrymmande skåp kontinuerligt utan att det då kan avlägsnas helt från rummet och 
därmed frigöra golvyta. En nackdel med detta koncept är att garderoberna måste förvaras 
någon stans då de inte används. Riskanalysen visar även att detta koncept är förknippat med 
flera risker (se bilaga 9). Vid en eventuell vidareutveckling av detta koncept måste detta tas i 
beaktning. 

 

Skåp på vägg 

En annan tanke är ett lite mindre förvaringsutrymme som man fäster på väggen (konceptet 
illustreras i figur 23) Tanken är att detta skåp ska vara höj- och sänkbart, motoriserat eller 
manuellt, inspiration har tagits från Granberg AB som tillverkar höj- och sänkbara köksskåp 
för rullstolsbundna(se marknadsundersökning). Skåpet måste kunna hissas upp över 
huvudhöjd, förslagsvis används då antroposofisk data så att höjden kan anpassas till den 95:e  
percentilen. Upphissningen av skåpet kan antingen ske med hjälp av en motoriserad skena 

Figur 22. Illustrerar konceptet mobil 
garderob 
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och kugg eller med hjälp av vajer och trissor. Vajer-lösningen skulle både kunna hissas upp 
manuellt med hjälp av en vev eller med hjälp av en motor. Då skåpets vikt inte är av lika stor 
betydelse som t.ex. hos det mobila skåpet kan ett material som upplevs lite ”trevligare” med 
fördel användas för patienternas välbefinnande. Vi rekommenderar laminerad spånskiva. 
Fördelen med denna idé är att man frigör golvyta och förbättrar framkomligheten i rummen. 
Skåpet skulle dessutom kunna dimensioneras på olika sätt för att passa i de olika salarna, 
vilket ger en flexibilitet. Vid behov kan även krokar monteras på skåpets undersida för att 
skapa utrymme för upphängning av jackor. 

Alternativ variant: Istället för att skåpet enbart hissas upp och ner skulle skenan även kunna 
monteras i taket vilket möjliggöra att flera skåp kan monteras på samma skena, denna idé är 
inte skissad. 

Garderob bakom säng 

Under inspektionen av ”4-patient-salarna” uppmärksammades att patientsängarna ofta står 
placerade längs med rummens kortaste väggar. Avståndet mellan väggarna vart sängarnas 
kortsidor står placerade är således relativt stor(den längsta väggen). Det finns alltså mycket 
outnyttjad rymd mellan salarnas längsta väggpar. Med detta i åtanke skapades konceptet 
”garderob bakom säng”. Detta koncept bygger på att förvaringsskåpet placeras bakom 
sängarna. Skåpet är tänkt att bestå av tre likadana delar med måtten 35x35x110 cm. I höjd 
med golvet är det tänkt att ett skåp ska vara placerat och precis ovanför placeras de andra 
två. Det nedre skåpet ska gå att flytta från höger till vänster beroende på vilket sida som är 
smidigast för patienten, förflyttningen sker manuellt efter att en låsmekanism öppnats på de 
övre skåpets sida. Tomrummet som skapas vid den under delen av skåpet kan användas som 
avlastningsyta för sängbord eller linkande, när dessa inte används. Materialet som föreslås till 
skåpets utsida är laminerad spånskiva i kombination med aluminium. Hyllorna i garderoben 
är tänkte att vara gjorda i plast och vara löstagbara samt tåla maskindisk. 

Figur 23 Illustrerar konceptet" Höj. och sänkbart skåp" 

Figur 24. Illustrerar 
konceptet "Skåp 
bakom säng”" 
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Upphissbart bord 

Något som upplevs besvärligt bland personalen vi har pratat med är borden som står 
placerade bredvid varje säng. Personalen uppger att borden känns stora och otympliga och 
helt enkelt tar upp för stor plats i de trånga patientsalarna. Borden används som 
förvaringsutrymme samt som matbord för de sängliggande patienterna. Problemet är att 
borden ibland står i vägen då personalen ska utföra sitt arbete. För att flytta på borden måste 
samtliga hjul först låsas upp och i vissa fall måste även borden tömmas. Då bordsskivan är 
utfälld och fylld med saker tar det tid för personalen att plocka undan dessa för att sedan 
kunna fälla ned den. Detta upplevs som ett besvärligt moment enligt tillfrågad personal. Den 
tänkta lösningen är en typ av upphissbart bord (konceptet illustreras i figur 25). Tanken är 
den att bordet ska kunna hissas upp i taket med föremålen kvar på bordet när 
personalen/patienten inte utnyttjar bordet. Upphissningen sker via två teleskopstag som är 
fästa taket ovanför patientsängen För att möjliggöra detta är bordet försett med en motor och 
ett kontrolldon som gör att den per automatik kan flyttas upp och ner. Bordet kommer 
behöva vara utrustat med sensor för att minimera klämrisken. 

 

Vagnbord 

Formen på de befintliga sängborden, som används på Södertälje Sjukhus gör att de tar upp 
mer plats i patientsalarna än de egentligen skulle behöva göra. De upplevs även markant 
överdimensionerades i vissa patientsalar. Med detta i åtanke utvecklades konceptet 
”Vagnbord”(se figur 25 och 26). Detta koncept är inspirerat av bordet Enterprise från 
Arjohuntleigh och Solido två och två från Wissner Bosserhoff (se rubrik resultat, 
marknadsundersökning).”Vagnbord” kommer i två utföranden, en avskalad och lite mindre 
variant och en variant som erbjuder lite mer förvaringsutrymme, men som också tar upp lite 
mer plats. Bordet har en fällbar skiva, då skivan fälls upp finns teleskop-ben som åker ut, för 
att ge extra stabilitet. Då skivan fälls ned dras teleskopbenen in igen. Detta innebär att vagnen 
tar mindre plats när bordsskivan är nedfälld utan att minska stabiliteten i utfällt läge. 

Kommentar: På den avskalade varianten av vagnbord bör en annan förvaringsmöbel i 
anslutning till sängen övervägas då patienterna i enkäten angivit att detta var viktigt. 

Figur 25. Illustrerar konceptet "Upphissbart bord" 
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Figur 26.Illustrerar " 
Vagnbord med 
förvaring" 

Figur 27. Illustrerar" 
vagnbord utan förvaring" 



24 
 

 

Sängbord 

Detta koncept är en väggmonterad, fällbar sängbordsvariant med två bordsskivor och ett 
stödben (se figur 28). Den övre bordsskivan ska främst fungera som en avlastningsyta där 
patienten ställer saker som hen vill ha nära tillhands. Stödbenet håller bordet uppe när skivan 
fälls ut. Under den övre skivan sitter det en annan skiva som är fäst i en roterbar axel, axelns 
fixeringspunkt går att förflytta i en dimension och rotera 180 grader. Denna funktion 
möjliggör att patienten kan ha bordet både i vänster och högerutförande. Som inspiration till 
detta koncept användes hörnskåpet Twin Corner som är ett köksskåp (se 
marknadsundersökning). När bordet inte utnyttjas kan det enkelt fällas upp och tar där med 
inte så mycket plats. I uppfällt läge ska bordet låsa sig för att förhindra att det fälls ner 
oplanerat och orsakar skada eller obehag. 

 

  

Figur 28. Illustrerar 
konceptet ”Sängbord” 
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Figur 29. Illustrerar konceptet "Uppfällbara handfat" 

Figur 30. Illustrerar konceptet 
"Väggpall" 

Figur 31Illustrerar koncept "Skåp som hängs på 
säng" 

3.2.6 Övriga koncept 

Uppfällbara handfat 

I vissa av rummen är handfaten dåligt 
placerade och tar upp onödigt mycket yta. 
Vad som framkommit i samband med samtal 
med personal är att de inte använder dessa 
handfat i någon större utsträckning. Dock 
tydde resultatet från enkäten att personalen 
ändå vill ha kvar handfaten vilket kan anses 
lite lustigt. Då kan en kompromiss göras 
genom att handfaten görs uppfällbara vilket 
gör att de tar mindre plats. Då sparas plats 
utan att handfaten behöver avlägsnas från 
rummen (se figur 29) 

  

 

Väggpall 

Det finns i vissa av rummen möbler utplacerade. Dessa 
tar upp plats och kan vara i vägen och därmed kan det 
finnas nytta med att ha uppfällbara bord eller stolar för 
att enkelt kunna skapa mer yta när behovet av stolar 
inte längre finns i rummen.  Därmed kan man få bort 
behovet av möbler i rummet. (se figur 30) 

 

 

 

 

Skåp som hängs på säng 

Ett skåp som kan hängas på kortsidorna av 
en patientsäng för utökade 
förvaringsmöjligheter. Där tanken är att 
denna nya förvaringsmöjlighet ska ersätta de 
befintliga garderoberna och på så vis skapa 
mer plats vid långsidorna vid sängen. (se 

figur 31) 
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Figur 32. Illustrerar koncept "Svävande säng" 

Figur 33. Ilustrerar koncept "draperi 
med förvaring" 

Figur 34. 
”Illustrerar 
motordriven 
räls på vägg 

 

Svävande sängar 

I detta koncept bygger grundidén på magnetism. Inspirationen kommer från de Japanska 
snabbtågen som svävar fram med hjälp av elektromagneter och styrspår. Tanken är att ett 
styrspår monteras i golvet varpå en plattform placeras. Plattformen är den delen som 
kommer sväva. Ovanpå plattformen ställs sedan sängen. Plattan är försedd med grunda 
nedsänkningar där hjulen kan placeras, detta för att undvika att sängen trillar av plattformen 
vid drift (se figur 32) 

Alternativ variant: Kraften som 
krävs för att sväva sängarna skulle 
kunna skapas med hjälp av tryckluft 
istället för magnetism. Detta skulle bli 
en billigare lösning som inte skulle 
kunna påverka närliggande 

elektronisk utrustning. 

 

 

 

Draperier med förvaringsmöjligheter 

Nya draperier med antingen fasta förvaringsfickor eller flärpar 
som lösa fickor går att fästa i. Detta ska genom att skapa nya 
förvaringsmöjligheter kunna medföra att befintliga 
förvaringsutrymmen inte ska behöva utnyttjas och där med kan 
avlägsnas. (se figur 33) 

 

 

Motordriven räls på vägg 

Detta koncept bygger på att en räls monteras på väggen bakom sängarna. Rälsen ska ha 
kuggar som gör att en docka kan manövreras fram och tillbaka längs väggen. Denna docka ska 
i sin tur ha en infästning som är kompatibel med sängen och därmed ska sängen kunna 
kopplas in och manövreras fram och tillbaka utan att manuellt ingripande krävs. 

Alternativ variant 1: Kombinera konceptet ”Kullager” med konceptet ”Motordriven räls på 
vägg”. Detta skulle lösa flera problem. Dels försvinner den besvärliga rälsen på golvet från 
konceptet kullager och dels skulle man kunna plocka bort motorn på konceptet ”motordriven 
räls på vägg”  

Alternativ variant 2: Sängen kan 
förflyttas i två dimensioner istället för 
en de vill säga; sängen kan även 
skjutas ut från väggen för att på så sätt 
utnyttja utrymmet som finns i 
längdled och inte bara i sidled 
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Figur 35. Sal A 

Figur 36. Sal B 

3.3 Åtgärdsplan 

Nedan följer en sammanfattning av de åtgärder som måste vidtas för att tillgodose 
arbetsmiljöverktet krav på 80 cm friyta om vardera långsidan om patientsängarna. Till följd 
av salarnas olika utformning presenteras resultatet sal för sal och avdelning för avdelning. 
Vissa salars mått är återkommande och dessa har döpts till Salsgrupp A, B och C. I 
kolumnerna nedan redovisas mått som är återkommande i samtliga salar. Samtliga mått har 
en säkerhet på +/- 2 cm, hänsyn har tagits till denna osäkerhet vid samtliga lösningar  

 

Sjukhussängar: 86cm (stomme), 
Sjukhussängar: 97cm (med grindar, 
yttermått) 
Bredd på dörr: 117 cm 
Djup på skåp: 55 cm 

Begärd friyta: 80 cm 
bredd på skåp: 35cm 
Fönsterparti: 440cm (stort) 200 cm 
(mellan), 120 cm (litet) 3.3.1 Salar vars 
mått återkommer på flera avdelningar 

3.3.1 Återkommande Salar 

Salgrupp A 

Väggarna där sängarna står placerade mäter: 456cm 
Befintlig friyta: 192cm, 64 cm mellan sängar 
 

Detta är en återkommande sal, samma mått 
återkommer i sal 6-7 på avd 10, 18 och 14 samt sal 
5-6 på avd 19. Totalt är det alltså 8 salar (28 
vårdplatser) med samma mått. Måtten på väggen 
som sängsidan står placerad mot varierar med +/- 5 
cm, detta beror förmodligen på att väggarna i det 
gamla sjukhuset inte är helt ortogonala mot golvet. 
Däremot har fönstervägge samma mått i alla 7 
salarna. Väggarna där sängarna står placerade 
mäter ca 4,6 m vilket resulterar i en friyta på 192 
cm per sängsida (se figur 35). 
Förslag på förändring: Problemet i denna sal går 
att lösas på två sätt. Antingen så tar man bort alla 
fyra skåpen eller så tar man bort två skåp (ett i 
vardera del av rummet) samtidigt som man 
avlägsnar grindarna på två sängar. Eftersom salen 
mäter 6,8 meter på längden rekommenderas här att 
skåpen byts ut mot  

Skapad friyta: 70 cm, alternativt 55 cm 
Friyta efter åtgärd: 262cm, 246cm 

Sal B 

Väggarna sängarna står placerade mäter: 460-468 cm  
Befintlig friyta: 196 - 204 cm 

Detta är en återkommande sal som är snarlik den 
föregående. Salar med dessa dimensioner återfinns 
som sal 8 på avd 10 och 18 samt som sal 8 och 9 på 
avd 14. Totalt finns det alltså 4 patientsalar med 
dessa mått. Den stora skillnaden är att den längsta 
väggen mäter hela 50 cm längre i sal A. Det finns även 
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Figur 37. Sal C 

Figur 38. Sal 7 avd 8 

vissa små variationer, på några cm, på avståndet mellan väggarna i denna salgrupp, dock har 
hänsyn tagits till detta i åtgärderna. (se figur 36)  
Förslag på förändring: I sal 8-9 behöver man plocka bort alla fyra skåpen alternativt ett 
skåp och en uppsättning grindar per sängsida, lösningen är identisk med sal 6-7 på samma 
avdelning. Förslagsvis plockas dock alla fyra skåpen bort och ersätts med skåp som monteras 
bakom sängen (produktbeskrivningar redovisas i ett separat dokument). Ett skåp bakom 
sängen skulle innebära att man utnyttjar rummets långsida, som mäter hela 7,3 m, på ett 
bättre sätt. Om man inte vill investera i flera olika typer av skåp så går det bra, att även här, 
installera höj- och sänkbara skåp på väggarna om vardera sängs långsida 
 
Skapad friyta: 70 cm (då alla skåp plockas bort) alternativt 55 cm (ett skåp och en grind tas 
bort)   
Friyta efter åtgärd sal B: 274 cm (då alla skåp plockas bort), 249 cm (ett skåp och grind tas 
bort) 

Sal C 

Väggarna där sängarna står placerade mäter 483cm respektive 421cm 
Befintlig friyta: 219cm (73 cm mellan säng) respektive 157cm, (52 cm mellan säng) 

Dessa salsmått återfinns i sal 9 på avd 10 och 18 samt i sal 8 på avd 19, totalt 3 salar. I den här 
salgruppen har väggarna varvid sängarnas huvudände står placerade mot olika längd i 
rummets högra och vänstra sida vilket medför 
att friytan varierar i salens båda delar och att 
lösningen inte blir identisk på de båda sidorna. 
Det finns också mycket outnyttjad yta i salens 
mitt då rummet mäter hela 7,3 m längs den 
längsta väggen. (se figur 37) 
Förslag på förändring: I den vänstra delen av 
rummet räcker det med att plocka bort ett skåp 
och ersätta det mot antingen ett väggfast höj- 
och sänk bart skåp eller ett skåp bakom 
sängarna. I den högra delen av salen mäter 
vägen endast 4,2 meter. Här måste skåpen 
plockas bort samt grindarna på båda sängarna, 
även här rekommenderas att skåpen byts ut mot 
en lösning som går att placera bakom sängen, 
för att utnyttja den stora yta i mitten av salen 
som idag är outnyttjad. 

Skapad friyta: 70 cm respektive 90 cm 
Friyta efter åtgärd: 289 cm respektive 247 cm. 

3.3.2 Avdelning 8 

Sal 7 

Väggen där två sängar står placerade mäter 483 cm. 
Befintlig friyta: 219cm, 73 cm på vardera sidan om sängarnas 
långsida.  
i den här salen saknas det endast 21 cm för att uppfylla 
arbetsmiljöverkets krav om 80 cm friyta på vardera långsida om 
patientsängarna.( se figur 38) 
Förslag på förändring: i den här salen räcker det med att plocka 
bort ett av de två skåpen. Förslagsvis plockar man dock bort båda och 
ersätter dem med konceptförslaget ”skåp på vägg” (koncept redovisas i 
separat dokument) 
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Figur 39. Sal 9 avd 8 

Figur 40. Sal 12 avd 8 

Figur 41. sal 14 avd 8 

Skapad friyta: 70 cm 
Friyta efter åtgärd: 289 cm 

Sal 9 

Väggen där två sängar står placerade mäter 435 cm. 
Befintlig friyta: 206 cm, 57 cm på vardera sidan om sängarnas 
långsida  
i den här salen saknas det 34 cm för att uppfylla 
arbetsmiljöverkets krav om 80 cm friyta på vardera långsida om 
patientsängarna (se figur 39). 
Förslag på förändring: denna sal finns det inte mycket annat 
att göra än att ta bort garderoben och minst en av grindarna för 
att säkerställa tillräckligt arbetsutrymme. Förslagsvis ersätter 
garderoberna med konceptförslaget ”skåp på vägg” eller ”skåp 

bakom säng” (koncept redovisas i separat dokument) 

Skapad friyta: 46 cm 
Friyta efter åtgärd: 252 cm 

 Sal 12 

Väggen där två sängar står placerade mäter 417 cm. 
Befintlig friyta: 154 cm, 51 cm på vardera sidan om 
sängarnas långsida  
i den här salen saknas det 86 cm för att uppfylla 
arbetsmiljöverkets krav om 80 cm friyta på vardera långsida 
om patientsängarna. (se figur 40) 
Förslag på förändring: Denna sal är oerhört liten och går 
inte garantera som en två-sal. Dock finns chansen att 
koncept som ”Kullager” och ”Räls” kan användas för att få 
salen godkänd (koncept redovisas i separat dokument) 

Skapad friyta: 0 cm 
Friyta efter åtgärd: 223 cm 

Sal 14 

Väggen där två sängar står placerade mäter 380 cm. 
Befintlig friyta: 186 cm, 62 cm på vardera sidan om 
sängarnas långsida  
i den här salen saknas det endast 54 cm för att uppfylla 
arbetsmiljöverkets krav om 80 cm friyta på vardera 
långsida om patientsängarna.(se figur 41) 
Förslag på förändring: i den här salen finns det inte 
mycket annat att göra än att avveckla en plats om inte 
koncept som ”Kullager” och ”Räls” kan användas för att få 

salen godkänd (koncept redovisas i separat dokument) 

Skapad friyta: 0 cm 
Friyta efter åtgärd: 186 cm 

 

3.3.3 Avdelning 10 
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Figur 42. överst: 
sal . underst sal 2-
3 på avd 10 

Figur 43. sal 1-2 avd 14 

Sal 1-3 

Väggen där två sängar står placerade mäter 427 cm. 
Befintlig friyta: 198cm, 66 cm på vardera sidan om sängarnas långsida  

Sal 1 och sal 2-3  har samma bredd, men inte samma längd. Sal 2-3 
mäter nästa 20 cm kortare än sal 1. Detta påverkar inte friyta mellan 
sängarna, vilken är den samma i de båda salarna men däremot 
påverkar det vilka åtgärder som kan vidtas. Det råder också viss 
tveksamhet gällande hur vida sal 1 och 2 på avdelning 18 används som 
singelsalar eller tvåpatientssalar. Salen är utrustat för att kunna ta emot 
två patienter och enligt en riskanalys utförd av Södertälje sjukhus finns 
det dokumenterat att detta är 2-patientsalar. På en tavla på 
avdelningen framgick dock att salen används för en patient åt gången 
och i salen stod endast en säng placerad. Under vårt arbete har vi utgått 
från att detta ska vara en sal anpassad för två patienter. (se figur 42) 
Förslag på förändring: Skåpet i rummen, som står placerat längst uppe i 
högra hörnet, bör plockas bort (frigör 35 cm). Förslagsvis monteras 
istället ett väggfast, höj- och sänkbart skåp på rummets tomma 
väg(förslag på väggfasta skåp presenteras i ett separat dokument). Enbart 
föregående åtgärd kommer inte att medföra att kravet på friyta möts, 
utan grindarna måste avlägsnas på en av sängarna för att friytan ska vara 
tillräckligt stor.  

Skapad friyta: 46 cm 
Total friyta efter åtgärd: 244cm, vilket uppfyller gällande regler 

 

3.3.4 Avdelning 14 

Sal 1-2 (2 Patienter?) 

Väggen där sängen står placerad mot mäter 306cm 
Befintlig friyta: 77 cm, 25 cm mellan sängar  

Sal 1 och 2 på avdelning 14 har samma mått. Det här är de minsta dubbelsalarna som 
påträffades under inventeringen och väggen där sängarna står mäter endas 306 cm, det 
saknas alltså 163 cm för att göra detta till en godkänd dubbelsal. Enligt uppgifter som vi 
hämtat från sjukhusets riskanalys ska den här salen användas som en dubbelsal, dock 
framgår det av uppgifter som finns i avdelningens personalrum att sal 1 och 2 används som 
singelsalar. Salen är dessutom bara utrustad för 1 patient (sänglampa, syrgas, sängbord osv). 
I denna åtgärdsplan har det antagits att detta är en sal för två patienter.  
Förslag på förändring: Den här salen är för lite för att man på något 
sätt ska kunna skapa den krävda friytan. Även om man tar bort skåpet 
och grindarna på de båda sängarna så uppgår friytan inte till mer än 132 
cm, av de 240 cm som kravet gör gällande då två sängar står bredvid 
varandra. Ett alternativ här är att installera en anordning som förflyttar 
sängarna i sidled och som på så sätt kan skapa den begärda friytan vid 
behov, utan att det leder till ökad belastning för personalen 
(produktbeskrivningar finns redovisade i separat dokument).  Det andra 
alternativet är att salen görs om till en singelsal 

Skapad friyta: 55 cm alternativt 170cm (om görs om till enkelsal 
Friyta efter åtgärd: 132 cm alternativt 209 cm (om görs om till 
enkelsal) 
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Figur 44. Överst: sal 1, underst sal 2. Avd 
18 

Figur 45. sal 7 avd 19 

3.3.5 Avdelning 18 

Sal 1-2 (2 Patienter) 

Väggen där två sängar står placerade mäter 427 cm. 
Befintlig friyta: 198cm, 66 cm på vardera sidan om sängarnas långsida  

Sal 1 och 2 har samma bredd, men inte samma längd. Sal 2 mäter 
nästa 20 cm kortare än sal 1. Detta påverkar inte friyta mellan 
sängarna, vilken är den samma i de båda salarna men däremot 
påverkar det vilka åtgärder som kan vidtas. Det råder också viss 
tveksamhet gällande hur vida sal 1 och 2 på avdelning 18 används 
som singelsalar eller tvåpatientssalar. Salen är utrustat för att 
kunna ta emot två patienter och enligt en riskanalys utförd av 
Södertälje sjukhus finns det dokumenterat att detta är 2-
patientsalar. På en tavla på avdelningen framgick dock att salen 
används för en patient åt gången och i salen stod endast en säng 

placerad. Under vårt arbete har vi utgått från att detta ska vara en 
sal anpassad för två patienter.  (se figur 44) 
Förslag på förändring: Skåpet i rummen, som står placerat 
längst uppe i högra hörnet, bör plockas bort (frigör 35 cm). 
Förslagsvis monteras istället ett väggfast, höj- och sänkbart skåp 
på rummets tomma väg(förslag på väggfasta skåp presenteras i 
ett separat dokument). Enbart föregående åtgärd kommer inte att 
medföra att kravet på friyta möts, utan grindarna måste avlägsnas 
på en av sängarna för att friytan ska vara tillräckligt stor.  

Skapad friyta: 46 cm 
Total friyta efter åtgärd: 244cm, vilket uppfyller gällande regler 

3.3.6 Avdelning 19 

Sal 1-2 

Ritningar på sal 1-2 från avdelning 19 saknas då dessa salar var belagda med patienter som ej 
fick störas vid tillfället för mätning. Enligt uppgifter från riskanalysen utförd av Södertälje ska 
dessa salar ha samma mått som på avdelning 10, 14 och 18. Det har dock visat sig att måtten 
från riskanalysen i många fall varit felaktiga. Måtten i sal 1 och 2 har varierat på de övriga 
avdelningarna Således rekommenderas att en kompletterande mätning görs av dessa salar i 
ett senare skede. 

Sal 7 

Detta är en återkommande sal, samma mått återkommer i 
sal 6-7, avd 10, 18 och 14 samt sal 5-6 på avd 19. Totalt är 
det alltså 8 salar (28 vårdplatser) med samma mått. Måtten 
på väggen som sängsidan står placerad mot varierar med 
+/- 5 cm, detta beror förmodligen på att väggarna i det 
gamla sjukhuset inte är helt ortogonala mot golvet. Däremot 
har fönstervägge samma mått i alla 7 salarna. Väggarna där 
sängarna står placerade mäter ca 4,6 m vilket resulterar i en 
friyta på 192 cm per sängsida. (se figur 45) 
Förslag på förändring: Problemet i denna sal går att lösas 
på två sätt. Antingen så tar man bort alla fyra skåpen eller så 
tar man bort två skåp (ett i vardera del av rummet) 
samtidigt som man avlägsnar grindarna på två sängar. 
Eftersom salen mäter 6,8 meter på längden rekommenderas här att skåpen byts ut mot  
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Skapad friyta: 70 cm, alternativt 55 cm 
Friyta efter åtgärd: 262cm, 246cm 

3.4 Diskussion 

Något som uppdagades ganska snabbt när projektet startade va att den ordinarie titeln på 
projektet ”Automation av sängar” inte va det mest relevanta. Detta på grund av att 
automation inte verkade vara den bästa lösningen för Södertälje Sjukhus del.  Det skulle helt 
enkelt ta för lång tid att utveckla från koncept till användbara och säkerhetstestade 
produkter. Sen har även påståendet om att automation skulle vara en godkänd lösning inte 
kunnat stärkas. Snarare har det efter granskning av lagtexter gett ett intryck av att friytan 
måste vara där kontinuerligt och det räcker helt enkelt inte att den skapas just vid behov.  
Inte heller några utlåtanden angående detta har kunnat fås vid kontakt med 
Arbetsmiljöverket.  Kraven som innebär störst problem för Södertälje Sjukhus kommer från 
AFS 2009:2 mer specifikt kravet på 80 cm friyta vid patientnära arbete. Detta krav har funnits 
sedan 2001 men Arbetsmiljöverket har inte förföljt de som brytit mot lagen för än flera år 
senare. Troligtvis för att ge sjukhusen möjlighet att få bukt med problemet. Den 1/7-2014 
trädde flera förändringar i kraft för AFS 2009:2 som innebär att Arbetsmiljöverket numera 
har rätt att gå in och vidta åtgärder för de som bryter mot författningen. Detta innebär för 
Södertälje Sjukhus del att problematiken behöver lösas omgående för att inte 
Arbetsmiljöverkat ska ingripa. 

Därmed fick projektet en bredare innebörd från att från början enbart handla om att 
automatisera sängarna och inrikta större delen av arbetet på detta till att snarare kolla på 
helheten och kolla på alla ingående delar i patientsalarna och se om det fanns några 
möjligheter till förbättring på antingen föremålet i sig eller placeringen på föremålen. Detta 
innebar att målen och kraven var tvungna att skrivas om en del från att från början beröra 
saker som innebar att sängarna skulle automatiseras till att mer vara inriktade på att skapa 
mer yta genom förändringar i patientsalen. Under denna förändringperiod skapades det en 
stor förvirring över vad som exakt efterfrågades från Södertälje Sjukhus sida. Detta gjorde att 
arbetet stagnerade en del,  men efter några möten började det bildas en plan på hur projektet 
skulle utföras och vad det skulle resultera i. Dock utan att Södertälje Sjukhus gav någon mer 
konkret information om vad som eftersöktet utan detta är vad projektgruppen lyckades 
komma fram till som skulle kunna efterfrågas från Södertälje Sjukhus del. Självklart har 
kraven godkänts av Södertälje Sjukhus, men det hade kunnat vara mer specifika om någon 
mer insatt i problematiken som tidigare jobbat med detta hade varit med under 
framställninen av kravspecifiktaionen. Även vilket resulat som efterfrågades har aldrig helt 
meddelats efter upprepade försök, om det eftersöks en ny produkt som löser problemen eller 
om de helt enkelt vill ha en lösning som gör att de kan använda rummen med de befintliga 
föremålen istället för att ersätta dem. Därmed har en liten kompromiss gjorts, de mest 
problematiska föremålen i rummen har det genomförst en marknadsunderökning på samt 
skapats nya konceptidéer. Sedan har det även tagits fram en handligsplan där det till varje 
rum har utvecklats lösningsförlag  för skapandet av mer friyta genom förändringar på 
möbleringen och utnyttjande av de nya koncepten. 

Det största problemet som har varit med sedan början av projektet är problemet med att få 
tag på relevant information. Detta gäller i stort sett alla källor av information som 
projektgruppen har stött på under arbetet från myndigheter, företag till privatpersoner. Detta 
har medfört en del förseningar genom projektet då vitala saker som hur inventeringen av t.ex. 
salar har gått till eller av vem som har gjort den. Hade denna information varit tillgänglig från 
första början skulle kanske den inventering som projektgruppen nu blev tvungna till att göra 
själva på grund av felaktigheter i den befintliga klarats upp mycket tidigare. Även 
numreringen av salarna i riskanalysen var fel vilket ledde till att felaktigheter var nära på att 
leta sig in i rapporten. Av en slump upptäcktes att Karolinska Universitetssjukhuset hade 
precis samma problematik som Södertälje Sjukhus. Under kontakten med Karolinska så fick 
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projektgruppen tillgång till mycket information rörande hur de har gått till väga i detta 
ärende. Denna information borde även finnas hos Södertälje Sjukhus, men har efter 
upprepade försök inte kunnat påträffas. 

Det är mycket lagar och regler som måste efterföljas i sjukhusmiljö har projektgruppen blivit 
varse om. Hur dessa lagar ska implementeras och vilka lagar som egentligen ska tas i 
beaktning har varit svårt att säkerställa. Det är därmed inte omöjligt att projektgruppen har 
förbisett någon paragraf eller möjligtvis en hel lagtext som egentligen borde tagits i 
beaktning. Tolkningarna av vissa av dessa lagtexter har varit svår att göra då de oftast 
använder väldigt breda beskrivningar för att så få kryphål som möjligt ska kunna existera. 

Alla dessa problem har medfört förseningar av varrierande grad vilket innebär att 
tidsplaneringen har fått en hel del förändringar. Faktainsamlingen tog mycket längre tid än 
planerat och fortsatte sporadiskt ändan fram till v.28. Projektet har som nämnt i rapporten 
400h att planera ut vilket innebär att förseningarna tar dyrbar tid från annat arbete som 
planerats senare. De delar som projektgrupen känner har fått lida en del på grund av detta är 
vidareutvecklingen av de framtagna koncepten och enkäten. Om mer tid hade lagts ner på 
koncepten hade fler kanske mer nyskapande koncept kunnat tas fram och precenterats. Men 
hade de befintliga koncepten hade kunnat modifierats en hel del. Enkäten har delats ut till 
personal på avdelning 8, dock berörs fler avdelningar en enbart denna. Därför har dyrbar 
information gått till spillo från andra avdelningar. Patientenkäten delades ut i två 
andelningar, det tog ganska lång tid då projektgruppen själva var tvungna att springa runt på 
avdelningarna och fråga inskrivna patienter. Många av patienterna låg och sov eller vilade när 
projektgruppen var runt på avdelningarna och projektgruppen lät dessa personer sova 
vidare. Då gruppen ansåg att de ändå borde få sova i fred under sin vistelse på sjukhuset.  

Mätningarna som har gjorts på Södertälje Sjukhus har haft en viss osäkerhet då det inte har 
tagits flera mätningar längs med väggarna utan oftast en i mitten av rummet. Väggarna är 
nämligen varken helt parallella eller helt raka i sig själva. Detta medför en viss mätosäkerhet 
som dock har tagits i beaktning genom att vid framtagning av handlingsplan har 
projektgruppen använt sig av en säkerhetsmarginal på sex cm. Det finns inte heller ett 
tillräckligt antal enkäter för att få fram ett statistiskt säkerställt resultat för sjukhuset som 
helhet. Men att 22 av 30 på en avdelning ger en bra statistisk säkerhet. Enkäten lämnades 
bara i fikarummet vilket kan ha medfört att diskussion kan ha uppkommit under tiden dessa 
fylldes i. Det innebär att personalen kan ha påverkat varandra under tiden som enkäten 
fylldes i och på så vis förändrat det slutgiltiga resultatet genom att påverka andras 
tankebanor. Detta har vi försökt att förhindra genom att skriva i enkäten att den ska utföras 
individuellt. 

QFD:n tar inte hänsyn till en tredje användargruppen som är inköpare. Projektgruppen 
kännde att denna gruppen inte var lika relevant för projektet. Dessa har till arbete att köpa in 
föremål till sjukhuset och kollar mycket på pris kontra funktion. Projektgruppen har till stor 
del ignorerat den ekonomiska problematiken då detta i sig inte har något att göra med 
resterande problem som skulle lösas. 
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4 Slutsats  

Under marknadsundersökningen identifierades framförallt tre stora aktörer inom försäljning 
och tillverkning av vårdanpassade produkter; Proton, Merivaara och Linak. Bland dessa 
återförsäljare upptäcktes flera olika typer av sängbord och skåp som skulle kunna tänkas 
vara av intresse för Södertälje sjukhus för att lösa problemet med skrymmande möbler. Bland 
annat upptäcktes ett höj- och sänkbart skåp från Granberg AB och ett U-format bord kallat 
Enterprise från Arjohuntleigh. Dock upptäcktes inga produkter som skulle kunna fylla 
behovet gällande sidledes sängförflyttning.  

Utöver återförsäljare och tillverkare kontaktades även personer på arbetsmiljöverket, 
vårdpersonal och annat sakkunnigt folk för att skapa en bred och mångfacetterad 
kunskapsgrund. Till vår stora förvåning ansåg inte tillfrågad vårdpersonal på Södertälje 
sjukhus att bristande friyta mellan sängarna var ett stort problem utan denna 
problemformulering kommer från arbetsmiljöverket en annan viktig sak som framkom under 
mötet med fokusgruppen var att patienter som drabbats av storke ofta var ensidasförlamade 
och att hänsyn måste tas till detta vid utformande av möbler som ska nyttjas av patienter. 
Under en intervju med Gunnar Öhlén och Katarina Nyrell framkom även dom hade valt att 
montera bort grindarna på sidan om sängarna för att frigöra yta. 

I det förbud som Arbetsmiljöverket utfärdade mot Södertälje sjukhus 2010-05-23 att placera 
ut sängar om det inte på båda långsidorna om sängen fanns mer än 80 cm friyta hänvisas till 
följande stycken i arbetsmiljölagen. 2 kap 1-2 §, 3 kap 2 § 7 kap 7 § samt 4 § AFS 2009:2. 
Aktuella Lagar och regler skannades av och bland annat så framkom det att arbetsmiljöverket 
fr.o.m.2014-07-01 rätt att vidta rättelse på motpartens bekostnad om denne inte gör så själv 
efter att vite har utgått. Den stora mängden inhämtad data skulle slutligen kokas ihop till en 
stor konceptgenerering. Brainstormingen resulterade i ett 20-tal koncept och efter en gallring 
kvarstod ca 10 st. för att säkra kvalitet och minimera riskerna knutna till koncepten användes 
FMEA och QFD som en del av konceptutvecklingen. Koncepten kategoriserades sedan in olika 
typer av möbler och slutligen användes en pugh-matris för att välja ut de koncepten som 
passade vår problembeskrivning bäst. Slutligen valdes 7 koncept ut att redovisas under 
slutpresentationen på Södertälje sjukhus. Dessa koncept var ”Kullager”, ”mobila garderober”, 
”skåp på vägg”, ”garderob bakom säng”,”upphissbart bord”, ”vagnbord” och ”sängbord”. 
Samtliga koncept, bortsett från kullager, har en motsvarighet som finns på marknaden idag. 

Till följd av patientsalarnas olika utformning har ingen lösning som är tillämpningsbar i 
samtliga salar lyckats identifieras. Således har föreslagna åtgärder presenterats sal för sal och 
avdelning för avdelning i åtgärdsplanen (se underrubrik 3.3). Totalt har 28 salar, fördelat på 
5 avdelningar, inventerats och av dessa kan 25 salar genom enkla åtgärder, som att plocka 
bort garderober, uppfylla kravet om 80 cm friyta. I resterande salar föreslås lösningsförslag 
som inte är förankrade med arbetsmiljöverket, det finns alltså oklarheter gällande hur vida 
dessa lösningar är godkända. Ett sådant exempel är att erbjuda en automatiserad lösning för 
sängförflyttning eller att ta bort uppsättningen med grindar som sitter monterade på samtliga 
patientsängar, dessa grindar lägger på 10 cm på sängens bredd och att avlägsna dessa löser 
ibland problemet med brist på friyta. Denna lösning tillämpas dock enligt uppgifter från 
Gunnar Nylén, chefsläkare, på Karolinska universitessjukhuset utan anmärkning. I våra 
förslag på åtgärder ger vi även rekommendationer om produkter som inte finns på 
marknaden i dagens läge, om dessa förslag väljs bör man ha i åtanke att produktutveckling 
med tillhörande godkännande och analyser kan komma att ta flera år. Då lagen om 80 cm 
friyta kom redan 2001 kan anses att det är sent att dra igång en produktutvecklingsprocess så 
pass sent som nu och vite kan utgå under tiden. 

  



35 
 

Referenser 

Webbadresser 

Författare, textansvarigperson eller organisation; Publiceringsår; Dokumenttitel eller 
huvudrubrik; Adress; del eller avsnitt i dokumentet om det är långt; Datum när informationen 
hämtades 

Arjo Huntleigh; u.å; Enterprise Sängbord; 
http://www.arjohuntleigh.se/produkter/sjukvardssangar/sangskap/enterprise-sangbord/; 
2014-07-14 

Arjo Huntleigh; u.å; Enterprise Sängskåp; 
http://www.arjohuntleigh.se/produkter/sjukvardssangar/sangskap/enterprise-sangskap/; 
2014-07-14 

Athena Nordic; 2014-05-19; INDI – INVÄNDIG DIAGONALLYFT sid.5; 
http://www.athenanordic.se/wp-content/uploads/2014/06/3.2-Vaggskapslyftar.pdf; 2014-
07-14 

Beslag Design; u.å; Twin corner; 
http://www.beslagdesign.se/produkter/89/1311/forvaring/hornkaruseller/twin-corner/; 
2014-07-14 

Comfort Systems; u.å; Qlassic – det stilrena sängbordet; 
http://www.comfortsystem.se/sangbord/qlassic; 2014-07-14 

Dr Burge Stuart; 2009; The Engineering Tool Box; 
http://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/documents/Pugh-Matrix-v1.1.pdf; 2014-06-
05 

Granberg; u.å; Diagonal lyftinsats för väggskåp – InDiago 810/811; 
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=
704; 2014-07-14 

Granberg; u.å; Vertikal lyftinsats för väggskåp – VERTI 830/831; 
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=
36; 2014-07-14 

Helge Nyberg AB; u.å; HEALTH CARE & HOSPITAL; http://www.helge-
nyberg.com/Catalogues/Segment_Healthcare_EN/#/1/; 2014-07-14 

KaVo; u.å; Climo praktikinredning; http://www.kavo.se/SE/Produkter/Inredningar.aspx; 
2014-07-14 

Linak; 2013-02-21; Nytt elektriskt 5:e drivhjul från linak för sjukhussängar; 
http://www.linak.se/press/shownews.aspx?newsid=2135; 2014-05-23 

Linak; u.å; Focus on kitchens; 
http://catalog.linak.com/Linak/ENGLISH/BROCHURE/DESKLINEFocusonKitchensBrochure
Eng/; 2014-07-14 

Locum; 2007-11-23;Södertälje sjukhus 100 år sid. 1-2; 
http://www.locum.se/upload/Fastigheter%20och%20projekt/Fastighetspresentationer/So
dertalje_100arsjubileum.pdf; 2014-08-16 

Locum; 2014-07-07;Landstinget satsar 1,2 miljarder kronor på Södertälje sjukhus; 
http://www.locum.se/Aktuella-projekt-2/Landstinget-satsar-12-miljarder-kronor-pa-
Sodertalje-sjukhus/; 2014-08-17 

http://www.arjohuntleigh.se/produkter/sjukvardssangar/sangskap/enterprise-sangbord/
http://www.arjohuntleigh.se/produkter/sjukvardssangar/sangskap/enterprise-sangskap/
http://www.athenanordic.se/wp-content/uploads/2014/06/3.2-Vaggskapslyftar.pdf
http://www.beslagdesign.se/produkter/89/1311/forvaring/hornkaruseller/twin-corner/
http://www.comfortsystem.se/sangbord/qlassic
http://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/documents/Pugh-Matrix-v1.1.pdf
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=704
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=704
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=36
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=36
http://www.helge-nyberg.com/Catalogues/Segment_Healthcare_EN/#/1/
http://www.helge-nyberg.com/Catalogues/Segment_Healthcare_EN/#/1/
http://www.kavo.se/SE/Produkter/Inredningar.aspx
http://www.linak.se/press/shownews.aspx?newsid=2135
http://catalog.linak.com/Linak/ENGLISH/BROCHURE/DESKLINEFocusonKitchensBrochureEng/
http://catalog.linak.com/Linak/ENGLISH/BROCHURE/DESKLINEFocusonKitchensBrochureEng/
http://www.locum.se/upload/Fastigheter%20och%20projekt/Fastighetspresentationer/Sodertalje_100arsjubileum.pdf
http://www.locum.se/upload/Fastigheter%20och%20projekt/Fastighetspresentationer/Sodertalje_100arsjubileum.pdf
http://www.locum.se/Aktuella-projekt-2/Landstinget-satsar-12-miljarder-kronor-pa-Sodertalje-sjukhus/
http://www.locum.se/Aktuella-projekt-2/Landstinget-satsar-12-miljarder-kronor-pa-Sodertalje-sjukhus/


36 
 

MDH; 2012-04-27; RoboCab jobbar på Mälarsjukhuset; 
http://www.mdh.se/samverkan/projekt/robcab-jobbar-pa-malarsjukhuset-1.4297; 2014-
07-14 

Merivaara; 2013-10-02; Atlas PTS 4 Bed Mover; 
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/Bedtransporter/PTS%20-
%20MultiBedMover%20P4.pdf; 2014-07-14 

Merivaara; u.å; AV Sängbord standard; 
http://www.merivaara.se/Produkter/S%C3%A4ngbord-15/AV-S%C3%A4ngbord-standard-
248; 2014-07-14 

Merivaara; u.å; Nova sängbord; http://www.merivaara.se/Produkter/S%C3%A4ngbord-
15/Nova-s%C3%A4ngbord-47?Tab=Features; 2014-07-14 

Proton Caretek AB; u.å; Pro;table; http://www.proton.se/sv-
se/caretec/produkter1/sangbord/protable/410101P_sv-se.aspx#.U_x7bWPgWX5; 2014-07-
14 

Proton Caretek AB; u.å; Proton ADD; http://www.proton.se/sv-
se/caretec/produkter1/sangbord/proton-add/410019P_sv-se.aspx#.U_x7cmPgWX4; 2014-
07-14 

Silver & Stål AB; 2008-10-28; MediCar – hjälpmedlet som förenklar transporterna; 
http://www.silverstal.se/ny/bibliotek/MediCar.pdf; 2014-07-14 

Socialstyrelsen; u.å; God hygienisk standard; 
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygienisk
standard; 2014-07-11 

Socialstyrelsen; u.å; Utrustning i vården; 
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygienisk
standard/utrustningivarden; 2014-07-11 

Socialstyrelsen; u.å; Vårdens organisation och planering; 
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygienisk
standard/vardensorganisationochplanering; 2014-07-11 

Socialstyrelsen; u.å; Vårdhygienisk kompetens; 
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygienisk
standard/vardhygieniskkompetens; 2014-07-11 

Socialstyrelsen; u.å; Vårdlokaler; 
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygienisk
standard/vardlokaler; 2014-07-11 

wissner-bosserhoff; u.å; Solido 2; http://www.wi-bo.de/health-care/bedside-cabinets/solido-
2/; 2014-07-14 

wissner-bosserhoff; u.å; Stylo; http://www.wi-bo.de/health-care/bedside-cabinets/stylo-
series/; 2014-07-14 

  

http://www.mdh.se/samverkan/projekt/robcab-jobbar-pa-malarsjukhuset-1.4297
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/Bedtransporter/PTS%20-%20MultiBedMover%20P4.pdf
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/Bedtransporter/PTS%20-%20MultiBedMover%20P4.pdf
http://www.merivaara.se/Produkter/S%C3%A4ngbord-15/AV-S%C3%A4ngbord-standard-248
http://www.merivaara.se/Produkter/S%C3%A4ngbord-15/AV-S%C3%A4ngbord-standard-248
http://www.merivaara.se/Produkter/S%C3%A4ngbord-15/Nova-s%C3%A4ngbord-47?Tab=Features
http://www.merivaara.se/Produkter/S%C3%A4ngbord-15/Nova-s%C3%A4ngbord-47?Tab=Features
http://www.proton.se/sv-se/caretec/produkter1/sangbord/protable/410101P_sv-se.aspx#.U_x7bWPgWX5
http://www.proton.se/sv-se/caretec/produkter1/sangbord/protable/410101P_sv-se.aspx#.U_x7bWPgWX5
http://www.proton.se/sv-se/caretec/produkter1/sangbord/proton-add/410019P_sv-se.aspx#.U_x7cmPgWX4
http://www.proton.se/sv-se/caretec/produkter1/sangbord/proton-add/410019P_sv-se.aspx#.U_x7cmPgWX4
http://www.silverstal.se/ny/bibliotek/MediCar.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/utrustningivarden
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/utrustningivarden
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/vardensorganisationochplanering
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/vardensorganisationochplanering
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/vardhygieniskkompetens
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/vardhygieniskkompetens
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/vardlokaler
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/godhygieniskstandard/vardlokaler
http://www.wi-bo.de/health-care/bedside-cabinets/solido-2/
http://www.wi-bo.de/health-care/bedside-cabinets/solido-2/
http://www.wi-bo.de/health-care/bedside-cabinets/stylo-series/
http://www.wi-bo.de/health-care/bedside-cabinets/stylo-series/


37 
 

Litterateur 

Författare; publiceringsår; Titel; Upplaga; Utgivare och utgivningsort; ISBN-Nummer 

Armstrong Gary m.fl; 2009; Marketing: An Introduction; Upplaga 1; Financial Times Prentice 
Hall; ISBN 9780273713951 

David G Ullman; 2009; The mechanical design process; 4; McGraw-Hill Higher Education; ISBN 
9780071267960 

Osvalder Lisa m.fl; 2011; Arbete och teknik på människans villkor; Upplaga 2:1; Prevent: 
Stockholm; ISBN 9789173651103 

Lagtexter 

Arbetsmiljölagen; AML 1977:1160 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning; AFS 2009:2 

Arbetsmiljöverkets författningssamling om användning av arbetsutrustning; AFS 2006:04 

Läkemedelsverkets föreskifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m; SOSFS 2007:19 

Intervju 

Öhlén Gunnar, chefsläkare & docent på Karolinska universitetssjukhuset; Nyrell Katarina, 

vårdadministratör på Karolinska universitetssjukhuset; 2014; 4:e Juni 

  



38 
 

Bilder 

Figur 4  
Granberg; u.å; http://www.granberg.se/care/images/produkter/704/704_2LW.jpg; 2014-
07-14 

Figur 5 
Granberg; u.å; http://www.granberg.se/care/images/produkter/36/36_2LW.jpg; 2014-07-
14 

Figur 6 
Linak; u.å; Focus on kitchens sid. 5; 
http://catalog.linak.com/Linak/ENGLISH/BROCHURE/DESKLINEFocusonKitchensBrochure
Eng/; 2014-07-14 

Figur 7 
Athena Nordic; 2014-05-19; INDI – INVÄNDIG DIAGONALLYFT sid.5; 
http://www.athenanordic.se/wp-content/uploads/2014/06/3.2-Vaggskapslyftar.pdf; 2014-
07-14 

Figur 8 
Arjo Huntleigh; u.å; 
http://www.arjohuntleigh.se/Global/Products/Medical%20Beds/Enterprise%20Range/Bed
side%20Locker/ArjoHuntleigh-Medical-Beds-Enterprise-bedside-locker-long.png; 2014-07-
14 

Figur 9 

Merivaara; 2013-10-02; Atlas PTS 4 Bed Mover sid. 8; 
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/Bedtransporter/PTS%20-
%20MultiBedMover%20P4.pdf; 2014-07-14 

Figur 10 
Silver & Stål AB; 2008-10-28; MediCar – hjälpmedlet som förenklar transporterna sid. 1; 
http://www.silverstal.se/ny/bibliotek/MediCar.pdf; 2014-07-14 

Figur 11 
Helge Nyberg AB; u.å; HEALTH CARE & HOSPITAL sid. 2; http://www.helge-
nyberg.com/Catalogues/Segment_Healthcare_EN/#/1/; 2014-07-14 

Figur 12 
RoboCab; u.å; http://robcab.se/PHOTO/8906.jpg; 2014-07-14 

Figur 13 
Arjo Huntleigh; u.å; 
http://www.arjohuntleigh.se/Global/Products/Medical%20Beds/Enterprise%20Range/Ove
rbed%20Table/ArjoHuntleigh-Products-Medical-Beds-Enterprise-Overbed-Table-Long.png; 
2014-07-14 

Figur 14 
Proton Caretek AB; u.å; http://www.proton.se/ImageVaultFiles/id_2975/d_1/cf_1248/S-
ngbord_Addtable4.JPG; 2014-07-14 

Figur 15 
Proton Caretek AB; u.å; http://www.proton.se/ImageVaultFiles/id_2990/d_1/cf_1248/S-
ngbord_Protable.JPG; 2014-07-14 

Figur 16 T.V 
Merivaara; u.å; 
http://www.merivaara.se/MerivaaraCom/Products/Bedside%20Cabinets/Nova/Bedside-
cabinet-Nova.jpg?__imgop=1&maxwidth=646; 2014-07-14 

http://www.granberg.se/care/images/produkter/704/704_2LW.jpg
http://www.granberg.se/care/images/produkter/36/36_2LW.jpg
http://catalog.linak.com/Linak/ENGLISH/BROCHURE/DESKLINEFocusonKitchensBrochureEng/
http://catalog.linak.com/Linak/ENGLISH/BROCHURE/DESKLINEFocusonKitchensBrochureEng/
http://www.athenanordic.se/wp-content/uploads/2014/06/3.2-Vaggskapslyftar.pdf
http://www.arjohuntleigh.se/Global/Products/Medical%20Beds/Enterprise%20Range/Bedside%20Locker/ArjoHuntleigh-Medical-Beds-Enterprise-bedside-locker-long.png
http://www.arjohuntleigh.se/Global/Products/Medical%20Beds/Enterprise%20Range/Bedside%20Locker/ArjoHuntleigh-Medical-Beds-Enterprise-bedside-locker-long.png
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/Bedtransporter/PTS%20-%20MultiBedMover%20P4.pdf
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/Bedtransporter/PTS%20-%20MultiBedMover%20P4.pdf
http://www.silverstal.se/ny/bibliotek/MediCar.pdf
http://www.helge-nyberg.com/Catalogues/Segment_Healthcare_EN/#/1/
http://www.helge-nyberg.com/Catalogues/Segment_Healthcare_EN/#/1/
http://robcab.se/PHOTO/8906.jpg
http://www.arjohuntleigh.se/Global/Products/Medical%20Beds/Enterprise%20Range/Overbed%20Table/ArjoHuntleigh-Products-Medical-Beds-Enterprise-Overbed-Table-Long.png
http://www.arjohuntleigh.se/Global/Products/Medical%20Beds/Enterprise%20Range/Overbed%20Table/ArjoHuntleigh-Products-Medical-Beds-Enterprise-Overbed-Table-Long.png
http://www.proton.se/ImageVaultFiles/id_2975/d_1/cf_1248/S-ngbord_Addtable4.JPG
http://www.proton.se/ImageVaultFiles/id_2975/d_1/cf_1248/S-ngbord_Addtable4.JPG
http://www.proton.se/ImageVaultFiles/id_2990/d_1/cf_1248/S-ngbord_Protable.JPG
http://www.proton.se/ImageVaultFiles/id_2990/d_1/cf_1248/S-ngbord_Protable.JPG
http://www.merivaara.se/MerivaaraCom/Products/Bedside%20Cabinets/Nova/Bedside-cabinet-Nova.jpg?__imgop=1&maxwidth=646
http://www.merivaara.se/MerivaaraCom/Products/Bedside%20Cabinets/Nova/Bedside-cabinet-Nova.jpg?__imgop=1&maxwidth=646


39 
 

Figur 16 T.H 
Merivaara; u.å; 
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/S%c3%a4ngar%20och%20s%c3%a4ngbo
rd/S%c3%a4ngbord/AV%20s%c3%a4ngbord%20standard/AV-
bordet%20Standard.jpg?__imgop=1&maxwidth=646; 2014-07-14 

Figur 17 
Comfort Systems; u.å; http://www.comfortsystem.se/sangbord/images/sangram-1/qlassic-
head-ny.jpg; 2014-07-14 

Figur 18 T.V 
wissner-bosserhoff; u.å; http://www.wi-bo.de/typo3temp/pics/b4abd18c33.jpg; 2014-07-
14 

Figur 18 T.H 
wissner-bosserhoff; u.å; http://www.wi-
bo.de/fileadmin/user_upload/01_SHARED_CONTENT/Catalog/Health_care/bedside_cabinet/
server_solido_2/solid2_slide.jpg; 2014-07-14 

Figur 19 
Beslag Design; u.å; 
http://www.beslagdesign.se/site/beslag_design/images/series/large/1311.jpg; 2014-07-14 

Figur 20 
KaVo; u.å; 
http://www.kavo.se/img_cpm/517_KaVoScandinavia/images/Produkte/Climo/climo_exemp
el.jpg; 2014-07-14 

 

 

http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/S%c3%a4ngar%20och%20s%c3%a4ngbord/S%c3%a4ngbord/AV%20s%c3%a4ngbord%20standard/AV-bordet%20Standard.jpg?__imgop=1&maxwidth=646
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/S%c3%a4ngar%20och%20s%c3%a4ngbord/S%c3%a4ngbord/AV%20s%c3%a4ngbord%20standard/AV-bordet%20Standard.jpg?__imgop=1&maxwidth=646
http://www.merivaara.se/MerivaaraSe/Products/S%c3%a4ngar%20och%20s%c3%a4ngbord/S%c3%a4ngbord/AV%20s%c3%a4ngbord%20standard/AV-bordet%20Standard.jpg?__imgop=1&maxwidth=646
http://www.comfortsystem.se/sangbord/images/sangram-1/qlassic-head-ny.jpg
http://www.comfortsystem.se/sangbord/images/sangram-1/qlassic-head-ny.jpg
http://www.wi-bo.de/typo3temp/pics/b4abd18c33.jpg
http://www.wi-bo.de/fileadmin/user_upload/01_SHARED_CONTENT/Catalog/Health_care/bedside_cabinet/server_solido_2/solid2_slide.jpg
http://www.wi-bo.de/fileadmin/user_upload/01_SHARED_CONTENT/Catalog/Health_care/bedside_cabinet/server_solido_2/solid2_slide.jpg
http://www.wi-bo.de/fileadmin/user_upload/01_SHARED_CONTENT/Catalog/Health_care/bedside_cabinet/server_solido_2/solid2_slide.jpg
http://www.beslagdesign.se/site/beslag_design/images/series/large/1311.jpg
http://www.kavo.se/img_cpm/517_KaVoScandinavia/images/Produkte/Climo/climo_exempel.jpg
http://www.kavo.se/img_cpm/517_KaVoScandinavia/images/Produkte/Climo/climo_exempel.jpg
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Bilagor 

Bilaga 1 – Gallring efter brainstorming 

Nedan redovisas samtliga lösningar som framkommit under de brainstorming-möte som 
hållits internt inom gruppen och tillsammans med andra. De kriterier vi han använt oss av vid 
gallringen är: om produkten har marknadspotential, om åtgärden bidrar till att lösa det 
arbetsergonomiska problemet, om lösningen går att tillämpa på det nya sjukhuset och om en 
eventuellt ny produkt/lösning kan finnas på marknaden inom ett år. 

Problemanalys 

Små utrymmen, många möbler, obekväm arbetsplats, bord ivägen vid förflyttning av säng i 
sidled, rullstol samt rullator, utkörning av inersta sängen i rummet, dålig framkommlighet, 
ont om plats vid akuta ärenden, Fysiskt belastande att flytta sängar och bord, städpersonal 
flytta sängar, personliga ägodelar. 

abc=Bort, abc=Kanske, abc=Möjlig lösning 

Bortagning av saker 

 Bort med sängbord 

 Handfatet bort – Vinner man något på att ta bort? Fölorar man något på att inte ha det? 

 Bort garderob – Används bara av vissa patienter 

Hjälpmedel för förflyttning 

 Femtehjulet – Hjälper till när sängarna ska förflyttas mellan salar, men inte vid enbart 

förflyttning i sidled 

 Annan typ av sänghjul – Användarna rapporterar att hjulen upplevs tröga 

 Robot för förflyttning av säng – Kan bli problematisk vid i små rum, väntetid, pris 

 Motordriven räls längs väggen – Föremål kan komma i kläm 

 ”Tandläkarbord” smalare än befintliga bord – Står fortfarande ivägen på golvet, 

förflyttning krävs fortfarande 

Nya möjligheter för fäste och förvaring 

 Länkarmsbord som fästs i vägg – Kan flyttas med sängen 

 Sängbord 

 Infällbart på väggen – vart ska inehållet ställas när bordet fälls ihop 

 På sägen – Om sängen ska flyttas vart ska sakerna ställas 

 Hissa upp och ner i taket – Skena i väggen, helst rörlig i två riktningar 

 Förvaring på sängen 

 Under sängen – Är sängen personlig? 

 Bakom sängen – Är sängen personlig? Sängen tyngre 

 Påsar på sängen – Är sängen personlig, smittorisk 

 Nya draperier till förvaring, löstagbara fickor – Bra lösning på förvaringsproblem 

 Droppställning väggmonterad – Löser detta något problem ÅÄÅLÖÅÖÅÖÅLÄPÄÖ 

 Uppfällbart handfat och infällbar kran - Finns det någon användning? Är det alltid 

ivägen? 

 90cm bred säng – Går imot av större patienter 
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 Bredda dörren – Skulle kunna hjälpa om det är svårt att få ut sängen men löser det 

något problem? 

 Fällbar stolssitts från vägg – Löser det något problem? Är det vid besök? 

 Garderober på hjul – Var ska dessa förvaras? 

 Sätta upp skåp vågrät på vägg, krok under skåp för att hänga kläder 

 Jacka behöver inte vara i rummet 

 Sängen ska kunna snedställas på automatiska rälsen för sidoförflyttning 

 Möblera om sängar 

 Även bord ska kunna fästas på rälsen 

 Städrobot 

 Ta bort onödiga saker - vad är onödigt? 

 Sväva sängarna med hjälp av tryckluft eller magnetism 
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Bilaga 2 – Samtal med tillverkare 

Proton Caretek - Anders Godeberg(säljare) 

Enligt honom hade de inte några produkter som användes för sängförflyttning men han 
hänvisade till Linak som de har ett samarbete med och som tillverkar komponenter som ingår 
i deras andra produkter. 

Linak - 060-575500 

Linak är inte med och producerar de slutgiltiga produkterna där deras komponenter ingår 
utan förser bara dessa produkter med komponenter som uppnår kraven som de fått. 

Invacare - Christer Nyqwist(säljare) 

De hade liknande produkter för sängförflyttning som sängtruckar, men hänvisade till att jag 
skulle kontakta Göte Wejner som hade hand om utveckling av hjälpmedel för förflyttning av 
sjukhusängar. 

Göte Wejner - 0706730709 

Hade inget mer att tillföra i frågorna, men hänvisade till Peter Lundström på Merivaara då de 
hade jobbat ihop tidigare. Han påpekade även att Karolinska universitetssjukhuset hade en 
transportrobot för sjukhussängar. Även att det fanns ett danskt företag som utvecklat 
transporthjälpmedel för sjukhusängar dock minns han inte namnet på detta 

Linet - Martin Holmberg 

De hade sängtruckar och drivna hjul som kan fastmonteras i sängen som hjälper till vid 
förflyttning av sängar. Dock har dessa lösningarna ingen möjlighet till förflyttning i sidled 
men han skulle kontakta mig via mail om det fanns någon lösning på problemet när han hade 
pratat med sina arbetskollegor 

Arjohuntleigh - Klas Telander 

Inga produkter på marknaden men han hänvisade till Merivaara. 

Merivaara - Peter Lundström 

http://www.merivaara.se/Produkter/Service-Underh%C3%A5llsprodukter-14/PTS-
S%C3%A4ngtransport%C3%B6r-485?Tab=Downloads 

  

http://www.merivaara.se/Produkter/Service-Underh%C3%A5llsprodukter-14/PTS-S%C3%A4ngtransport%C3%B6r-485?Tab=Downloads
http://www.merivaara.se/Produkter/Service-Underh%C3%A5llsprodukter-14/PTS-S%C3%A4ngtransport%C3%B6r-485?Tab=Downloads
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Bilaga 3 – Intervju med Gunnar Öhlén och Katarina Nyrell 

Förberedelse 

Intervjun förbereddes bland annat genom att vi läste på lite grann om personen vi skulle 
träffa. I ett senare skede framkom att även Katharina Nyrell skulle deltaga, men henne hann vi 
inte kolla upp. Gunnar Nylén arbetade på Karolinska i Huddinge fram till slutet av 2011 och 
det var där han arbetade med problemet med sängarna. det verkar dock ha skurit sig mellan 
honom  och ledningen 1*. I dagsläget arbetar han på karolinska i Solna. Gunnar är känd och 
aktad för sitt arbete internationellt 2*  

1*https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2011/November/Langvarig-
misstro-bakom-uppsagningar-pa-akuten-i-Huddinge/ publicerad:2011-10-21 

2*http://www.meetingsinternational.se/articles.php?id=126#.U4b5TNx_tg8 artikel med 
fokus på internationellt arbete läst:2014-05-29 

3*http://www.dn.se/sthlm/overfullt-pa-karolinska-i-sommar-igen/ överfulla sjukhus. artikel 
publicerad 2013-07-12 läst: 2014-05-29  

4*http://www.dn.se/sthlm/bara-ett-sjukhus-klarar-vardkraven/ uttalar sig om brist på 
vårdplatser på  karolinska Huddinge 

Förutbestämda frågor som ställdes under intervjun  

 Vi vill få reda på hur man har löst problemet under Öhlens regi. Få fram nya kontakter. 

 På vilket sätt och när kom ni först i kontakt med det här problemet? 

 Har Karolinska universitetssjukhuset genomfört en intern utredning där problemet har 

anlyserats och finns det materialet i så fall i skriftlig form? om ja, finns det möjlighet att få ta 

del av den undersökningen? 

 Under en förstudie på Södertälje sjukhus så testade bland annat att flytta sängarna och 
upplevde dessa som väldigt svårmanövrerade, har ni titta på några lösningar som kan 

underlätta? 

 Hur ofta brukade arbetsmiljöverket utföra kontroller? 

 Hur såg de aktuella patientsalarna ut i sjukhuset? finns det bildmaterial på någon några av de 

aktuella salarna? 

 Hur har karolinska universitetssjukhuset löst problemet, har man tagit bort vårdplater? 

Behövdes ny utrustning köpas in och i så fall vart ifrån? vilka olika lösningsförslag 

utvärderades?  

 Känner du till fler sjukhus med liknande eller samma problem? 

 Känner du till fler personer som är insatta i denna eller liknande problematik? 

vårdförbundet? arbetsmiljöverket? arbetsmiljölyftet? 

Sammanfattning av intervju med Catharina och Gunnar på Karolinska i Solna 

Mötet ägde rum den 4/6. Närvarande var Catharina Nyrell, vårdadministratör, Gunnar Öhlén, 
chefsläkare, docent. Gunnar Öhlen kom sent till mötet  

Anledningen till att träffa Catharina och Gunnar är att de under sin karriär på karolinska har 
arbetet med arbetsmiljön på karolinska universitetssjukhuset i både Huddinge och Solna och 
har erfarenheter av hur just karolinska har hanterat dessa ärendena. 

 Under mötets början framkommer att Arbetsmiljöverket ibland kan hoppa över att göra 
inspektioner om en riskanalys har utförts av sjukhuset.  

 Catharina framhöll att en möjlig lösning som övervägts på Karolinlska var att köpa in sängar 
som inte var lika breda, sängarna i södertälje är 100 cm breda. dock ansåg Catharina att 

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2011/November/Langvarig-misstro-bakom-uppsagningar-pa-akuten-i-Huddinge/
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2011/November/Langvarig-misstro-bakom-uppsagningar-pa-akuten-i-Huddinge/
http://www.meetingsinternational.se/articles.php?id=126#.U4b5TNx_tg8
http://www.dn.se/sthlm/overfullt-pa-karolinska-i-sommar-igen/
http://www.dn.se/sthlm/bara-ett-sjukhus-klarar-vardkraven/
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sjukhusängar kan vara ganska kostsamma och misstänkte att de kunde kosta upp emot 

40.000 kr(?) vilket kan göra investeringen mindre lönsam. 

 Info hur rutinen brukar fungerar Arbetsmiljöverket - Sjukhus. Ofta kontaktar fackansvarig 

arbetsmiljöverket angående brister i arbetsmiljön och detta föranleder ofta besöket. 

kontroller kan dock utföras av andra anledningar också. 

 Socialstyrelsen samarbetar med arbetsmiljöversket och har var närvarande vid besök samt 
är insatta i problematiken. 

 Catharina framhåller grindarna tar plats då mätningen av friytan ska ske från yttersta delen 
av sängen, dvs utanför grindarna. Gringarna kan möjligtvis tas bort eller konstrueras om för 

att frigöra mer yta. Under samtalet framkom även att många patienter inte har något behov 

av grindar.  

 På våran fråga angående dokumentation av arbetet på Karolinska svarar Catharina att Lotta 
Jänke kan tänkas ha detta material sparat och ska återkomma till oss. 

 Gunnar sa att antalet besök från arbetsmiljöverket varrierade och berode på 
arbetsmiljlöverkets interna aktiviteter och ärendet var väldigt aktuellt tidigare men att det 

lugna ner sig lite på just den punkten på senare år. 

 För Karolinskas del löstes problemet genom att ett möte bokades in med arbetsmiljöverket 
då Catharina och gunnar redovisade vilka åtgärder som vidtagits. Inget besked gavs från 

arbetsmiljöverket men inspektionerna upphörde 

En av lösningarna som de kom fram till under arbetet var att om garderoben va ivägen för 
skapandet av 80cm så kunde sängarna flyttas ut från väggen så att garderoben hamnar bakom 
sängan och på så vis inte är ivägen. 

Catharina sa att i vissa rum så var handfaten ivägen för att tillräcklig friyta skulle kunna skapas och 
att de då hade bytt ut handfaten till mindre handfat och därmed klarade kraven. 

Catharina skulle leta upp namnet och kontaktuppgifter till personen från arbetsmiljöverket som 
de hade varit i kontakt med under deras arbete med friyte-problematiken. 
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Bilaga 4 - IMS 2010/21067 
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Bilaga 5 – Lagar och regler 

Arbetsmiljölagen 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet 
1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 
och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara 
tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. 
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 
avseende. 
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 
samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts 
för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall 
även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall 
undvikas eller begränsas. 
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete 
samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och 
yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Lag 
(2003:365). 

Arbetsmiljölagen 3 kap. Allmänna skyldigheter  
3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under 
vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna 
med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som 
behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se 
till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där 
det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 
Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd 
ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning 
och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är 
olika. Lag (2002:585). 

Arbetsmiljölagen 7 kap. Tillsyn  
7 § arbetsmiljölagen s7 §/Träder i kraft I:2014-07-01/ Arbetsmiljöverket får gentemot den 
som har skyddsansvar enligt 3 kap. 2–12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel 
besluta de förelägganden eller förbud som behövs för att 
1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas, och 
2. de bestämmelser i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattas av Arbetsmiljöverkets 
tillsynsansvar ska följas. 
Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant föreläggande eller 
förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare. Om någon inte följer ett föreläggande, får 
Arbetsmiljöverket besluta att rättelse ska ske på hans eller hennes bekostnad. 

källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-
1160/?bet=1977:1160#K7  

4 § AFS 2009:2  
Arbetsplatsens utformning, ska arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ha en, 
med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, 
utformade och inredda. s.35 80cm fritt utrymme krävs vid sjuksäng. 

Källa: http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/?bet=1977:1160#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/?bet=1977:1160#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/?bet=1977:1160#K7
http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf
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Bilaga 6 – Patientenkät 

Vi är två studenter från KTH som just nu håller på att analysera patientsalarnas utformning på 
Södertälje sjukhus. Syftet med analysen är att inhämta kunskap om din upplevelse som patient och 
detta sker som en del av sjukhusets förbättringsarbete. Enkäten tar endast några minuter och du är 
givetvis helt anonym. Om du har synpunkter eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss 
via mail (hayrinen@kth.se ; thimk@kth.se)  

           

Vänliga hälsningar 

  Thim Karlsson och Ida Häyrinen 
       

           

           1. Ange hur viktigt det är för dig att du har tillgång till ett handfat inne i din patientsal. 1 är 
"inte alls viktigt" och 10 är "oerhört viktigt". Svara genom att markera en siffra. 

        

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

           

           
2. Ange hur viktigt det är för dig att patientsängens huvudända eller långsida står placerad 
mot en vägg. 1 är "inte viktigt alls" och 10 är "oerhört viktigt" 

           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

           

           3. Hur viktigt är det för dig att det finns en avlastningsyta i form av bord med hyllor/lådor i 
direkt anslutning till sängen? 1 är "inte viktigt alls" och 10 är "oerhört viktigt" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

           

4. Har du utnyttjat det stora förvaringsskåpet bredvid sängen under din sjukhusvistelse? 

           Ja Nej 
    

           Om ja; vad förvarade du i 
skåpet?               

           

           

           5. Om du har synpunkter, utvecklingsförslag eller tycker att någonting är väldigt bra 
gällande din sjukhussal så får du gärna dela med dig av dina tankar på raderna 
nedan. Denna fråga är inte obligatorisk. 
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Bilaga 7 – Vårdpersonalenkät 

Vi är två studenter från KTH som just nu håller på att analysera arbetsergonomin på din avdelning. Då 
det är du som arbetar här som har störst insikt i vad som skulle kunna förbättras så skulle vara oss till 
stor hjälp om du vill svara på frågorna nedan. Enkäten tar endast några minuter och du är givetvis helt 
anonym.  För resultatets riktighet är det viktigt att du svarar induviduellt på frågorna.Om du har 
synpunkter eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss via mail (hayrinen@kth.se ; 
thimk@kth.se)  

           Vänliga hälsningar 
  Thim Karlsson och Ida Häyrinen 

       

           

           1. Ange hur viktigt är det för dig att det finns ett handfat i varje patientsal. 1 är "inte alls viktigt" 
och 10 är "oerhört viktigt". Svara genom att ringa in en siffra. 

        

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

           

           
2. Ange hur viktigt det är att utrustning så som bord, sängar och ergonomiska hjälpmedel är 
enhetliga i alla salar. 1 är "inte viktigt alls" och 10 är "oerhört viktigt" 

           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

           
           
3. Vid patientnära vård; upplever du att du måste anpassa din arbetsställning till följd av möbler, 
så som bord och skåp, som står intill sängarna? 

           Ja Nej 
    

           

           
4. Behöver du någon gång under ditt arbetspass flytta på möbler som står intill patientsängar för 
att kunna utföra ditt arbete? Om Nej, hoppa till fråga 6 

           Ja Nej 
    

           

           5. Upplever du detta som ett irritationsmoment under ditt arbetspass? Skatta 
irritationsmomentet på en 10-gradig skala där 1 är "Nej, inte alls" och 10 är "Jag tänker på  det 
under hela mitt arbetspass"  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

           5. Om du har synpunkter, utvecklingsförslag eller tycker att någonting är väldigt bra 
gällande dagens utformning av patientsalarna så får du gärna dela med dig av dina 
tankar på raderna nedan. Denna fråga är inte obligatorisk. 

 

 

                       

 

Bilaga 8 – Resultat från enkäter 

Patienter  
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Vårdpersonal  
Antal deltagande: 

 
20 

       

  

Fråga 1           
Summerat 

svasrsvärde 
Svarsvärde i 

medeltal 

1. Ange hur viktigt är det för dig att det finns ett handfat i 
varje patientsal. 1 är "inte alls viktigt" och 10 är "oerhört 
viktigt". Svara genom att ringa in en siffra. 179 9,0 

Fråga 2 
     

  
 

    
 

  

2. Ange hur viktigt är det att utrustning så som bord, 
sängar och ergonomiska hjälpmedel är enhetliga i alla 
salar. 1 är "inte viktigt alls" och 10 är "oerhört viktigt" 158 7,9 

Fråga 3 
     

  
 

    
 

  

  

  Antal deltagande: 11        

  Fråga 1           Summerat svasrsvärde Svarsvärde i medeltal 

1. Ange hur viktigt är det för dig att du har tillgång till 
ett handfat inne i din patientsal. 1 är "inte alls viktigt" 
och 10 är "oerhört viktigt". Svara genom att markera 
en siffra. 

84 7,6 

Fråga 2 
     

  
 

    
 

  

2. Ange hur viktigt det är för dig att patientsängen 
står i anslutning till en vägg. 1 är "inte viktigt alls" och 
10 är "oerhört viktigt" 75 6,8 

Fråga 3 
     

  
 

    
 

  

3. Hur viktigt är det för dig att det finns en 
avlastningsyta i form av bord medhyllor/lådor i direkt 
anslutning till sängen? 1 är "inte viktigt alls" och 10 är 
"oerhört viktigt" 

91 8,3 

Fråga 4 
     

  
 

    
 

  

4. Har du utnyttjat förvaringsskåpet bredvid sängen 
under din sjukhusvistelse? 

 

 

10 0,9 

  
 

    
 

  

            

1. Bättre vädring. Saknar luftombyte. Försök att 
öppna fönstren för att få lite luft. En bra ventilation 
behövs 

2. Egen bordslampa med dimmer. Radio som 
är lättåtkomlig med uttag för lurar. 
Ljuddämpning mellan båsen. Ac eller bättre 
ventilation. Egen tv. Toalett nära eller i 
rummet 
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3. Vid patientnära vård; upplever du att du måste 
anpassa din arbetsställning till följd av möbler, så som 
bord och skåp, som står intill sängarna? 13 0,65 

Fråga 4 
     

  
 

    
 

  

4. Behöver du någon gång under ditt arbetspass flytta på 
möbler som står intill patientsängar för att kunna utföra 
ditt arbete? Om Nej, hoppa till fråga 6 

15 0,8 

  
 

    
 

  

            

Fråga 5 
     

  
 

    
 

  

5. Upplever du detta som ett irritationsmoment under 
ditt arbetspass? Skatta irritationsmomentet på en 10-
gradig skala där 1 är "Nej, inte alls" och 10 är "Jag tänker 
på  det under hela mitt arbetspass" 

110 7,3 

  
 

    
 

  

            

   

Kommentar: 
15 personer  
svarade på fråga 5 

   1. Inget är bra med dagens salar, det finns inget rum 
med toalett. Det behövs stora en-patientsalar med egen 
toalett och dusch samt en "sluss" med handfat och skåp 
med vårdmaterial 

4. Bredare salar, trots att salarna är stora nu 
finns det knappt plats för patienter och 
personal när det står flera hjälpmedel inne på 
salarna (rullstol, rollatorer, gåbord mm) 

2. Färre möbler, så rent och lättstädat som möjligt 5. Taklift i varje sal är mkt bra 

3. Det är väldigt trångt vid sängar, toaletter osv, man 
måste alltid möblera om. Möblerna är tunga och kärva 
och har mycket skrymslen, tar tid att desinficera. Skulle 
vara bättre om sängar ej gick att röra i sidled eller om 
det gick att ställa in med reglaget 

  

 

  



xviii 
 

Bilaga 9 – Riskanalyser 

På följande sidor presenteras en riskanalys för varje koncept. Metoden som har använts vid 
riskanalysen kallas FMEA, för beskrivning se kap 2 metoder och genomförande. 
R=Risknivå, F= förekomstfrekvens, D=Detekteringsgrad, RPN=Riskprioritetsnummer 

Drapperi med förvaring 

  

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter 

av fel 
R Potentiell orsak F D RPN 

Förvaringsfickan - 
klara  vikten av 

förvarade föremål 
upp till 10 kg 

Klarar inte 
vikten 

Föremål kan ramla 
ner på golvet och gå 

sönder 

6 

Sömmar dåligt 
dimensionerade 

6 1 36 

Personskada om 
träffar fot 

Tyget spricker 6 1 36 

Patienten missnöjd 
Fästanordningen går 

up 
7 7 294 

Möjliggöra 
varierad 

avskärmning 

Medför inte 
varierad 

avskärmning 

ingen avskärmining 

3 
Anordningen kan 
fastna i ett läge 

2 8 48 Ivägen för personal 

patienten får 
avsaknad av 

peronligt utrymme 

Fästanordning från 
sträva till vägg 

klara upp till 24 kg 

Klarar inte 
vikten 

Strävan faller till 
golvet 

8 

Underdimensionering 
av fästanordning 

1 9 72 

Personskada - om 
strävan faller 

påperson 

Överbelastning av 
fästanordning 

3 9 216 

Strävan går av 
Underdimensionering 

av strävan 
1 7 56 

  
Överbelastning av 

sträva 
3 7 168 

Fästanordning 
mellan drapperi 

och sträva  

Klarar inte 
vikten 

Drapperi (med 
innehåll) faller till 

golvet 

8 

Underdimensionering 
av fästanordning 

1 9 72 

Personskada - om 
drapperi faller på 

person 

Överbelastning av 
fästanordning 

3 8 192 

fästanordning går av   3 3 48 

    
Medelrisktal: 113 
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Funktion Potentiellt fel 
Potentiella effekter av 

fel 
R Potentiell orsak F D RPN 

Ska vara mobil 
skåpet går ej 

att flytta 

Skåpet kan tippa 

5 

Hjulen är dåligt 
dimensionerade 

1 10 50 

Personskada om skåp 
landar på person 

Hjulen blir 
frekvent 

överbelastade 
6 7 210 

Saker i skåpet kan gå 
sönder om det tippar 

smuts på golvet 
fastanr i hjulen 

4 5 100 

Patienten missnöjd 
spärrmekanismen 

har hängt sig i 
låst läge 

5 7 175 

  

Hjulen är inte 
låsta när 

skåpet står 
still 

om person lutar sig 
mot skåpet finns risk 

att person ramlar 
5 

Användaren 
glömde låsa 

hjulen skåpet 
10 2 100 

Ska möjliggöra 
förvaring  av saker 

förvaringen 
medför att  

skåpets 
tyngdpunkt 

hamnar snett 

Personskada, om 
skåpet välter 

5 

användaren 
knuffar högt upp 
på skåpet 

2 8 80 

kullager går sönder, 
om all tyngd ligger på 

ett hjul 

trycket fördelar 
sig inte jämt över 
alla kullager utan 
trycket tar endast 

upp av ett. 

5 8 200 

    
Medelrisktal: 131 

 
Handfat 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter 

av fel 
R Potentiell orsak F D RPN 

Utfällbart 
vattentråg 

Vattentråg 
lossar 

Vatten på golv, 
halkrisk 

6 

Överbelastning 
genom att patient 

lutar sig på 
handfatet 

3 8 144 

Personskada om 
träffar fot 

2 8 96 

Går inte 
fälla ut 

vattentråg 

Handfatet går inte 
använda 

1 
Rostiga kullager i 

vattentråg 
5 2 10 

Tillgång till 
rinnande vatten 

Inget 
vatten  

Går inte tvätta sig 

1 

Kran trasig 3 6 18 

Går inte dricka Stopp i avlopp 8 2 16 

        Medelrisktal: 57   
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Kullager och svävande säng 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter av 

fel 
R 

Potentiell 
orsak 

F D RPN 

Förflytta säng 
Förflyttning 
misslyckas 

Person kläms 9 
Person står 
ivägen för 

förflyttningen 
2 2 36 

Föremål kläms 3 
Föremål står 

ivägen för 
förflyttningen 

5 2 30 

Säng flyttas inte 1 
Kullager 

dåliga/Ingen 
tryckluft 

3 4 12 

Säng flyttas för mycket 2 
Personen 

knuffar för 
hårt 

2 2 8 

Hålla säng på plats 
vid behov 

Håller fast 
säng utan 

behov 

Sängen går inte att 
flytta vid akut tillfälle 

8 
Fästanordning 

har låst sig 
NA 9 NA 

Håller inte 
fast säng vid 

behov 

Sängen åker delvis av 2 
Bara en 

fästanordning 
är fastlåst 

NA 8 NA 

Sängen åker av 3 
Fästanordning 

är inte låst 
NA 5 NA 

    
Medelrisktal: 22 

 
Räls 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter av 

fel 
R Potentiell orsak F D RPN 

Automatiskt 
förflytta säng 

Förflyttning 
misslyckas 

Person kläms 9 

Person står 
ivägen för 

förflyttningen 
8 2 144 

Styrfunktion 
låser sig när 
person står i 

riskzon 

8 8 576 

Föremål kläms 3 
Föremål står 

ivägen för 
förflyttningen 

9 2 54 
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Styrfunktion 
låser sig när 

föremål står i 
riskzon 

9 8 216 

Säng flyttas inte 1 

Motor fungerar 
inte 

3 7 21 

Elfel 3 8 24 

Förflyttnings 
anordning låser 

sig 
2 6 120 

Säng flyttas för mycket 2 
Elfel 3 8 48 

Styrfunktion 
låser sig 

2 6 24 

Hålla säng på plats 
vid behov 

Håller fast 
säng utan 

behov 

Sängen går inte att 
flytta vid akut tillfälle 

8 
Fästanordning 

har låst sig 
NA 9 NA 

Håller inte 
fast säng 
vid behov 

Sängen flyttas inte av 
rälsen 

2 
Fästanordningen 

är inte fastlåst 
NA 8 NA 

Sängen förflyttas 
oförväntat 

3 
Bara en 

fästanordning är 
fastlåst 

NA 5 NA 

    
Medelrisktal: 136 

 
Skåp på säng 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter 

av fel 
R Potentiell orsak F D RPN 

Möjliggöra 
förvaring av saker 

saker 
ramlar ut 

Föremål kan ramla 
ner på golvet och gå 

sönder 

3 

Användaren är 
oförsiktig 

9 4 108 

Personskada om 
saker träffar person 

saker ligger staplade 
och välter då skåpet 

öppnas 
7 9 189 

Patienten missnöjd 

Frigör golvyta 

Infästningen 
klarar inte 

skåpets 
totala tyngd 

skåpet faller till 
golvet 

5 

Underdimensionering 
av fästanordning 

1 7 35 

Personskada - om 
skåpet faller på 

person Överbelastning av 
fästanordning 

1 7 35 
  föremål i skåpet går 

sönder   

    
Medelrisktal: 92 

 
Skåp på vägg 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter 

av fel 
R Potentiell orsak F D RPN 
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Möjliggöra 
förvaring av saker 

saker 
ramlar ut 

Föremål kan ramla 
ner på golvet och gå 

sönder 

6 

Användaren är 
oförsiktig 

9 4 216 

Personskada om 
saker träffar person 

saker ligger staplade 
och välter då skåpet 

öppnas 
7 9 378 

Patienten missnöjd 

Frigör golvyta 

Infästningen 
klarar inte 

skåpets 
totala tyngd 

skåpet faller till 
golvet 

8 

Underdimensionering 
av fästanordning 

1 7 56 

Personskada - om 
skåpet faller på 

person Överbelastning av 
fästanordning 

1 7 56 
  föremål i skåpet går 

sönder   

    
Medelrisktal: 177 

 
Vagnbord 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter 

av fel 
R Potentiell orsak F D RPN 

Ska vara mobil 
Bordet går 
ej att flytta 

Bordet kan tippa 

5 

Hjulen är dåligt 
dimensionerade 

1 10 50 

Personskada om bord 
landar på person 

Hjulen blir 
frekvent 

överbelastade 
6 7 210 

Saker på bordet kan 
gå sönder om det 

tippar 

smuts på golvet 
fastanr i hjulen 

4 5 100 

Patienten missnöjd 
spärrmekanismen 

har hängt sig i 
låst läge 

5 7 175 

  

Hjulen är 
inte låsta 

när bordet 
står still 

om person lutar sig 
mot bordet' finns risk 

att person ramlar 
5 

Användaren 
glömde låsa 

hjulen på bordet 
10 2 100 

Ska möjliggöra 
förvaring  av saker 

Då lådor 
öppnas kan 

bordets 
tyngdpunkt 

hamna 
snett  

Personskada, om 
bordet välter 

5 

Användaren 
stödjer sig på 
utdragen låda 

2 8 80 

kullager går sönder, 
om all tyngd ligger på 

ett hjul 

användaren 
förvarar en tung 
punktlast längst 

ut i lådan 

5 8 200 

Möljliggöra större Bordsskivan Bordet går inte att 2 Gångjärn kärvar 5 3 30 
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bordsyta genom 
uppfällbar skiva 

går inte att 
fälla ut 

nyttja 

Mat kan ej ätas i säng 
föremål står 

ivägen 
5 2 20 

Patienten missnöjd 

Låsmekanismen 
till fällskivans 

tvärslå fungerar 
ej 

5 7 70 

    
Medelriskvärde: 104 

 
Väggpall 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter 

av fel 
R Potentiell orsak F D RPN 

Fällbar/sittbar 

Går inte 
fälla ut 
sittyta 

pallen går inte att 
använda 

1 
Rostiga kullager i 

vattentråg 

2 2 4 

      

sittytan går 
av 

person faller  till 
golvet 

4 
Pallen blir 
(felaktigt) 

överbelastad 
4 8 128 

sittyta 
fastnar i 

utfällt läge 

person kan snubbla 
över den utstickande 

sittytan 
5 

Rostiga kullager i 
pallen 

3 2 30 

Sittytan kan vara 
ivägen 

något föremål 
hindrar pallen från 

att fällas upp 
8 2 80 

        Medelrisktal: 61 

 Sängbord 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter av 

fel 
R 

Potentiell 
orsak 

F D RPN 

Möljliggöra att 
måltid kan förtäras i 

sängen 

Den undre 
bordsskivan 
går inte att 

fälla ut 

Bordet går inte att 
nyttja 

2 

Gångjärn 
kärvar 

5 3 30 

Mat kan ej ätas i säng 
föremål står 

ivägen 
5 2 20 

Hela bordet 
går inte att 

fälla 
Patienten missnöjd 

leden mellan 
undre och 

övre skiva har 
brutits 

5 7 70 

Möljliggöra 
förvaring av 

bruksföremål i 
anslutning till 

sängen 

Föremål 
faller 

Het dryck eller likande 
kan spillas över patient 

5 

Patient 
kommer åt 

bordet så att 
dryck 

skvimplar över 

10 10 500 

patient är 
oförsiktig 

7 10 350 

Hela bordet 
går inte att 

fälla 

Sängliggande 
patienten kan inte få 
tillgång till sina saker 

3 
Gångjärn 
kärvar 

5 3 45 
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utan hjälp från 
personal/anhörig 

föremål står 
ivägen 

5 2 30 

    
Medelrisktal: 149 

 
Upphissbart bord 

Funktion 
Potentiellt 

fel 
Potentiella effekter av 

fel 
R 

Potentiell 
orsak 

F D RPN 

Höj och sänkbar 

Bordet går 
inte att dra 

ner 

Bordet går inte att 
nyttja 

2 

Hissanordning 
kärvar 

5 3 30 

Mat kan ej ätas i säng 
föremål står 

ivägen 
5 2 20 

Bordet går 
inte att 

trycka upp 

Bordet blir ivägen för 
patienten 

2 
Hissanordning 

kärvar 
NA 9 NA 

Möljliggöra 
förvaring av 

bruksföremål i 
anslutning till 

sängen 

Föremål 
faller 

Het dryck eller likande 
kan spillas över patient 

5 

Patient 
kommer åt 

bordet så att 
dryck 

skvimplar över 

10 10 500 

patient är 
oförsiktig 

10 10 500 

Föremål kan ramla 
från upphissat bord 

Patient 
kommer åt 

bordet så att 
föremål ramlar 

7 10 350 

Patient är 
oförsiktig vid 
manövrering 

av bord 

10 10 500 

Bordet går 
inte att dra 

ner 

Sängliggande 
patienten kan inte få 
tillgång till sina saker 

3 

Gångjärn 
kärvar 

5 3 45 

föremål står 
ivägen 

9 2 54 

Klarar inte 
vikten 

Personskada om bord 
träffar person 

9 Överbelastning 3 9 243 

    
Medelrisktal: 249 
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Bilaga 10 – QFD 

Draperi, Garderob på hjul och handfat 

  



xxvi 
 

Räls, kullager 
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Skåp på vägg, skåp på säng, vagnbord 
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Svävande säng,väggpall 
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Bilaga 11 – PUGH, beslutsmatriser 

Sängförflyttning 
    

        Kriterier vikt Referens 1 2 3 

Produkten har ett marknadspotential 3 

  

+ 0 0 

Bidrar till att lösa ett arbetsergonemiska problemet 5 + + + 

Går att använda på det nya sjukhuset 4 - - - 

Produkten kan finnas på marknaden inom 1 år 3 + - - 

Summa brutto   

  

2 -1 -1 

viktat   7 -2 -2 

Vidareutvecklas   Ja Nej Nej 

        Konceptbeskrivningar 
     1  - Kullager   

     2  - Motordriven räls 
     3  - Svävande sängar 
     Referens - Befintlig lösning 
      

Förvaring 
      

          Kriterier vikt Referens 1 2 3 4 5 

Produkten har ett marknadspotential 3 

  

+ + + 0 + 

Bidrar till att lösa ett arbetsergonemiska problemet 5 0 + + - + 

Går att använda på det nya sjukhuset 4 - + + 0 0 

Produkten kan finnas på marknaden inom 1 år 3 + + + + + 

Summa brutto   

  

1 4 4 0 3 

viktat   2 15 15 -2 11 

Vidareutvecklas   Nej Ja Ja Nej Ja 

          Konceptbeskrivningar   
      1  - Drapperier med förvaring 
      2  - Garderob på hjul   
      3  - Skåp på vägg   
      4 -  Skåp på säng   
      5 -  Skåp bakom säng   
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Referens - Befintlig lösning   
       

 

Sängbord 
    

        Kriterier vikt Referens 1 2 3 

Produkten har ett marknadspotential 3 

  

+ + + 

Bidrar till att lösa ett arbetsergonemiska problemet 5 0 0 0 

Går att använda på det nya sjukhuset 4 0 0 0 

Produkten kan finnas på marknaden inom 1 år 3 + + + 

Summa brutto   

  

2 2 2 

Viktat   6 6 6 

Vidareutvecklas   Ja Ja Ja 

 

Konceptbeskrivningar 

1  - Upphissbart bord 

2  - Sängbord   

3  - Vagn   

Referens - Befintlig lösning 
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Bilaga 12 - Beskrivande bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


