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SAMMANFATTNING 

Sökord: handhygien, sjukhus, användaranalys, produkter, undersökningshandskar, produktutveckling 

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa deltar i ett projekt som heter Innovation mot Infektion 

som arbetar med att hitta nya lösningar för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI). Omkring 

tio procent av inlagda patienter drabbas av VRI i Sverige. Studier hävdar att bristfällig handhygien 

är en av de vanligaste orsakerna till smittspridning. Hur väl produkterna på sjukhus fungerar för 

vårdpersonalen påverkar hur väl handhygienen sköts. Genom att utvärdera de produkter som 

används idag kan det underlätta för vårdpersonalen att hålla en god handhygien. Med en analys 

om vilka produkter som finns på marknaden och om vad forskningen fokuserar på kan värdefull 

information fås inför upphandlingar. Det kan leda till minskad smittspridning i vårdlokaler.  

Examensarbetet utförde en användaranalys, på Hematologiskt Centrum i Huddinge tillhörande 

Karolinska Universitetssjukhuset, där produkter för vårdpersonalens handhygien undersöktes. 

Där uppmärksammades det att undersökningshandskar är ett problem. Därför uppdaterades en 

kravspecifikation för undersökningshandskar samt för dess förpackningar och väggmonterade 

ställning. Dessutom togs en användarguide för undersökningshandskar fram med syftet att 

fungera som ett förtydligande komplement till Karolinska Universitetssjukhusets material. En 

marknadsundersökning av produkter som främjar god handhygien utfördes samt en kartläggning 

av vilka trender och områden som kommer komma i framtiden på marknaden. Detta gjordes 

med syftet att validera produkternas effektivitet för att se om det finns eller kommer utvecklas 

bättre produkter än de som Karolinska Universitetssjukhuset redan använder eller känner till.   

En produktutveckling applicerades med syftet att minska kontamineringen av förpackningen och 

dess undersökningshandskar samt för att minska resursslöseri som uppstår när 

undersökningshandskar tas ur dess förpackning. Detta resulterade i en virtuell produkt av en 

väggmonterad ställning för förpackningarna som möjliggör att ta undersökningshandskar styckvis 

och som kan minska smittspridningen via undersökningshandskar.   
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ABSTRACT 
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Centrum for Technology in Medicine and Health work in a project called Innovation against 

Infections whose task is to find new solutions to decrease healthcare associated infections (HAI). 

About ten per cent of the hospitalized patients in Sweden are affected by HAI. Studies claim that 

inadequate hand hygiene is one of the most common causes to contamination. How well the 

products at hospitals work for the healthcare staff affects their compliance of hand hygiene. By 

evaluating their products that they are using today can make it easier for the staff to uphold good 

hand hygiene. To analyse which products that are on the market and to analyse what research is 

focusing on, valuable information to procurements can be achieved. That can lead to decreased 

contamination in healthcare facilities.  

The thesis implemented a user analysis, at the Hematology Center in Huddinge associated to 

Karolinska University Hospital, where products for hand hygiene used by healthcare personnel 

were investigated. The result showed that examination gloves are a problem. Therefore, an 

update of the requirement specifications was made for examination gloves, and for its packaging 

and wall-mounted box holder. Moreover, a user guide for examination gloves was produced with 

the aim to serve as a clarification complement to other information by the Karolinska University 

Hospital. A market research of products that promote good hand hygiene was performed. The 

project also conducted a mapping of the trends and areas that will come in the future. The 

purpose was to validate the effectiveness of these products to see if there is or will come more 

suitable products than the ones Karolinska University Hospital is using today or is aware of. 

A product development was applied with the intention to solve the contamination of the 

packaging and the including examination gloves and decrease the waste of resources that occurs 

when examination gloves are extracted out of its box. The result was a virtual product of a wall-

mounted box holder that enables the examination gloves to be extracted individually and that can 

reduce the contamination when using examination gloves.  
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund, mål, arbetets frågeställningar och avgränsningar samt en kort 
presentation om organisationen som examensarbetet gjordes i samarbete med. 

 

1.1 BAKGRUND 

I Sverige drabbas i genomsnitt tio procent av de inlagda patienterna på sjukhus av vårdrelaterade 

infektioner (VRI) varje år vilket i sin tur leder till vårdkostnader på cirka 3,7 miljarder kronor, 

enligt siffror från 2006 (Innovation mot Infektion, 2012) (Lundholm, 2006, s. 24). Centrum för 

Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) som är en del av projektet Innovation mot Infektion (IMI), 

arbetar med att ta fram och utvärdera innovativa lösningar i sjukvården för att minska VRI. De 

arbetar då indirekt med att minska vårdkostnaderna, och i längden minska 

antibiotikaanvändningen och därmed problemen med resistenta bakterier (Innovation mot 

Infektion, 2012). 

Produkter i sjukvården har stor betydelse för hur hygien sköts i vårdlokaler. Genom att veta vilka 

produkter som används i sjukvården idag och hur de fungerar kan det underlätta för 

vårdpersonalen att minska smittspridning. Om kunskaper fås om vilka produkter som finns på 

marknaden och vart forskningen är på väg kan upphandlingarna förenklas, vilket kan bidra till 

minskad smittspridning. 

Det finns många studier som visar på att handhygien är en av de viktigaste orsakerna till 

spridning av VRI (Ransjö & Åneman, 2006, s. 69) (Socialstyrelsen, 2008) (World Health 

Organization, 2009, s. 24). Detta grundas på att händer har direkt- eller indirekt kontakt med 

smittoämnen, till exempel genom att vårdpersonal vidrör en patient, sedan sin penna eller något 

annat föremål. Enligt studier är det mest effektiva sättet att förebygga denna typ av 

smittspridning genom att tillämpa basala hygienrutiner. (Pittet, 2001, ss. 40-46) (Bryce & Mediaa, 

2009, s. 226) (World Health Organization, 2009, ss. 14, 24) 

1.2 MÅL 

Målet med detta examensarbete var att arbeta fram en användaranalys av sjukhusets produkter 

för handhygien som används i dagsläget i vårdlokaler. En marknadsundersökning skulle 

genomföras för produkter som främjar en god handhygien, för att sedan avgränsa sig mot 

undersökningshandskar. En kravspecifikation för undersökningshandskar skulle förbättras med 

målet att fungera som underlag för framtida upphandlingar. Genom att ge sjukhuset ett 

uppdaterat underlag för upphandling av produkter som främjar en god handhygien kan 

smittspridningen och förhoppningsvis även VRI minska i framtiden. 

Ett ytterligare mål var att arbeta fram en lättförståelig guide samt en affisch för vårdpersonalen 

för att informera om när och hur undersökningshandskar ska användas i arbetet. Det är viktigt att 

påminna om varför det är viktigt att använda produkten på rätt sätt och vid rätt tillfälle, för att 

minska smittspridning och resursslöseri. 
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Målet med produktutvecklingen var att lösa ett av de problem som observeras med 

undersökningshandskarnas förpackningar under användaranalysen. Syftet var även att koppla 

examensarbetet starkare till mastern Integrerad Produktutveckling och använda de processer och 

metoder som har undervisats under utbildningen. 

I examensarbete skulle även en analys och diskussion av den framtida marknaden göras för att 

upplysa Karolinska Universitetssjukhuset om vad som kan komma i framtiden vad gäller 

produkter relaterade till handhygien. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vad finns det för undersökningshandskar på dagens medicintekniska marknad, som kan 

främja en god handhygien i Karolinska Universitetssjukhusets vårdlokaler?  

2. Hur kan kravspecifikationerna för undersökningshandskar samt dess förpackning och 

ställning, för den analyserade kliniken, förtydligas?   

3. Hur kan beteendet kopplat till användandet av undersökningshandskar förbättras inom 

vården? 

4. Vilka slutsatser kan dras om framtidens marknad angående produkter som gynnar god 

handhygien?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet begränsade sig till två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som arbetade 

med det på heltid under en period på 20 veckor. Studien fokuserade på att undersöka 

produkternas egenskaper, design och placering relaterade till handhygien, inte att undersöka 

individens följsamhet. Därför utgick arbetet från Hematologiskt centrum i Huddinge (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2013), som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset, eftersom patienterna 

är mer infektionskänsliga än på andra enheter och vårdpersonalen har, enligt projektbeställaren, 

bra följsamhet av de basala hygienrutinerna. Detta underlättade processen att utvärdera 

produkterna som används på Hematologiskt centrum. Eftersom patienterna är väldigt 

infektionskänsliga så är vårdpersonalen och ledningen engagerade för att förbättra 

förutsättningarna för dem och sig själva, vilket gynnar projektet. Dessutom är klinikens 

vårdavdelning nyrenoverad och gav en bild av hur Nya Karolinska Solna kommer se ut och 

troligtvis andra sjukhus i framtiden. Det gav en bättre utgångspunkt för att utvärdera produkterna 

som används idag och förbättra förutsättningarna för framtiden. Studien fick tillträde i mån av tid 

på både vård- och dagvårdsavdelningen under hela studiens varaktighet. Projektmedlemmarna 

besökte avdelningarna och bokade tid för observationer och intervjuer på plats.  

De produkter som användes i samband med de basala hygienrutinerna på avdelningarna, samt 

deras miljö, utvärderades ur användarens perspektiv. Inga sterila produkter inkluderades i studien. 

Arbetet avgränsade sig till att arbeta med vårdpersonalen på den utvalda kliniken, som inkluderar 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Under användaranalysen i projektet beslutades det 

tillsammans med handledare och projektbeställare att studien skulle fokusera på 

undersökningshandskar. Det är ett etablerat problem inom sjukvården som bekräftades under 

användaranalysen. Vårdpersonalen har daglig kontakt med patienter och använder regelbundet 

undersökningshandskar, vilket motiverar att personalgruppen ska involveras i studien för att få en 

förändring av handskanvändningen. 
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Marknadsundersökningen avgränsades till Europa då många länder i Europa har ett gott 

anseende inom hygien inom sjukvården, enligt projektbeställaren. Initialt undersöktes produkter 

relaterade till handhygien och i ett senare skede undersöktes undersökningshandskar utförligare. 

Studien utgick från den kravspecifikation med tillhörande miljöbilaga som användes vid 

Stockholms läns landsting (SLL) senaste upphandling av undersökningshandskar, se Bilaga 1 och 

2. I denna kravspecifikation finns även de krav och regelverk som gäller i Sverige. 

Marknadsundersökningen tog inte hänsyn till ekonomiska aspekter på grund av att den 

informationen inte fanns tillgänglig för examensarbetet då kostnader baseras på storlek av 

upphandling. 

De begränsningar som examensarbetet mötte vid kartläggningen, av vilka trender och teknologier 

som kommer att komma i framtiden för handhygienprodukter, var språkbegränsningar samt att 

företag och forskare vill skydda sin forskning och framtida produkter. De språkbegränsningar 

som påverkade arbetet var att de länder som är ledande för handhygien inom vården publicerar 

merparten av sitt material på sitt modersmål och detta blev då otillgängligt för arbetet. Den andra 

begränsningen som påverkade analysen för framtiden var att företag och forskare inte vill dela 

med sig av sin forskning då de vill publicera och/eller söka patent/lansera nya produkter. 

En produktutveckling växte fram under projektets gång i ett gemensamt beslut med handledare 

och projektbeställare. Problemet som avsågs att lösa var tagningen av undersökningshandskar ur 

dess förpackning. Vid produktutvecklingen avgränsade sig studien till att utveckla en lösning som 

kan implementeras i dagens lokaler utan att vara störande för vårdpersonalen. Den utgick efter 

projektets uppdaterade kravspecifikation, som byggdes på SLL:s version.  

1.5 CENTRUM FÖR TEKNIK I MEDICIN OCH HÄLSA 

Detta var ett examensarbete inom Integrerad Produktutveckling som genomfördes av två 

studenter från KTH. Studien utfördes i samarbete med Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa 

(CTMH) som liksom Karolinska Universitetssjukhuset är parter i projektet IMI. Examensarbetet 

var ett utvecklingsprojekt med Karolinska Universitetssjukhuset som projektbeställare.  

”CTMH är ett samarbetsorgan mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) och Stockholms läns landsting (SLL) i syfte att bidra till att utveckla 

Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum i världsklass." (CTMH).  

Figur 1 visar CTMH:s arbetsområden och intressenter som är involverade i IMI-projekten. IMI 

är uppdelat i flera delprojekt där detta arbete är en del av ett. CTMH driver Clinical Innovation 

Fellowships och studentprojekt som arbetar med de problem som har upptäcks under tidigare 

projekt. (CTMH) 
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Figur 1. Figuren visar CTMH:s arbetsområden i ett större perspektiv (CTMH, 2014). 

Ett tidigare delprojekt som startades av Karolinska Universitetssjukhuset och CTMH, 

“Bakteriespanarna” mynnade ut i flera delprojekt, där detta arbete är ett av dem.  Det grundades 

på att hygienaspekten hos produkter inte ansågs tagen i beaktande under upphandlingar och 

inredning. Det finns även många produkter som hävdar att de minskar smittspridning, men det är 

svårt få en samlad bild av vilka produkter på marknaden som har evidens. I IMI:s struktur tillhör 

detta examensarbete till delprojektet "Smittspridning i vårdlokaler", se Figur 2. På CTMH:s 

hemsida finns fler projekt och kontaktuppgifter för att få information om organisationen och 

projekt (CTMH, 2014).   

 

Figur 2. Översikt på IMI:s projekt. (Askfors, 2014) 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel kommer examensarbetets litteraturstudie presenteras som är en grund för hela arbetet. Målet är att 
öka läsarnas kunskap om områdena smittspridning, basala hygienrutiner, krav på medicintekniska produkter 
och undersökningshandskar samt dess förpackning. Litteraturstudien togs fram men hjälp av databaser, 
sökmotorer, enskilda hemsidor och böcker.  

 

2.1 SMITTSPRIDNING 

Smittspridning kan ske på en mängd olika sätt, några beskrivs i följande text. Majoriteten av 

luftvägsinfektioner sprids genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att hosta, nysningar, 

kräkningar och diarréer sprider droppar på någon meters håll. Luftburen smitta sker genom att 

aerosoler sprids med luftströmmar, vilket kan ge spridning på långa avstånd. Spridning av 

aerosoler kan till exempel ske till och från luftvägarna eller genom att bakteriebärande 

hudpartiklar sprids och inandas eller tar sig in i öppna sår. Vid blodburen smitta transporteras 

smittoämnen via blodet till blod eller slemhinna, vilket till exempel kan ske genom sexuell 

kontakt, förorenade blodprodukter, handskar, läkemedel, stick- och skärskador eller injektioner. 

(Ransjö & Åneman, 2006, ss. 66-67) 

Den vanligaste förekommande smittvägen är kontaktsmitta via händerna vilket kan ske direkt 

eller indirekt. Direkt kontaktsmitta är en smitta som sprids mellan personer utan mellanled, till 

exempel via sexuell kontakt eller hudinfektioner. Indirekt kontaktsmitta sker då smittoämnen, 

från till exempel hud, sår, luftvägar, kräkning, urin, avföring eller blod, sprids via mellanled så 

som händer, kläder eller föremål. Den största smittrisken är direkt kontaktsmitta, inom vården är 

dock indirekt kontaktsmitta mest avgörande för smittspridning. (Ransjö & Åneman, 2006, ss. 65-

69) Smittspridningen kan minska genom att applicera basala hygienrutiner, vilket även är det 

effektivaste och enklaste sättet att förebygga VRI (Pittet, 2001, s. 40). 

2.1.1 VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Socialstyrelsens definition på VRI är: 

”Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd 

i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, 

eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin 

yrkesutövning” (Socialstyrelsen, 2011) 

VRI innebär att en person vid kontakt med sjukvård, äldreboende eller hemtjänst råkar ut för 

infektioner. Detta gäller när personen i fråga insjuknar i samband med eller efter vårdkontakt, 

men även när det härstammar från personen själv. (Socialstyrelsen, 2008) Alla kan drabbas av 

VRI, men de mest utsatta är de med nedsatt infektionsförsvar och de väldigt unga och gamla. 

Även sjukdom och behandling har betydelse för hur utsatt personen är. (Lundholm, 2006, s. 23) 

VRI kan minskas genom att vårdpersonalen och alla som kommer i kontakt med sjukvården 

förbättrar följsamheten av basala hygienrutiner. Följsamheten är i dagsläget låg i vården, vilket 

kan vara en bidragande faktor till varför personer drabbas av VRI. De vårdrelaterade 
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infektionerna är kostsamma och förlänger vårdtiden för den drabbade. (Innovation mot 

Infektion, 2012) (Lundholm, 2006, s. 24) (Collins McLaughlin & Walsh, 2011, ss. 456-463) 

(Allegranzi & Pittet, 2009, ss. 305-315) 

2.2 BASALA HYGIENRUTINER 

Basala hygienrutiner är de rutiner som Socialstyrelsen har inrättat för att förebygga VRI inom 

hälso- och sjukvården. Dessa rutiner gäller vid undersökning, vård och behandling eller annan 

direktkontakt med patienter. (Socialstyrelsen) Dessa är exempel på rutiner som ska följas: 

 Arbetskläderna ska ha korta ärmar 

 Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken 

 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något 

annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med 

en patient 

 Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar (Socialstyrelsen) 

Studier visar att det är flera faktorer som har betydelse för hur noggrant hygienrutinerna 

efterföljs, vilket kan skilja sig mellan olika avdelningar. En okunskap angående ämnet finns, då 

det inte får stor plats under utbildningar (Chiguer & Inborr, 2012, ss. 9-13) (Hambræus & 

Tammelin, 2006, s. 34). Andra faktorer som är relaterade till basala hygienrutiner är att 

personalen inte använder desinfektionsmedlet korrekt på händerna, till exempel är det vanligt att 

medlet inte gnids in på vissa områden så som tummen och fingertoppar. Ett annat vanligt 

problem är att arbetet utförs i en väldigt stressig miljö, så som akutmottagningar, vilket resulterar 

i att handdesinfektionen glöms bort eller inte hinns med. Om personalen får ömma och torra 

händer av vatten, tvål och desinfektionsmedel kan detta göra att de drar sig från att använda 

produkterna. Handskar kan ge personalen falsk illusion av säkerhet mot smittoämnen vid 

patientkontakt, vilket kan leda till att hygienrutinerna inte följs. (Ager & Sevelin, 2013, ss. 11-13) 

2.2.1 DE VANLIGASTE VERKTYGEN FÖR ATT FÖREBYGGA SMITTSPRIDNING 

De vanligaste verktygen mot smittspridning via händerna är tvål och vatten, 

handdesinfektionsmedel och undersökningshandskar. De riktlinjer som finns angående dessa 

verktyg är att vid synlig smuts ska händerna noggrant tvättas med tvål och vatten och sedan 

torkas. Efter detta moment ska händerna gnidas in med handdesinfektionsmedel och lufttorka. 

Handdesinfektionsmedel ska användas före och efter kontakt med patienten och mellan alla 

arbetsmoment. Handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel är det enklaste och 

snabbaste sättet att bli av med bakterier, framför allt transienta organismer (organismer som inte 

tillhör din egen bakterieflora), på händerna. För att inte torka ut händerna innehåller många 

handdesinfektionsmedel glycerol som är återfettande. (Ransjö & Åneman, 2006, s. 69) 

Undersökningshandskar är ett ytterligare verktyg för att underlätta vårdhygien, de ska användas 

när händerna används i situationer där de riskerar att bli ordentligt förorenade, så som vid 

hantering av kroppsvätskor. Kroppsvätskor innehåller stora mängder mikroorganismer som 

handesinfektionsmedlet inte kan hantera och med undersökningshandskar minskas mängden 

mikroorganismer på händerna. Genom att använda handdesinfektionsmedel efter 
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handskanvändningen tar medlet bort den resterande transienta floran. (Ransjö & Åneman, 2006, 

s. 70) 

2.3 KRAV PÅ MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Lagen om medicintekniska produkter (MTP) beskriver produkter som ska användas antingen i 

kombination eller separat på människor för att "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". Detta gäller dock inte om produkten har sin avsedda konsekvens 

med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel. (Socialdepartementet, 

Sveriges riksdag, 2011) 

2.3.1 DOKUMENTATION 

Det är viktigt att det finns dokumentation för hur användaren ska bruka produkten på ett säkert 

sätt, dessutom ska det finnas dokumentation på hur användarna ska förebygga underhåll av 

produkten (Banck, Fjärstedt, & Carlsson, 2013a). Banck, Fjärstedt & Carlsson beskriver att 

dokumentationen ska innehålla: 

 "Bruksanvisning för användare (på svenska) 

 Instruktioner för handhavande (på svenska) 

 Rengörings- och skötselinstruktioner (på svenska) 

 Fullständig teknisk dokumentation (på svenska eller engelska)"  

2.3.2 CE-MÄRKNING 

Inom EU måste MTP vara CE-märkta för att få marknadsföras. Genom att produkten har en 

CE-märkning klarar den av de tillverkningskrav som måste vara uppfyllda, men detta innebär inte 

per automatik att produkten uppnår en viss kvalitet eller prestanda. De produkter som inte måste 

ha CE-märkning för att tillåtas på marknaden är de som är specialanpassade, egentillverkade eller 

genomgår klinisk prövning. (Banck, Fjärstedt, & Carlsson, 2013b) 

CE-märkta produkter klassificeras i ett system med fyra nivåer: I, II a, II b och III.  Dessa baseras 

på de risker som patienten kan utsättas för till följd av produktens konstruktion, tillverkning eller 

användning. (Banck, Fjärstedt, & Carlsson, 2013b) 

2.3.3 UPPHANDLING 

Lagen om offentlig upphandling innebär att myndigheter ska utnyttja offentliga medel som 

finansierar offentliga inköp så att konkurrensen på marknaden kan nyttjas för att utföra 

upphandling på bästa sätt. Upphandlingsreglerna ger också leverantörer möjlighet att ge anbud på 

lika villkor vid upphandling. (Konkurrensverket, 2012, s. 6) Förutom de baskrav som gäller för 

upphandling ska en kravspecifikation för MTP innehålla (Banck, Fjärstedt, & Carlsson, 2013c): 

 "Krav på att produkten är CE-märkt 

 Andra specifika krav som användaren eller verksamheten har på produkten 

 Krav på produktgranskning 



8 
 

 Krav på specifika funktioner 

 Krav på prestanda 

 Krav på dokumentation 

 Krav på hänvisning till tillämpliga standarder 

 Krav på leverantörens åtaganden och förmåga" 

2.3.4 PRODUKTKRAV FÖR UNDERSÖKNINGSHANDSKAR 

I detta avsnitt presenteras produktkraven för undersökningshandskar och tillhörande 

förpackningar. Handdesinfektionsmedel undersöktes också, vilket ses i Bilaga 3. De tekniska 

specifikationer som finns idag för undersökningshandskar är alla tagna från Miljöstyrningsrådet 

(Miljöstyrningsrådet, 2006a): 

1. Puderfria handskar, MSR-10249 

Pudrade handskar är inte önskvärda på grund av att pudret i handskarna kan bära olika allergener, 

som kan bli luftburna och sprida sig i lokalerna. Det finns även en möjlighet att operationssår kan 

påverkas av pudret. 

2. Tillsatser i handskar, MSR-10250 

Koncentrationer för tillsatsmedel får inte överskrida 0,1 viktprocent av materialet av handskarna. 

Detta baseras på klassificering och märkning av kemikalier och kemiska produkter som är av 

typerna: 

 "Miljöfarlig med farosymbol N2 

 Mycket giftig, giftig 

 Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska minst kategori 2 (s.k. CMR-

ämnen) och därmed har farobeteckningen giftig eller mycket giftig" 

De tillsatta hälsofarliga ämnena kan spridas ut i miljön, då ämnena inte är bundna i materialet. 

Därför ska det finnas krav på uppfångningskriterier för DEHP (som är ett mjukgörande ämne - 

ftalat). DEHP är reproduktionsstörande som kan påverka naturen. De mjukgörande ämnena 

förekommer i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent av materialet, snittvärdet ligger runt 30-

40 viktsprocent. 

3. Tiuramrester i handskar, MSR-10251 

Handsken skall inte innehålla mer än 0,1 viktprocent tiuramer av materialet i produkten. 

Tiuramer används i tillverkningsprocessen av naturgummilatexhandskar som en accelerator, detta 

ämne kan orsaka allergier och bör då inte användas i handskar. 

4. Ftalatinnehåll i handskar, MSR-10252 

Produkten bör innehålla maximalt 0,1 viktprocent ftalater av materialet. På grund av allergier mot 

ftalater bör produkten inte innehålla höga halter av detta som försiktighets- och 

produktvalsprinciper. Det finns bra alternativ på marknaden för mjukgörare som inte är ftalater. 

(Miljöstyrningsrådet, 2006a) 
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Miljölagstiftning för undersökningshandskar 

Användandet av undersökningshandskar har ökat det senaste decenniet jämfört med andra 

sorters handskar inom vården. Enligt Miljöstyrningsrådet (2007, s. 2) används det, inom vården, i 

Sverige årligen omkring: 

 100-120 miljoner vinylhandskar  

 40 miljoner latexhandskar 

 15-20 miljoner nitrilhandskar 

Halten mjukgörare som används i handskarna kan variera, men beräknas till approximativt 140-

420 ton mjukgörande tillsatser årligen för undersökningshandskar (Miljöstyrningsrådet, 2006b, s. 

2). 

Det finns flera direktiv för handskar som används för medicinska ändamål som styrs från 

Europeiska Unionen genom EG-direktiv under medicintekniska produkter (93/42/EEG). 

SOSFS 1994:20 är den motsvarande svenska lagstiftningen. För engångshandskar, som innefattar 

undersökningshandskar, finns även europastandarden SS-EN 455 som är uppdelad i tre bilagor 

(SS-EN 455-1,-2,-3). De tar upp krav för test angående hål i handskarna, fysiska egenskaper 

respektive biologisk värdering som behandlar biverkningsrisker. Andra lagstiftningar som är 

relevanta för undersökningshandskar är (Miljöstyrningsrådet, 2006b, s. 3): 

 "Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

 Producentansvar för förpackningar 

 Förpackningar och förpackningsavfall 

 EUs kemikalielagstiftning: EG:s ämnesdirektiv (67/548/EEG) med ändringar och KIFS 

1994:12"  

Produktkrav för förpackningar till undersökningshandskar 

Tillämpliga riktlinjer som SLL använder i sin nuvarande kravspecifikation för 

handskförpackningar är Svensk Författningssamlings förordning (2006:1273) som omfattar 

producentansvaret för förpackningar samt  Europarlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om 

förpackningar och förpackningsavfall. Direktivet 94/62/EG komplementerades med 

2004/12/EG år 2004. (Miljöstyrningsrådet, 2006b, s. 3) (Tang, 2011, s. 55) 

2.4 UNDERSÖKNINGSHANDSKAR 

Undersökningshandskarnas främsta uppgift är att skydda användaren vid kontakt med 

kroppsvätskor och utsöndringar (Smittskyddsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, 

2012). Idag finns det dock problem med undersökningshandskar, vilket påverkar användandet av 

dem. De problemområden som Mylon et al. påtalar handlar om är känsel, passform, 

bekvämlighet och på- och avtagning (Mylon P. , Lewis, Carré, Martin, & Brown, 2014, ss. 49-52). 

Muralidhar et al. beskriver de faktorer som fingerfärdighet, greppstyrka, tidsförlopp för att 

utfärda en uppgift och rörelseomfång (Muralidhar, Bishu, & Hallbeck, 1999, s. 555). Alla dessa är 

förknippade med handens funktioner som kan delas upp i kategorierna (Mylon P. , Lewis, Carré, 

& Martin, 2014, s. 117):  
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1. Grepp 

2. Rörelser utan grepp 

3. Känsel 

4. Haptisk avkänning   

I Tabell 1 finns en överblick på skillnaderna i kapacitet mellan att använda bara händer eller 

handskbeklädda händer. Handskbeklädda händer fungerar som skydd men försämrar handens 

egenskaper. (Muralidhar, Bishu, & Hallbeck, 1999, s. 556) 

Tabell 1. Överblick på skillnaderna i kapacitet mellan bara händer och handskbeklädda händer. 
(Muralidhar, Bishu, & Hallbeck, 1999, s. 556) 

Egenskap Bara händer Handskbeklädda händer 

Termisk tolerans Dålig Bra 

Taktil uppfattning Utmärkt Dålig 

Greppstyrka Bra Minskad 

Rörelseomfång Utmärkt Dålig 

Manipulativ förmåga Utmärkt Reducerad 

Behärskning Utmärkt Dålig 

Momentförmåga Dålig Förbättrad 

Vibrationstolerans Dålig Bra 

Fingerfärdighet  Utmärkt Reducerad 

Kemisk beständighet  Dålig Utmärkt 

Elektrisk energi  Dålig Utmärkt 

Strålning (alla typer)  Dålig Utmärkt 

Biologisk fara Dålig Utmärkt 

Friktion Dålig Förbättrad 

Detta bekräftas av Mylon et al. som undersökte de fyra handskfunktioner som används med 

handskanvändning. De testades handskarnas uthållighet, punkteringsförmåga, bekvämlighet och 

på- och avtagning. Testpersonerna i studien påstod att det alltid var bättre eller lättare att utföra 

arbetsmoment utan handskar. Fingerfärdigheten påverkas av handskarnas tjocklek och hur löst de 

sitter runt handen, eftersom det kan bildas skrynklor på fingrarna på handskarna. Ibland 

tvingades användarna att välja mellan känsel eller skydd mot vassa objekt på grund av blodsmittor 

eftersom det finns ett samband mellan tjocklek och punktering av handskar. (Mylon P. , Lewis, 

Carré, & Martin, 2014, ss. 117-125) En annan studie beskriver att det inte finns tillräckligt med 

evidens för hur handskar påverkar användarens prestation. Mer forskning måste utföras för att 

kunna säkerställa hur användarna blir påverkade av handskar. (Mylon P. , Lewis, Carré, Martin, & 

Brown, 2014, ss. 49-52) 

Enligt artikeln av Mylon et al. ansåg användarna i en studie att de klarar av att utföra sina 

arbetsuppgifter med handskar, men att det tar lite längre tid och ett visst obehag upplevs. Detta 

beror på att handskarna enligt användarna har för liten töjbarhet, vilket leder till bland annat dålig 

passform och att handskarna lätt går sönder. Detta kostar även tid genom att användarna lär ta på 

sig nya handskar. Handskar med dålig passform är problematiskt genom att känseln blir 

försämrad, handskarna går lättare sönder och de är svåra att ta på och av. Detta leder till att 

många av användarna tar en större storlek på handskarna än vad de egentligen borde göra. 

Orsaken till detta, enligt användarna, är att handskar är väldigt svårt att ta på när händerna är 
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blöta eller fuktiga av handdesinfektionsmedel, vilket också är en av anledningarna att handskarna 

går sönder vid på- och avtagning. Det är också vanligt att användare brukar dubbla handskar vid 

högriskoperationer, vilket ytterligare förstärker ovan beskrivna problemområden. (Mylon P. , 

Lewis, Carré, Martin, & Brown, 2014, ss. 49-54)  

Enligt en ännu opublicerad studie (Fransson Sellgren et al, opublicerad) upptäcktes det att 

felanvändning av undersökningshandskar bland vårdpersonalen förekom. Handskarna både 

under- och överkonsumerades och samma handskar användes till olika moment så som att ge 

injektioner, hjälpa patienter med toalettsysslor och tandborstning. (Fransson Sellgren et al, 

opublicerad)  En annan studie beskriver att problemet med felanvändning beror på att personalen 

känner sig mer säkra av att använda undersökningshandskar för att skydda sig själva (Loveday, 

Lynam, Singleton, & Wilson, 2014, ss. 114-115). 

2.4.1 HÄLSOASPEKTER 

Centrum för arbets- och miljömedicin (2013, s. 2) gör gällande att det finns två varianter av 

gummiallergier; allergiskt kontakteksem mot kemikalierna i gummimaterialet och kontakturtikaria 

(kontakteksem) vid kontakt med naturgummilatex. Enligt en tysk studie av Hesse, presenterad av 

Miljöstyrningsrådet, orsakas 91 procent av allergierna av rester från kemiska acceleratorer; varav 

78 procent av de allergiska personerna reagerade på tiuramer, 19 procent på karbamater och 14 

procent på bensotiazoler. Ungefär en procent av allmänheten har allergi mot latex 

(Miljöstyrningsrådet, 2007, s. 8). Mest drabbade är de som i arbetet nyttjar skyddshandskar av 

gummi, uppskattningsvis har fem procent av vårdpersonalen utvecklad latexallergi. Upp emot 50 

procent av barn med ryggmärgsbråck som exponeras för upprepade operativa ingrepp utvecklar 

en latexallergi. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2013, s. 3)  

Handskpuder i latexhandskar kan överföra allergen från naturgummit vilket kan orsaka 

allergisymtom och astma (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2013, s. 3). Därutöver är 

handskpuder en riskfaktor vid bland annat operationer och vid postoperativa sårinfektioner då 

infektionsfaktorn ökar (Edelstam, Arvanius, & Karlsson, 2002, s. 267) Om en patient eller 

vårdpersonal inte är medvetna om latexallergi kan en kritisk situation uppstå vid undersökning, 

ingrepp eller operation (Korniewicz, Garz, Seltzer, Feinleib, & Gables, 2004, s. 268). Idag har 

vården övergått till att använda syntethandskar och opudrade latexhandskar, vilket har bidragit till 

en generell minskning av gummiallergier (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2013, s. 3) 

(Edelstam, Arvanius, & Karlsson, 2002, s. 268).  

Idag finns ingen etablerad testmetod eller accepterad nivå för allergent naturgummilatex i 

undersökningshandskar och därför är det viktigt att hantera denna faktor vid upphandlingar 

(Miljöstyrningsrådet, 2007, s. 9).  

2.4.2 MATERIAL 

Genom att latexallergier har fått större fokus (Bernstein, 2001, ss. 111-113) har nya syntetiska 

material, så som nitril och vinyl, för undersökningshandskar blivit tillgängliga på marknaden. 

Dessa material beter sig annorlunda vad gäller elasticitet, friktion och hållfasthet jämfört med 

latex. (Mylon P. , Lewis, Carré, & Martin, 2014, s. 116) Mylon et al. beskriver att vårdpersonal 

föredrar handskar av latex, eftersom de uppfattas ge bättre flexibilitet, formbarhet och framförallt 
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bättre känsel än latexfria handskar. Latexhandskar uppfattades också som tunnare även när detta 

inte var fallet, vilket kan vara bidragande till upplevd bättre känsel. (Mylon P. , Lewis, Carré, 

Martin, & Brown, 2014, ss. 48, 52)  

Nitrilhandskar har visat sig vara jämförbara med latexhandskar vid enklare patientundersökningar 

(Korniewicz, Garz, Seltzer, Feinleib, & Gables, 2004, s. 268). Mylon et al. påstår att latex 

fortfarande är överlägsen jämfört med latexfria handskar med avseende på de skyddande 

egenskaperna mot smittsamma sjukdomar (Mylon P. , Lewis, Carré, Martin, & Brown, 2014, ss. 

48-49).   

En studie beskrev att undersökningshandskar av latex presterade bättre än de av nitril och att 

båda materialen presterade bättre än vinylhandskar. (Mylon P. , Lewis, Carré, & Martin, 2014, ss. 

123-124, 126) Enligt Gnanesswaran et al. presterar latex bättre vinyl (Gnaneswaran, Mudhunuri, 

& Bishu, 2008, s. 178). Enligt Mylon et al. behöver det aktuella kunskapsläget och de testmetoder 

som finns idag vid utvecklandet av handskar förbättras för att ge tillverkare en validerad 

designprocess. (Mylon P. , Lewis, Carré, & Martin, 2014, ss. 123-124, 126) 

2.4.3 MILJÖPÅVERKAN 

Undersökningshandskars miljöpåverkan kan kategoriseras enligt följande punkter 

(Miljöstyrningsrådet, 2006b, ss. 4-5, 8): 

 Vid tillverkning sker utsläpp till luft och vatten, dessutom bildas avfall och föroreningar 

från produkten 

 Kemikaliska tillsatsämnen i handskar, till exempel kan dessa läcka ut i miljön vid 

deponering då de inte är fast bundna i produkten 

 Icke förnybara resurser förbrukas. Gäller ej för latexhandskar som utvinns av den 

förnybara resursen naturgummi. Syntethandskar däremot produceras av råvaran olja. 

 Genererar avfall, särskilt eftersom handskar är engångsprodukter. Vid ofullständig 

förbränning av vinylhandskar förekommer bildning av dioxiner och andra klorerade 

miljögifter 

 Effekt på växthuseffekten, förbränning av icke förnybara resurser ger ett nettoutsläpp av 

koldioxid  

2.5 FÖRPACKNING AV UNDERSÖKNINGSHANDSKAR 

I en ännu opublicerad studie har en mikrobiologisk analys utförts på ytor, bland annat på 

handskförpackning. Resultatet visade att det fanns bakterietillväxt på förpackningarna. Detta 

betyder att handskarna förvaras i en kontaminerad miljö och med stor sannolikhet blir 

kontaminerade via kontaktsmitta. (Fransson Sellgren et al, opublicerad) Även Luckey et al. hävdar 

att handskförpackningar är kontaminerade när de är nya och får en ännu större bakteriemängd i 

slutet (Luckey, Barfield, & Eleazer, 2006). Informationsmaterial om 

undersökningshandskanvändning, framtaget av Södersjukhuset, visar att det finns bakterier på 

undersökningshandskarna (Joelsson-Alm, 2013).  

Idag finns det ingen effektiv metod för att ta handskar ur sin förpackning utan att kontaminera 

förpackningen (Hannigan & Shields, 1998, s. 571). I en ännu opublicerad observationsstudie 
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bedöms handskförpackningarna som undermåliga. Studien beskriver att det är ett problem att för 

många handskar dras med ut ur förpackningen och de extra handskarna stoppas tillbaka vilket 

kontaminerar förpackningen. (Fransson Sellgren et al, opublicerad) 

Industrier är vanligtvis intresserade av förpackningar med stora volymer som har ett förmånligt 

pris. Möjligheten att erbjuda mer anpassade förpackningar är därför begränsad om slutpriset för 

produkten påverkas negativt. De mest förekommande materialen för hygienförpackningar är 

mjukplast och lättare kartonger. Dessa material anses lämpliga för detta område då de 

kännetecknas som billiga, enkla att tillverka, estetiska, återvinningsbara och har mångsidiga 

användningsområden. Utmaningen för framtiden ligger i att förbättra dessa förpackningar utan 

att kompromissa på kostnaden. Matindustrin är idag ledande inom utvecklandet av antibakteriell 

paketering och förbättrar lösningar med syftet att förlänga livslängden på varorna. (Tang, 2011, 

ss. 51-53, 63) 

2.5.1 MILJÖPÅVERKAN 

För närvarande ligger det stort fokus på hur förpackningar kan förbättras ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Syftet med förpackningar är att skydda innehållet och undvika onödigt 

avfall, men i slutändan blir förpackningen i sig avfall när själva produkten är förbrukad. Fokus ur 

ett miljöperspektiv ligger i att minska resurs- och energiåtgången, giftiga restprodukter och att 

använda mer förnybara resurser. (Tang, 2011, ss. 54, 56, 64) 

2.5.2 ERGONOMI 

Att ha bra arbetsförhållanden är grunden till ett effektivt och hälsosamt arbetsliv. Ergonomi 

definieras enligt Lagerström som samspelet mellan människan och teknik, system, data eller 

designmetoder för att främja människans prestation och välmående. Om inte ergonomin tas i 

beaktning vid en produktutveckling kan skaparen orsaka problem istället för att lösa dem 

(Lagerström, 2010, ss. 11,14). Ergonomi kan delas upp i olika nivåer 1) individ 2) 

företag/organisation 3) samhälle. Ju fler nivåer som inkluderas i en ergonomisk lösning desto 

bättre är lösningen. (Lagerström, 2010, s. 14) 

När en person står bör underarmarna inte ha en för stor eller för liten vinkel för att arbeta 

bekvämt. I Figur 3 visas det område som Pheasant anser är tillåtna. (Pheasant, 1986, s. 22) 

 

Figur 3. Arbetsställningar för en stående person. (Pheasant, 1986, s. 22) 
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Handens och underarmens rörelsemoment begränsar användarnas arbetsställning. Genom att ta 

hänsyn till detta under en produktutveckling blir användarens arbete behagligare. I Figur 4 

beskrivs underarmens och handens rörelse moment från Lagerström (2010, s. 151). 

 

Figur 4. Underarmens och handens rörelsebenämningar. (Lagerström, 2010, s. 151) 

Beroende på vilket grepp handen har påverkas kraften och precisionen. Användarens kraft ökar 

med greppytan medan precisionen blir bättre vid mindre greppyta, se Figur 5. (Lagerström, 2010, 

s. 154) Därför är det viktigt att tänka på att precisionsarbete inte ska kräva stora krafter. 

 

Figur 5. Grepptyper för händer. (Lagerström, 2010, s. 154) 
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3  METOD 

I detta kapitel beskrivs den arbetsprocess som har använts under examensarbetet och de arbetsmetoder som 
användes för att stödja processen. Metoderna för arbetet är indelade i avsnitten primärdata, sekundärdata och 
produktutveckling. Användaranalysen, som utgör studiens förstahandsinformation, presenteras i primärdata. Den 
andrahandsinformation som inkluderas i studien beskrivs i sekundärdata. Produktutvecklingen baseras på 
studiens primärdata och sekundärdata. 

 

3.1 ARBETSPROCESS 

Detta examensarbete omfattade en litteraturstudie, en kvalitativ undersökning och en 

efterföljande produktutveckling. Det betyder att studien samlade in beskrivande information och 

inte numerisk data. (Lagerström, 2010, ss. 482-483) Metoderna som användes var därför mer 

öppna för att få skildrande data. Den data som samlades var mer fri för tolkning jämfört med en 

kvantitativ studie och bedömningen gjordes att en kvalitativ insamling representerade 

respondenterna mer korrekt. Reliabilitet och validitet har inte samma betydelse i en kvalitativ 

studie som i en kvantitativ studie (Avdic, 2011, ss. 13-14) (Golafshani, 2003, ss. 601-602). En 

kvalitativ studie innebär att skapa en förståelse för en situation enligt Golafshani. Det är därför 

viktigt att skapa ett förtroende i en kvalitativ studie snarare än att presentera numeriska värden 

(Golafshani, 2003, s. 601). 

Studiens mål var odefinierat inledningsvis, med en otydlig kravbild och föränderlig situation, 

vilket lämpade sig för ett iterativt arbetssätt för att tackla eventuella förändringar (Gustavsson, 

2011, s. 173). Genom att dela in arbetsprocessen i faser underlättades arbetet genom att 

projektmedlemmarna kunde fokusera på en fas i taget och därmed lättare veta vad som skulle 

utföras (Gustavsson, 2011, s. 17). Samtidigt kunde arbetet förflyttas mellan faserna vid behov. 

Detta projekt innehöll fyra faser, se Figur 6 för de moment som faserna innehöll.  

 

Figur 6. Illustration av de iterativa arbetsfaserna. 
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I fas 1 ingick planering och förstudie för arbetet, där skapades strukturen och examensarbetets 

omfattning definierades. Fas 2 och 3 arbetades iterativt med under större delen av arbetet. I 

följande avsnitt kommer de metoder beskrivas som användes i fas 2 och 3 mer ingående. I fas 4 

avslutades examensarbetet med en sammanställning med rapportskrivande och redovisningar för 

KTH och Karolinska Universitetssjukhuset. Den stora pilen runt alla faser i Figur 6 beskriver att 

planeringen arbetades med kontinuerligt under hela arbetet och uppdaterades och anpassades 

efter de förändringar som uppstod. Fas 4 bearbetades ständigt under examensarbetet men hade 

en intensiv period när de andra faserna avslutades. I denna fas skrevs diskussion och slutsatser 

samt rekommendationer för framtida arbeten som ska överlämnas för att kunna utveckla och 

fördjupa arbetet. Efter fas 4 avslutades examensarbetet. 

3.2 PRIMÄRDATA 

Studien utförde användaranalyser för att utvärdera de existerande produkter som användes på 

sjukhuset. Utvalda metoder användes som verktyg för att samla relevant information och stöd 

under arbetet vilket underlättade arbetet.  

3.2.1 OBSERVATIONER 

Studien har valt att använda Lagerströms definition av observation, vilket innebär att information 

om användarens beteenden och erfarenheter, sådana som användarna själva kan vara omedvetna 

om, samlas i dess naturliga omgivning. Direkta observationer applicerades under studiebesöken, 

vilket innebär att observatören själv var närvarande och använda hjälpmedel var anteckningar och 

kamera. (Lagerström, 2010, s. 484) (Stickdorn & Schneiders, 2011, s. 156) Observationerna 

gjordes för att få en bättre förståelse för problemområdet och med fokus på att utvärdera 

existerande lösningar som är relaterade till handhygien. Tidigare studier om handhygien fokuserar 

främst på individen och följsamheten, inte på hur produkterna fungerar, eller vad personalen 

tycker om produkterna.  

En vanlig konsekvens av observationer av respondenter är att de ändrar sitt vanliga beteende då 

de är observerade (Lagerström, 2010, ss. 484-485). Denna faktor togs hänsyn till genom att 

respondenterna fick information om syftet med examensarbetet för att de skulle vilja vara så 

sanningsenliga som möjligt under observationerna för att bidra till en förändring inom 

handhygien. Respondenterna var även anonyma för att de inte skulle känna sig utpekade. 

Observationer var en nyckelmetod för detta arbete eftersom de gav en uppfattning hur 

produkterna fungerar för respondenterna och detaljer som respondenterna själva inte reflekterat 

över kunde observeras.  

Observationerna utfördes på två olika avdelningar på hematologiskt centrum. Vårdpersonalen 

informerades om att examensarbetet var ett verksamhetsutvecklingsprojekt som endast 

betraktade produkterna relaterade till handhygien och inte individernas följsamhet. Metoden 

utfördes under fyra tillfällen vid olika tider under arbetsdagen. Personalen uppmuntrades till att 

genomföra sitt arbete som vanligt genom att de blev informerade om undersökningen i förväg 

och inte precis innan observationen. Detta gjordes för att personalen skulle vänja sig vid 

observatörerna och känna sig mindre stressade i situationen, men det kan samtidigt ha påverkat 

deras beteende vid användningen av produkterna. Personalen blev observerade i sitt arbete innan, 

under och efter patientkontakt. Då ett sekretessavtal har skrivits behövdes inte patientens 
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tillåtelse men i vissa fall tillfrågades de om samtycke av vårdpersonalen för att de skulle känna sig 

mer bekväma i situationen.  

3.2.2 INTERVJUER 

Semi-strukturerade kontextuella intervjuer applicerades för att samla information om 

användarnas erfarenheter och åsikter om området, det fungerade även som ett komplement till 

observationerna. Eftersom intervjuerna var kontextuella kunde fördjupningar göras som skapade 

en större förståelse för problemet. Intervjuer var användbara för att erhålla användarnas åsikter 

och för att jämföra deras syn med de utförda observationerna. (Lagerström, 2010, ss. 485, 487) 

(Stickdorn & Schneiders, 2011, s. 162)  

Intervjuerna utfördes genom att respondenterna blev tillfrågade på plats under sin arbetsdag om 

de hade tid för en intervju som skulle ta cirka tio minuter. Om respondenten hade möjlighet tog 

intervjun plats på ett lugnt rum på avdelningen, så att de skulle kunna tänka och prata ostört. 

Respondenterna informerades om examensarbetets syfte för att få svaren riktade mot 

handhygienprodukter. Det förtydligades även att de var anonyma för att de skulle svara så 

sanningsenligt som möjligt.  

Intervjuerna baserades på en intervjumall för att få likvärdiga svar som kunde jämföras, se Bilaga 

4 för intervjumall. I och med att frågorna var semi-strukturerade kunde respondenterna utveckla 

sina svar i den mån de ville. Intervjuerna varade mellan tio till femton minuter och utfördes vid 

fem olika tillfällen. Totalt intervjuades 21 respondenter, varav sex läkare, tolv sjuksköterskor och 

tre undersköterskor. Endast tre män intervjuades, då majoriteten av vårdpersonalen på kliniken 

var kvinnor. Åldern på respondenterna uppskattades av intervjuarna och fördelningen såg ut 

enligt följande i Tabell 2. Respondenterna arbetserfarenhet inom vården ses i Tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av ålder och arbetserfarenhet i antal år inom vården bland respondenterna. 

 

3.2.3 TESTNING AV PRODUKTER 

Testningen av produkterna baserades på tjänstedesignmetoden "service safari". Stickdorn och 

Schneider (2011, s. 154) beskriver att med denna metod provar personer de produkter som ska 
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utvärderas för att själva känna på produkterna och uppleva problemområden. Det kan vara vem 

som helst som utför testerna. Helst ska testaren vara insatt i produkten, men inte bruka den 

regelbundet för att inte ha med sig förutsatta meningar om produkten. Det som krävs av 

personerna som utför testerna är att de dokumenterar sina upplevelser genom att använda 

verktyg så som penna och papper, diktafon eller kamera. (Stickdorn & Schneiders, 2011, s. 154) 

Denna metod var användbar i projektet eftersom det var en enkel metod för 

projektmedlemmarna att testa produkterna och få en bättre förståelse för problemområdena. 

Insikterna var till stor hjälp under hela arbetet, speciellt i analysen och produktutvecklingen.  

Testningen utfördes vid ett tillfälle på vårdavdelningen i en sluss till ett patientrum där 

produkterna handsprit, undersökningshandskar och skyddsförkläde samt tillhörande 

förpackningar testades. Det var projektmedlemmarna själva, som var oerfarna användare, som 

utförde testerna av produkterna. Undersökningshandskarna testades i olika förhållanden för att 

efterlikna verkliga situationer som observerats i vårdpersonalens arbete. Handskarna testades 

direkt efter applicerad handdesinfektion och när händerna torkat. Dessutom testades skillnaden 

mellan att få på sig handskar som har bra passform och handskar som är för stora, när händerna 

var blöta av handdesinfektionsmedel.  

3.3 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata samlades in till kravspecifikationen för undersökningshandskar, 

marknadsundersökningen och kartläggningen samt till användarguiden för 

undersökningshandskar. Hur insamlingen av data utfördes beskrivs i varje enskild metod. 

3.3.1 KRAVSPECIFIKATION 

Karolinska Universitetssjukhuset använder sig av SLL:s upphandlingsenhet som har tagit fram en 

kravspecifikation för upphandlingar av undersökningshandskar. Den innehåller krav och riktlinjer 

baserade på svensk lagstiftning och på forskning som SLL:s experter anser vara relevant. I 

litteraturstudien, i avsnitt 2.3, sammanfattades krav och riktlinjer för undersökningshandskar i 

Sverige vilket bildade grunden till hur kravspecifikationen kunde arbetas vidare med. Genom att i 

detta examensarbete arbeta med den ursprungliga kravspecifikationen, se Bilaga 1 och 2, har 

förbättringar gjorts genom att samla all information på ett och samma dokument för att få den 

mer lättförståelig och översiktlig. Dessutom har det gjorts omformuleringar som baseras på 

primärdata från denna studie för att uppfylla användarnas förväntningar.  

3.3.2 MARKNADSUNDERSÖKNING OCH KARTLÄGGNING 

En marknadsundersökning om nya eller innovativa produkter som främjar en god handhygien 

applicerades med syftet att undersöka marknaden för att kunna validera produkternas effektivitet. 

Nya eller innovativa produkter definierar studien som produkter som Karolinska 

Universitetssjukhuset inte känner till med syftet att förbättra hälsa och användarupplevelsen, vara 

kostnadseffektiv och effektivisera administrationsarbetet (Greenhalgh, Robert, Bate, Macfarlane, 

& Kyriakidou, 2005, s. 582) (Thakur, Hsu, & Frontenot, 2012, s. 563). Marknadsundersökningen 

utfördes på ett systematiskt och strukturerat sätt genom att hitta välkända leverantörer och titta 

på deras produkter samt eventuella konkurrenter. Genom att söka i databaser efter 

undersökningshandskar hittades tillverkare och produktnamn. 
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Det utfördes även en kartläggning om vilka produkter som kommer att komma i framtiden för 

att se trender på den medicintekniska marknaden. Använda databaser och sökverktyg var ASTM 

SEDL1, DiVA portal2, EbSCOhost3, Google4, Google Scholar5, KTHB Primo6, PubMed7 

ScienceDirect8 och Scopus9.  

3.3.3 GUIDE FÖR UNDERSÖKNINGSHANDSKAR 

Projektet fick i uppdrag att ta fram en guide för att komplettera annat material som Karolinska 

Universitetssjukhuset kommer distribuera ut i sin stora satsning för att förbättra handhygien. 

Etablerade versioner av guider och affischer för handskanvändning samlades in från olika 

kommuner och landsting runt om i Sverige och från organisationen World Health Organization. 

Genom att veta hur guider som används idag ser ut kunde problemområden ringas in. 

Problemområdena baserades även på vad som hade observerats på studiebesöken och samtal 

med vårdpersonalen. En guide och affisch togs fram där framförallt informationen från 

broschyren ”Viktigt med handskar” (Smittskyddsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, 

2012) samt från ”WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care” (World Health 

Organization, 2009) återanvändes.  Inspiration har tagits från synergonomi och design för 

läsmaterial för att lyckas med att ta fram material som vårdpersonalen tar till sig (Block, 1996) 

(Erren & Bourne, 2007). 

Färgtemat utgick från guiden ”Viktigt med handskar” för få en enhetlig känsla med annat 

material som vården distribuerar till vårdpersonalen. Genom verktyget Adobe Kuler10 valdes en 

färgpalett som anses synergonomisk vilken användes genom hela guiden. Informationstexterna i 

guiden gjordes så korta som möjligt för att förenkla läsningen. Texterna komplementerades med 

figurer för att skapa associationer till texterna. Figurerna kunde sedan användas till affischen för 

att återkoppla till guiden. De ritades av projektmedlemmarna för att kunna hållas enkla och ge 

starkare associationer. Tanken är att guiden ska kunna tryckas i olika format för att passa som 

bilaga till andra utbildningsmaterial av vården och fungera som fristående broschyr. Även en 

mindre påminnelseskylt togs fram med syftet att få vårdpersonalen att inte använda 

undersökningshandskar i onödan. Den ska vara placerad vid undersökningshandskarna ute på 

avdelningarna.  

                                                 
1 ASTM Standards and Engineering Digital Library,  
Databas innehållande industriledande standarder och tekniska discipliner så som hälsa och säkerhet, 
http://enterprise.astm.org/SUBSCRIPTION/filtrexx40.cgi?-P+LANDING+true+complete_library.frm 
2 DiVA portal, Databas för publikationer från svenska lärosäten, http://www.diva-portal.org/ 
3 eBook Collection (EBSCOhost), Global databas med lärosäten som informationskälla, 
http://www.ebscohost.com/ 
4 Google, Sökmotor som listar sökresultaten baserat på popularitet, https://www.google.se/ 
5 Google Scholar, Bred databas för vetenskaplig litteratur, så som böcker, artiklar och avhandlingar, över hela 
världen,  http://scholar.google.se/ 
6 KTHB Primo, Databas för KTH Bibliotekets katalog, andra databaser och publikationer från svenska lärosäten, 
http://kth-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KTH 
7 PubMed; Biomedicinsk databas som innehåller Medline, LifeScience tidskrifter och böcker.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
8 ScienceDirect, Databas för vetenskapliga artiklar och bokkapitel, så som hälsovetenskap, över hela världen, 
http://www.sciencedirect.com/ 
9 Scopus, Global databas för vetenskaplig litteratur inom ett flertal områden bl.a. medicin och teknik, 
http://www.scopus.com/ 
10 Adobe Kuler är ett verktyg för att välja ut en synergonomisk färgpalett. https://kuler.adobe.com/create/color-
wheel/  
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För att förbättra guiden och affischen visades de upp i två omgångar. Efter omgångarna 

uppdaterades materialet med de tankar och åsikter som lyftes fram. Första omgången omfattade 

ett studiebesök på Hematologiskt centrums vårdavdelning, där vårdpersonalen fick möjlighet att 

komma med feedback på guiden och affischen. Användarna fick även titta i broschyren ”Viktigt 

med handskar” för att jämföra materialen och avgöra om det nya materialet blivit tydligare eller 

inte. Ostrukturerade intervjuer, där öppna frågor ställs, applicerades för att användarna skulle 

vara fria att uttrycka sina åsikter (Lagerström, 2010, s. 486). Intervjuerna pågick under cirka 15-20 

minuter. Dessutom applicerades metoden ”de fem varför” där intervjuaren frågar varför åtskilliga 

gånger för att få reda på orsaken på respondentens åsikter (Stickdorn & Schneiders, 2011, ss. 166-

167). Intervjumallen i Bilaga 5 användes som grund under intervjuerna. Sju personer intervjuades, 

varav tre läkare och fyra sjuksköterskor. Respondenterna som deltog var kvinnor, vilket berodde 

på att majoriteten av vårdpersonalen var kvinnor och ingen manlig vårdpersonal var tillgänglig 

under intervjuerna. 

Materialet förbättrades därefter enligt användarnas kritik och ett nytt utkast togs fram. I omgång 

två samlades ny feedback in genom att ha en workshop med personer, sakkunniga inom vården, 

från CTMH. Även här applicerades metoden ”de fem varför”. Workshopen pågick under en 

halvtimme med fyra deltagare, varav två kvinnor och två män. Deltagarna fick först den tid de 

behövde för att läsa igenom materialet grundligt och anteckna i det. Därefter såg 

projektmedlemmarna till att deltagarna höll en diskussion om hur de uppfattade guidens budskap 

och vad de tyckte var bra och dåligt med guiden. De fick även möjlighet att komma med åsikter 

på affischen och påminnelseskylten. Genom att få dessa synpunkter kunde materialet förbättras 

och sedan skickas till projektbeställaren för en slutgiltig bedömning.  

3.4 PRODUKTUTVECKLING 

Under arbetets produktutveckling användes metoder för att ge stöd åt processen och förbättra 

det slutgiltiga konceptet. Metoderna som användes presenteras i kronologisk ordning när de 

avslutats i följande avsnitt. Produktutvecklingen separeras från resterande arbete i rapporten för 

att lättare kunna följa dess process. Insikterna från användaranalysen användes i metoderna, vilket 

resulterade i att förpackningarna till undersökningshandskarna uppmärksammades som ett 

problem som behövde förbättras. Syftet med produktutvecklingen var att möjliggöra styckvis 

tagning av undersökningshandskar utan att kontaminera förpackningen eller andra handskar i 

förpackningen.  

3.4.1 PERSONA 

Persona är en metod där målgruppen representeras av en eller flera persona:s. De byggs upp på 

intervjuer, observationer och andra insamlingsverktyg. En persona kan vara en representant av en 

grupp människor eller en detaljrik beskrivning av en person som används för att anpassa 

produkter efter användarna. De används för att kunna förankra idéer ur målgruppens perspektiv 

och få återkoppling genom att produktutvecklarna kan sätta sig in i dem och analysera produkten 

med avseende på begär och behov. (Stickdorn & Schneiders, 2011, s. 178) 

För att anpassa produkten till vårdpersonalen användes persona. Den representerar i detta fall en 

grupp som baseras på datainsamlingen från användaranalysen. Metoden användes för att kunna 
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få in flera olika perspektiv av målgruppen, att kunna beskriva deras behov och begär. (Stickdorn 

& Schneiders, 2011, s. 178) 

Två stycken persona:s skapades, en läkare och en sjuksköterska som baserades på 

användaranalysen utförs på Hematologiskt centrum i Huddinge. På så vis uppskattades 

medianåldern, kön och karaktärsdrag för de två persona:s som representerar användarna av 

konceptet. 

3.4.2 INTERAKTIONSKARTA 

Interaktionskartan baserades på tjänstedesignmetoden ”customer journey map” som är ett 

visuellt verktyg som används för att beskriva användarens upplevelse av en produkt. Stickdorn 

och Schniders (2011, ss. 158-159) beskriver att den byggs upp av intervjuer, observationer och 

liknande datainsamlingar. De kan även konstrueras av användaren själv. Kartan består av 

“touchpoints”, vilket representerar varje gång användaren interagerar med produkten. Genom att 

illustrera flera personers upplevelser kan “touchpoints:en” identifieras. Vid tillfällen där 

användaren upplever besvär eller att produkten inte fungerar lokaliseras “pain points”, där det 

finns förbättringsmöjligheter. (Stickdorn & Schneiders, 2011, ss. 158-159) 

Interaktionskartan användes för att kartlägga användarens upplevelse på ett visuellt och 

strukturerat vis, när denne använde produkterna. Kartan skapades på insamlad data från 

observationerna och intervjuerna på kliniken. Användarens interaktion med produkterna 

kartlades före, under och efter besök eller undersökning av patient. Den omgivande miljön 

illustrerades som vårdavdelningen, det vill säga med anslutande sluss till patientrum. Genom att 

dokumentera användarens upplevelser kunde "touchpoints" identifieras. De ”touchpoints” som 

identifierades som "pain points" visade förbättringsmöjligheterna för produkten. När dessa blev 

kända kunde produktutvecklingen använda sig av detta för att veta vilka egenskaper hos 

produkten som behövdes förbättras för användarna. I kartan kunde även persona:s byggas vidare 

på, för att få en större förståelse för den målgrupp som ska använda produkten i framtiden. 

(Stickdorn & Schneiders, 2011, ss. 158-159) 

3.4.3 ANVÄNDARNAS FÖRVÄNTNINGAR 

Denna metod utgick från tjänstedesignmetoden ”expectation map”. Stickdorn och Schneiders 

(2011, s. 176) beskriver ”expectation map” som en kartläggning av användarnas förväntningar när 

de interagerar med en produkt. Den baseras på all information som har samlats i tidigare skeden 

av processen och är ett användbart verktyg för att sätta användaren i fokus (Stickdorn & 

Schneiders, 2011, s. 176).  

Användarnas förväntningar togs fram med hjälp av insikterna från observationerna, intervjuerna 

och interaktionskartan. Även projektets framtagna persona:s var användbara för att sätta sig in i 

användarnas perspektiv vid kartläggningen av förväntningarna. Genom att kartlägga användarnas 

förväntningar för de undersökta produkterna och omgivningarna på kliniken kunde 

förväntningarna beaktas vid produktutvecklingen och fungera som underlag till framtida 

rekommendationer. Baserat på resultaten från de tidigare metoderna bestämde 

projektmedlemmarna i detta steg att produktutveckla förpackningen till undersökningshandskar.  
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3.4.4 BRAINSKETCHING 

”Brainsketching” är en idégenererande metod som utförs i grupp. Alla deltagare får ett papper 

där de ska rita och kommentera lösningar på det givna problemet. Under en viss tid arbetar 

gruppen under tystnad med sina individuella idéer. Eventuellt kan idéerna diskuteras innan en ny 

session av skissning påbörjas där deltagarna byter skisser med varandra. Deltagarna ska få 

inspiration av de skisser som finns på pappret från föregående session. Denna cykel upprepas ett 

par gånger, cirka fem. (Van Der Lught, 2002) 

Metoden användes i detta projekt för att generera koncept som förfinades och utvecklades efteråt 

till mer utvecklade koncept. ”Brainsketching” utfördes vid två tillfällen med några dagar för 

reflektion emellan. Båda tillfällena utfördes som två sessioner där första skissningen gjordes 

under en timme och därefter förklarade projektmedlemmarna koncepten för varandra. Andra 

skissningen pågick under en halvtimme där nya koncept togs fram inspirerade av den andra 

projektmedlemmens tankar och idéer. Inga avgränsningar för koncepten var satta vid detta 

stadium och på så vis genererades både koncept som är anpassade för att klara 

kravspecifikationen, som ses i Bilaga 6, och mer omfattande koncept som kräver större 

förändringar.  

3.4.5 PUGHS MASTRIS 

Pughs matris är en beslutsmatris som på ett objektivt och systematiskt sätt väljer den bästa 

lösningen på ett problem. Matrisen kräver att det finns olika koncept att välja mellan och kriterier 

som kan skatta hur viktiga de är och konceptens lämplighet. I matrisen får varje koncept ett 

numeriskt värde för hur väl den uppfyller kriteriet. Det numeriska värdet brukar vara inom ett 

visst intervall. Dessa räknas ihop och det koncept med det högsta numeriska värde är det bästa 

konceptet. (Ullman, 2010, ss. 221-226)  

De tre koncept från ”brainsketching:en” som projektmedlemmarna ansåg ha störst potential 

utvärderades med Pughs matris. Kriterierna som togs fram och skattades i matrisen baserades på 

lärdomarna från användaranalysen och de krav som SLL ställer på förpackningar samt ställningar 

till undersökningshandskar. Dessa skattades från 1-5, ju högre siffra som tilldelades desto 

viktigare ansågs kriteriet vara. Därefter avgjordes hur väl koncepten uppfyllde kriterierna vilket 

skattades från 0-5, ju högre siffra som tilldelades desto bättre uppfyllde konceptet kriteriet. Om 

konceptet skattades som 0 så innebar det att det inte uppfyllde kriteriet. För att se vilket koncept 

som klarar kriterierna bäst så multiplicerades kriteriernas skattning med skattningen för hur dessa 

uppfylldes av koncepten. Denna faktor summerades för att få totalpoängen för koncepten, det 

koncept som fick högst poäng presterade bäst.    

3.4.6 PROTOTYPTESTNING 

En fysisk ”proof-of-concept” prototyp togs fram som enligt Ullmans (2010, s. 117) definition 

hade syftet att utveckla produktens funktion och utvärdera den utifrån de insikter som 

identifierats under arbetet. Intentionen för denna typ av prototyp är att vara ett lärande verktyg 

för att undersöka om produkten kommer att fungera och om den möter användarnas 

förväntningar och därför är det inte kritiskt att prototypen har exakt geometri eller material. 

(Ullman, 2010, s. 118) (Ulrich & Eppinger, 2012, s. 294) 



23 
 

Det koncept som togs vidare från metoden Pughs matris testades med funktionella prototyper. 

Syftet var att se om det klarade styckvis tagning av undersökningshandskar. En annan faktor som 

undersöktes var hur lätt det var att få tag i och dra ut undersökningshandskar. Dessutom testades 

det om händerna fick kontakt med andra ytor vid tagning av undersökningshandskar. Konceptet 

utvärderades också ur ett ergonomiskt perspektiv genom att testa det i olika höjder. De två 

varianter av undersökningshandskar av nitril som Hematologiskt centrum i Huddinge för tillfället 

har på sina avdelningar användes vid prototyptestningen.  

Ett flertal prototyper tillverkades av kartong som fungerade enligt samma princip, men hade olika 

utformning. Prototyptestningen var en iterativ process. Varje prototyp testades för att se vilka 

som fungerade bäst och på så vis kunde nya varianter utvecklas. Prototyperna testades både när 

det var många undersökningshandskar i förpackningen och när det var få kvar. Ytterligare tester 

utfördes med funktionella prototyper i produktens tänkta material.  

3.4.7 DESIGNSCENARIER 

Designscenarier används för att göra koncept och prototyper mer tillgängliga och engagerande 

genom att placera dem i relaterande kontext vilket huvudsakligen görs med hypotetiska 

berättelser. Denna metod främjar diskussioner om hur den framtagna produkten kommer att 

upplevas av användarna. För att presentera scenariot så realistiskt som möjlig kan storyboards, 

prototyper och andra medel användas. I detta arbete diskuterades designscenariot av en grupp 

intressenter som bestod av vårdpersonal för att uppmuntra till kunskapsutbyte. (Stickdorn & 

Schneiders, 2011, ss. 184-185)  

Design scenarios utfördes på en grupp från CTMH:s organisation som har kunskap inom vård 

och innovationer inom vården. Några utvalda prototyper presenterades och ett kort beskrivning 

om hur de skulle appliceras i sjukvården. Det var fyra deltagare som deltog under en halvtimme i 

en workshop. Deltagarna fick prova de olika munstyckena och kom med återkoppling med hur 

det kändes. De kommenterade även för- och nackdelar med de olika formerna på munstycket. 

Under design scenariot diskuterades utformningen av ställningen med öppna frågor och 

följdfrågor.   

3.4.8 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 

QFD är ett verktyg för att utvärdera en produkt och identifiera var förbättringar behövs. 

Metoden är fördelaktig då den tar hänsyn till intressenternas förväntningar, hjälper till att ta fram 

specifikationer eller mål för produkten samt undersöker hur dessa möter kundernas förväntningar 

och konkurrenternas produkter. Genom att klassificera hur starkt sambandet är mellan de olika 

faktorerna kan slutligen mätbara mål arbetas mot för att fastställas. (Ullman, 2010, s. 164)  

Under hela produktframtagningen agerade QFD:n som ett levande dokument som uppdaterades 

under alla steg som togs. Detta höll QFD:n aktuell och hjälpte till med att utforma prototypen. 

Den data som fördes in i QFD:n samlades från alla delar av studien.  

3.4.9 DE TIO GYLLENE REGLERNA 

De tio gyllene reglerna (the ten golden rules) är en metod som används inom ekodesign för att 

underlätta utvecklandet av miljömässigt hållbara produkter. Metoden grundas på handböcker och 
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riktlinjer för ekodesign från olika företag och den presenteras i artikeln ”EcoDesign and The Ten 

Golden Rules: generic advice for merging environmental aspects into product development” av 

Luttropp och Lagerstedt (2006). De tio gyllene regler som används i detta projekt är baserat på en 

lektion på KTH (Luttropp, 2012) där en uppdaterad version av artikeln presenterades.  

De tio gyllene reglerna som produkten utvärderades enligt var: 1) funktion, 2) mänskliga resurser, 

3) gifter, 4) produktionsresurser, 5) materialresurser, 6) energi, 7) materialhygien, 8) livslängd, 9) 

ledarskap och 10) information. Genom att gradera produkten enligt en skala från 0-5 för varje 

regel, kunde det avgöras hur produkten ligger till ur ett miljöperspektiv. Ju lägre produkten 

graderades desto större anledning att titta över denna aspekt för produkten och för att se om 

förbättringar kunde göras. 
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4 RESULTAT 

I följande kapitel kommer resultatet som har tagits fram under studiens gång presenteras. Resultatet är indelat i 

primärdata, sekundärdata och presentation av produktutvecklingen. 

 

4.1 PRIMÄRDATA 

Evaluering av produkter genomfördes på Karolinska Universitetssjukhusets vårdavdelning och 

dagvård på Hematologiskt centrum i Huddinge. Hematologiskt centrum diagnostiserar och 

behandlar de sjukdomar som finns i blodet, i de blodbildande organen och i lymfvävnad. 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 2013) Vårdavdelningen behandlar inlagda patienter medan 

dagvården utför behandlingar där patienter inte behöver vara inlagda. 

4.1.1 OBSERVATIONER 

Vårdavdelningen hade 20 rymliga enkelrum och två dubbelrum. Utanför varje patientrum fanns 

en sluss med en hygienstation där handdesinfektion, undersökningshandskar och 

engångsförkläden fanns tillgängligt. En uppskattad planlösning för ett patientrum med sluss kan 

ses i Figur 7. Slussens syfte var att alla som passerar den ska vara rena, både på väg in och ut från 

patientrummet. På patientrummen fanns tvättställ med tvål, handdesinfektion, pappershanddukar 

och papperskorg uppsatta på väggen. 

 

Figur 7. Uppskattad planlösning av ett patientrum med sluss på vårdavdelningen. 

Majoriteten av behandlingsrummen på dagvårdsavdelningen var dubbelrum, som kan ses i Figur 

8. Här behandlas dagligen ett stort antal patienter och därför var denna avdelning lämplig för att 

genomföra observationer på produkterna med avseende på de basala hygienrutinerna. Varje 

behandlingsrum hade en hygienstation med tvättställ placerad nära dörren. Dubbelrummen hade 
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ett begränsat utrymme och det var trångt mellan hygienstationen och patientsängen som var 

placerad närmast denna. Hygienstationen innefattade produkterna handdesinfektion, tvål, skydds-

förkläden, undersökningshandskar, pappershanddukar samt papperskorg som var uppsatta på 

väggen.  

 

Figur 8. Uppskattad planlösning av ett behandlingsrum på dagvårdsavdelningen. 

Både vårdavdelningens patientrum och dagvårdens behandlingsdubbelrum hade en konsekvent 

produktplacering vid hygienstationerna. Samma typer av produkter fanns tillgängliga men 

märkena på produkterna skiljde sig i viss mån mellan avdelningarna. Vid hygienstationerna fanns 

endast ett märke av varje produkt. För vissa produkter fanns ett större utbud i förråden som var 

lokaliserade centralt på avdelningarna. Tvättställ fanns inte i de allmänna utrymmena på 

avdelningarna utan de var endast placerade i patientrum/behandlingsrum, personalrum/kök och 

på toaletter.  

Dörrarna till patientrummen och behandlingsrummen hade handtag som kan öppnas med hjälp 

av armen/armbågen, se Figur 9. På vårdavdelningen fanns också automatiska dörrar till andra 

utrymmen som öppnades med en fotpedal. 
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Figur 9. Den vänstra figuren visar ett dörrhandtag till ett patientrum på vårdavdelningen och den högra 
figuren visar ett dörrhandtag till ett behandlingsrum på dagvården. 

Tvål- och handdesinfektion 

De tvål- och handdesinfektionsförpackningar som användes var pumpflaskor placerade i en 

metallställning som var fäst på väggen, se Figur 10. I många rum hade förpackningarna för tvål 

och handdesinfektion olika färg, vilket underlättade för att skilja dem åt. Metallställningarna hade 

en hävarm som underlättade användandet. Mängden medel i flaskorna syntes tydligt i både de 

genomskinliga och färgade förpackningarna. Vid ett observationstillfälle byttes en förpackning av 

handdesinfektion, vilket gick både snabbt och smidigt. Endast hävarmen på metallställningen 

behövde lyftas för att byta förpackning och den nya produkten hämtades i ett förråd på 

avdelningen.  

 

Figur 10.  Figuren visar förpackningarna för tvål och handdesinfektion placerade i metallställningar. 

I entréerna på vårdavdelningen fanns automatiska behållare för handdesinfektion där medlet 

applicerades på händerna via en sensor, se Figur 11. Mängden desinfektionsmedel gick inte att 

urskilja och det fanns ingen funktion som indikerade när den var slut. Vid ett tillfälle 

observerades en ur vårdpersonalen som skulle ta desinfektionsmedel när det var slut. Personen 

förstod inte att behållaren var tom förrän denne testat att ta och inget medel kom. Genom att 

bara studera designen på behållarna kunde det inte avläsas hur den skulle fyllas på.    
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Figur 11. Figuren visar den automatiska behållaren för handesinfektion. 

Skyddsförkläden 

Avdelningarna använde olika typer av öppna förpackningar för skyddsförkläden som placerades i 

metallställningar på väggen. Vårdpersonalen hade inga problem att ta skyddsförkläden och inga 

svårigheter att knyta dem bakom ryggen. På vårdavdelningen låg skyddsförklädena staplade i 

förpackningen och på dagvården var skyddsförklädena fästa i varandra som en rulle, se Figur 12. 

Förpackningen på vårdavdelningen var placerad i samma metallställning som 

handskförpackningarna, till skillnad från förpackningen på dagvården som hade en separat 

metallställning. På vårdavdelningen var det enkelt att ta ett förkläde i taget utan att andra följde 

med. Vid endast ett tillfälle följde ett skyddsförkläde med och blev hängande utanför 

förpackningen. På dagvården hängde skyddsförklädena utanför förpackningen vid alla 

observationstillfällen. Förpackningen var placerad ovanför en soptunna i behandlingsrummen 

och ibland hängde skyddsförklädet ut så pass långt från förpackningen att det fick kontakt med 

soptunnan, se Figur 12, eller fick kontakt med produkterna som slängdes efter en behandling. Vid 

ett tillfälle observerades när en sådan typ av förpackning byttes ut. Vårdpersonalen hade 

svårigheter att haka fast förpackningens hål i metallställningen som var placerad mot väggen 

vilket gjorde att användaren fick gå på känn.  
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Figur 12. Den vänstra figuren visar förpackningen för skyddsförkläden (placerad överst) som användes på 
vårdavdelningen och den högra figuren visar förpackningen som användes på dagvården. 

Undersökningshandskar 

Båda avdelningarna använde nitrilhandskar, fast olika märken, och hade storlekarna small, 

medium och large tillgängliga vid hygienstationerna. Förpackningarna var placerade i en ställning 

på väggen så att öppningen var placerad vertikalt. På vårdavdelningen placerades förpackningarna 

separat i en metallställning och på dagvården staplades förpackningarna på varandra i en 

plastställning, se Figur 13. Storleken small var placerad längst ned och large överst.  

 

Figur 13. Ställningarna och handskförpackningarna som användes på vårdavdelningen (figuren till vänster) 
och på dagvården (figuren till höger). 

Det var stora problem att ta undersökningshandskar ur båda förpackningarna som användes på 

avdelningarna, vilket var ett irriterande moment för vårdpersonalen. Det var svårt att endast ta en 

handske utan att andra handskar följde med ut ur förpackningen, särskilt när förpackningen var 
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full eller halvfull. Ofta blev handskarna hängande utanför förpackningen. Om vårdpersonalen 

fick för många undersökningshandskar trycktes de tillbaka i förpackningen eller slängdes. Som ses 

längst ned i Figur 13 till höger hamnade handskarna i oordning när handskar tryckts tillbaka i 

förpackningen. När det var få handskar kvar i förpackningen var det svårt att se om 

förpackningen var tom eller inte. Vårdpersonalen var tvungna att känna efter om det fanns 

handskar kvar genom att stoppa in handen i förpackningen.  

Ett annat problem var att det var svårt att få på sig handskarna när händerna fortfarande var 

blöta från handdesinfektionen. Det var krångligt att få dem att sitta bra på händerna och vid ett 

tillfälle observerades när handsken gick sönder av just denna anledning. Enligt personalen måste 

då händerna desinfekteras om för att ta en ny handske, vilket var ett tidsödande och frustrerande 

moment. Många av vårdpersonalen tog handskar av storleken större för att underlätta påtagandet. 

Följaktligen satt handskarna sämre på händerna, vilket gav en sämre precision och känsel vid 

undersökningarna. Det fanns också svårigheter att få på handskarna när händerna hunnit torka 

från handdesinfektionen, dock inte i samma utsträckning som vid blöta händer. På 

vårdavdelningen var handskförpackningarna placerade i slussen utanför patientrummet och det 

upplevdes omständligt att passera genom dörren för att hämta dessa. 

4.1.2 INTERVJUER 

I Bilaga 4 ses intervjumallen som användes vid intervjuerna. Intervjun inleddes med bredare 

frågor om produkter relaterade till handhygien. Många tyckte då att produkterna fungerade 

allmänt bra och hade inte så mycket att tillägga då de inte reflekterat över saken. Majoriteten 

tyckte att vårdavdelningen fungerade väldigt bra i förhållande till andra avdelningar då den är 

modern och fräsch. Däremot när mer specifika frågor ställdes blev respondenterna påminda om 

problemen som de upplevt och svarade mer utförligt. En del respondenter berättade om dessa 

problem direkt innan frågorna leddes in mer specifikt på ämnet.  

På första frågan om vilka produkter som används för att främja en god handhygien svarade 

majoriteten handdesinfektion, tvål och undersökningshandskar. En del nämnde inte handskar 

medan andra även inkluderade bland annat skyddsförkläden, skyddsrock och den automatiska 

behållaren för handdesinfektion. Under intervjuerna framgick det att vårdpersonalen inte 

uppmärksammade märken på produkterna, de relaterade endast till produkterna i sin helhet och 

dess egenskaper.  

Placering av produkter 

Majoriteten av respondenterna ansåg att placeringen av produkterna är konsekvent på 

avdelningarna och att det i princip alltid finns produkter tillgängligt. En person berättade att det 

sker att en produkt tar slut och inte finns tillgängligt i förrådet, vilket är irriterande. Flera 

kommenterade att handdesinfektionen och tvålen kan vara felplacerade och att det hänt att de 

tagit fel medel av denna anledning. Detta upplevdes som störande och hade kunnat undvikas 

genom att förpackningarna har olika färg, som de numera har på vårdavdelningen.  

Flera respondenter från båda avdelningarna uttryckte missnöje över att det inte fanns tvättställ 

tillgängliga ute på avdelningarna utan endast i patient- och behandlingsrum, toaletter och 

personalrum. På vårdavdelningen tyckte många att tvättställ borde finnas i slussarna, särskilt vid 

utbrott av vinterkräksjuka är det påtagligt att det saknas. På dagvårdsavdelningen kommenterades 
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det att det är för trångt vid hygienstationerna i behandlingsrummen, särskilt i dubbelrummen. 

Flera upplevde att de ibland stör patienter på grund av dåligt utrymme vid de basala 

hygienrutinerna. 

Merparten av respondenterna tyckte att handdesinfektionen var lättillgänglig och bra placerad på 

många ställen. Andra tyckte att det borde finnas mer tillgängligt längre in på avdelningen utan att 

behöva ta det i en sluss. Handdesinfektionen ansågs vara intuitivt placerad i slussen vilket 

underlättar att komma ihåg den i samband med de basala hygienrutinerna. Flera trodde att 

följsamheten är bättre på avdelningen av denna anledning. En respondent tyckte att 

handdesinfektionen är placerad för högt ur ett ergonomiskt perspektiv, särskilt eftersom det är ett 

moment som utförs många gånger på ett arbetspass. 

En övervägande del av respondenterna på vårdavdelningen tyckte att det är omständligt att 

undersökningshandskarna endast är placerade i slussen. De såg det som ett onödigt moment att 

behöva gå ut genom dörren för att hämta handskar jämfört om det skulle finnas tillgängligt på 

patientrummen. En annan tyckte att handskförpackningarna är för tillgängligt placerade då 

patienter och anhöriga tror att handskarna även är till för deras bruk. Det är ett problem då 

patienterna är sämre på att desinfektera händerna innan de tar handskar och kontaminerar på så 

vis förpackningarna. Samtidigt tyckte respondenten att det är viktigt att handskarna ska vara 

lättillgängliga för vårdpersonalen. 

Handdesinfektion 

Majoriteten var väldigt nöjda med handdesinfektionsmedlet, IPA 60 från Liv By Lahega, som 

användes på avdelningarna. De kommenterade att medlet har återfuktande ämnen som gör att de 

inte blir lika torra om händerna som de blev tidigare. Samtidigt upplevde några att medlet 

efterlämnade en fet hinna på händerna. En av de intervjuade sa: “Händerna känns feta jämt på 

arbetet vilket inte riktigt försvinner förrän jag kommer hem och tvättar händerna. Jag känner mig 

smutsig om händerna även fast jag vet att jag nog är ren.”.   

Allmänt så svarade vårdpersonalen att pumpflaskorna och behållarna för handdesinfektion 

fungerar bra. Det är enkelt att ta medel med behållarens hävarm som också håller förpackningens 

pump på plats, denna har annars en tendens att snurra runt. Några berättade att de tryckte på 

hävarmen med händerna för att det är enklast, även fast de är medvetna om att det inte är syftet. 

En respondent påpekade att behållaren har kontaktytor som inte desinfekteras tillräckligt. En 

annan berättade att förpackningarna är lätta att rengöra då det bara är att lyfta ur och skölja av 

dem vid behov. Dessutom tyckte samma person att det var bra att förpackningarna är 

genomskinliga så att det syns hur mycket medel som är kvar. En del tyckte att det ibland kunde 

vara krångligt att öppna pumpen vid byte till ny förpackning.  

Många tyckte att de automatiska behållarna för handdesinfektion som fanns på vårdavdelningen i 

entréerna var bra då kontakt med produkten undviks. Några ansåg dock att det var krångligt att 

fylla på nytt handdesinfektionsmedel i dessa. En respondent förklarade: “De automatiska 

behållarna med handdesinfektion kan ta slut och det tar lång stund innan de fylls på igen. Det är 

krångligt att veta när man ska byta och själva bytet i sig verkar besvärligt.“.  
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Skyddsförkläden 

Det var endast ett fåtal av respondenterna som kommenterade skyddsförkläden. På 

vårdavdelningen tyckte en respondent att det gick bra att ta ett förkläde åt gången medan en 

annan menade att det ibland sker att andra förkläden i förpackningen följer med. En annan tyckte 

att skyddsförklädena kunde vara svåra att knyta bakom ryggen. På dagvårdsavdelningen kom 

åsikter att förpackningarna var svåra att placera i ställningen och öppna. En av vårdpersonalen 

förklarade att detta moment ibland bortprioriterades vid tidsbrist för att göras vid ett senare 

tillfälle.  

Undersökningshandskar 

Huvudparten av vårdpersonalen svarade att det är problem att få på sig handskar när händerna är 

blöta från handdesinfektionen. En kommentar var: “Det är tidskrävande. Om det är en 

akutsituation så hinner inte händerna torka från handdesinfektionen och det är svårt att få på 

handskarna då.”. Några erkände att de slarvar med handskar vid undersökningar då det är ett 

besvärligt moment. Många berättade att de väljer en storlek större för att lättare få på sig 

handskarna när händerna är blöta, vilket ger en sämre passform och känsel. En av de intervjuade 

sa: “Handskarna är för tunna då de går sönder vid handdesinfektering. Väljer för stora för att lösa 

detta, men då får de dålig passform.”. Vårdavdelningen var generellt mer nöjda med sina 

undersökningshandskar än dagvårdsavdelningen.  

Båda avdelningarna använde undersökningshandskar av nitril; vårdavdelningen hade EverCare av 

OneMed och dagvårdsavdelningen använde Papyrus Supplies modell Nitrile Gloves Milky 

Smooth. På dagvården tyckte de inte att deras nuvarande handskar var tillräckligt hållbara och 

elastiska. Flera nämnde att de tidigare hade blåa undersökningshandskar på avdelningen som de 

tyckte fungerade bättre i det avseendet, men som de också trodde var dyrare. För övrigt var det 

relativt blandade åsikter kring handskarnas egenskaper. Många ansåg att hållbarheten generellt har 

blivit bättre med åren medan andra tyckte det gick lättare att få på sig handskarna förr när de 

innehöll puder.  

De viktigaste kvalitéerna för handskar enligt majoriteten av vårdpersonalen är att de ska vara 

hållbara, lätta att ta på, följsamma (elastiska) och ha bra taktil känsel (särskilt i fingertopparna). En 

kommentar var: “Handskarna ska ha skydd mot stickskador, samtidigt får de inte vara för tjocka 

så att känseln blir för dålig. En optimering av tjockleken behövs för att klara det.”. Några tyckte 

också att det är viktigt att händerna inte blir svettiga i handskarna. En annan tyckte det var viktigt 

att patienterna inte skulle uppleva handskarna som obehagliga. Samma modell av 

undersökningshandskar används vid cytostatika ("läkemedel med bestående toxisk effekt" 

(Hansson, 2012)) och många berättade att de inte kände sig säkra med dem. Flera väljer att ta på 

sig dubbla handskar då för att förbättra hållbarheten. De tyckte även att handskarna har för kort 

skaft i detta syfte och vid kroppsvätskor då det blir ett glapp mellan handskarna och 

skyddsrocken. En respondent tyckte att det är för dålig information om vad handskarna som 

används på avdelningen skyddar mot. Denne var medveten när handskarna ska användas men 

ville ha evidens för att handskarna inte släpper igenom vissa smittoämnen.  

Nästan alla upplevde handskförpackningarna som ett problem och som ett störande moment i 

arbetet. Framförallt vill de få ut en handske i taget utan att flera andra följer med. Flera menade 
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att vid fulla förpackningar är det svårast att få ut endast en handske. Handskarna blir 

kontaminerade genom att de pressas tillbaka i förpackningen och bidrar till att handskarna 

hamnar i oordning i förpackningen. Många tyckte även att det inte är miljövänligt och 

resursslöseri då många handskar hamnar på golvet och slängs. Flertalet påpekade också att 

handskarna jämt är kontaminerade då det är öppna förpackningar, det vill säga de skyddar endast 

vårdpersonalen och inte patienten. En del påpekade också att de får kontakt med öppningen på 

förpackningen med händerna när de ska ta handskar. Flera av de intervjuade trodde att 

förpackningarna egentligen är konstruerade för att stå på ett bord med öppningen uppåt och 

antagligen fungerar bättre så. Några exempel på kommentarer om handskförpackningarna var: 

“Handskförpackningarna är väldigt ohygieniska. Det borde vara mindre 

förpackningar med 25 stycken handskar istället för 150 så de byts ut oftare. Folk tar 

ju i dem med ospritade händer.” 

“Särskilt när handskförpackningarna är fullproppade får jag med mig fler handskar än 

jag vill ha. Kanske borde förpackningarna inte fyllas så mycket. Kan lösas genom att 

ha handskarna inplastade som engångsförpackningar, fast det blir nog dyrare än 

spillet som idag är av handskar.” 

“När man tar tag i en handske känns det som om den ligger bakom en annan vilket 

gör att man får med sig fler.“ 

Huvuddelen av vårdpersonalen var nöjd med storleksutbudet av handskar. Många menade att tre 

storlekar är tillräckligt då de är vana med att arbeta med handskar som är en storlek för stor. En 

respondent kommenterade att storleken medium brukar ta slut på avdelningarna, då det är stor 

åtgång av denna storlek.  

Tankar om framtiden 

Majoriteten av vårdpersonalen hade få synpunkter om framtida produkter eller produkter som de 

saknade på avdelningen. De flesta var nöjda med utbudet av produkterna på avdelningen och 

kunde inte komma förbättringar som skulle kunna göras. Några tyckte att produkter med 

sensorer är bra för att minska smittspridning och att fler liknande produkter borde 

implementeras. Ett flertal av de intervjuade efterfrågade handdesinfektion som torkar snabbare 

eller handskar som fungerar med blöta händer, dock var det få som trodde att dessa handskar 

skulle vara realiserbara. En del tyckte att vårdpersonalen skulle bli bättre på att desinfektera 

händerna om de skulle se vilka områden som inte blir ordentligt rengjorda. En respondent gav 

som exempel att handdesinfektionen skulle kunna ha en färgindikator för det. Några andra 

förklarade att det finns produkter där händerna kan kontrolleras i UV-ljus och att det skulle 

kunna användas i utbildningssyfte. En framtidstanke som en respondent hade var att händerna 

skulle kunna desinfekteras med ljus istället, något som skulle lösa problemet att få på sig handskar 

efter handdesinfektion. En annan respondent tyckte att det var viktigare att fokusera på att 

förbättra placeringen av produkter än själva produkterna för att göra det så intuitivt för de basala 

hygienrutinerna som möjligt. Flera kommenterade att det är bra med enkelrum med egen toalett 

och att detta borde införas i större utsträckning i vården. 
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4.1.3 TESTNING AV PRODUKTER 

Följande text beskriver de insikter som uppstod under testningen. Projektmedlemmarna testade 

produkter som fanns vid en hygienstation i en sluss på vårdavdelningen. De produkter som 

ingick i testningen var handdesinfektion, förkläde och handskar. 

Handdesinfektionen var intuitiv att använda. Hävarmen kunde med enkelhet användas med en 

hand eller arm. En nackdel var att detta gjordes väldigt fort och desinfektionsmedlet skvätte när 

det träffade handen. Detta gjorde att en del av medlet inte gneds in på händerna, det var osäkert 

om tre milliliter desinfektionsmedel användes. En annan effekt av detta var att 

desinfektionsmedel hamnade på golvet, vilket hade missfärgningar av denna orsak. 

Desinfektionsmedlet gneds in på händer och armar men det visade sig svårt att avgöra om alla 

områden hade blivit desinfekterat. Hela tidsförloppet varade under cirka 30 sekunder. Figur 14 

nedan visar när en projektmedlem har tagit handdesinfektionsmedel och fördelar det på 

händerna. 

 

Figur 14. Figuren visar när handdesinfektion har tagits och fördelas på händerna. 

Förklädet var intuitivt att använda överlag. Det kom bara ut ett åt gången men det var svårt att 

veta vilken ände som skulle vara var och det tog längre tid för de oerfarna att veckla ut hela 

förklädet än för personalen. När förklädet var utvecklat var det enkelt att använda och utan större 

svårigheter att knyta bakom ryggen. Hela tidsförloppet tog relativt lång tid, mellan 60-90 

sekunder. 

När händerna fortfarande var våta av handdesinfektionsmedlet togs handskar ut ur 

förpackningen. Handskarna var väldigt svåra att få ut ur förpackningen och drog med sig ett 

flertal handskar med ut. I vilken hastighet eller ryck hade ingen större påverkan, alla gånger utom 

en kom flera handskar ut ur förpackningen och dessa behövde då slängas på grund av 

kontaminering. Figur 15 visar hur det såg ut vid ett tillfälle när fler handskar följde med ut ur 

förpackningen vid tagning.  
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Figur 15. Ett tillfälle där en undersökningshandske ska tas men fler handskar följer med ut ur 
förpackningen. 

Undersökningshandskarna provades med våta händer och när händerna torkat från 

handdesinfektionsmedlet, se Figur 16. Med våta händer tog det betydligt längre tid än med 

torkade händer. En jämförelse gjordes även med torra händer utan handdesinfektionsmedel på 

händerna, vilket tog kortast tid. Det provades även att ta en storlek större när händerna var våta, 

detta gick lättare. Handsken hade ingen bra passform på grund av materialet som satt löst på 

handen. Känseln i fingertopparna försämrades eftersom plasten skrynklade sig och följde med 

underlaget. 

 

Figur 16. Den vänstra handen visar när handsken tagits på efter desinfektionsmedlet torkat och den högra 
visar när handsken tagits på när handen fortfarande var blöt från desinfektionsmedlet. Här ses det att 
handsken på den högra handen stramar mer och att det är fuktigt i handsken. 

Händerna i handskarna upplevdes som klibbiga när handsken hade förts på medan handen 

fortfarande var blöt. Detta syntes även genom handsken. Det var svårare att få handsken att sitta 

bekvämt på handen när det var mycket friktion med handdesinfektionsmedlet. Då krävdes det 

många justeringar innan handsken satt bra, men även då stramade handsken på handen, vilket 

kan ses i Figur 16. Detta stramande upplevdes inte när inget desinfektionsmedel använts eller när 



36 
 

handen hade torkat. Hela tidsförloppet att ta undersökningshandskar och ta på sig dem varade i 

cirka 60-90 sekunder.  

4.2 SEKUNDÄRDATA 

En kravspecifikation och en guide för undersökningshandskar har tagits fram med hjälp av 

sekundärdata och primärdata från denna studie. En marknadsundersökning av 

undersökningshandskar och kartläggning av framtida trender utfördes via Internet. Resultaten 

från dessa kommer att presenteras i följande avsnitt. 

4.2.1 KRAVSPECIFIKATION 

En kravspecifikation har sammanställts för tunna undersökningshandskar samt för dess 

förpackning och ställning avsett för väggmontage, se Bilaga 7. Kravspecifikationen förbättrades 

genom att alla krav från SLL samlades i ett och samma dokument med målet att göra det mer 

lättförståeligt för leverantörerna.  

Ett av problemen idag med upphandling är att kommunikationen mellan användarna och 

leverantörer är relativt ensidig. Genom att ha en tydlig kommunikationsväg mellan användarna, 

upphandlingsenheten och leverantörerna kan skall- och bör-krav förtydligas och enklare 

utvärderas. Leverantörer har efterfrågat en sådan kommunikation mellan parterna för att få 

återkoppling från upphandlingar om sina produkter.  

Stefan Vlachos, Ansvarig Strategisk Innovation på Utveckling och Innovation på Karolinska 

Universitetssjukhuset, berättade att deras avdelning har en dialog med vissa leverantörer. Dit kan 

de komma och presentera sina produkter. Detta rör sällan produkter som är vardagliga inom 

sjukvården, så som undersökningshandskar, utan appliceras mer för unika produkter. Liknande 

tillfällen bör kunna bokas in med vanliga produkters leverantörer för att ge dem återkoppling på 

vad det finns för behov och förbättringsmöjligheter. (Vlachos, 2014) 

Det finns två former av upphandlingar där det finns en kommunikation mellan leverantörerna 

och offentliga enheter, förkommersiell upphandling och innovationsupphandling. Målet med 

förkommersiell upphandling är att lösa specifika problem som finns hos offentliga myndigheter 

genom forsknings- och utvecklingsarbete, beskriver Regeringskansliet. De beskriver även att 

syftet med en innovationsupphandling är att öppna upp möjligheterna för företag, som har 

utvecklat nya tekniker eller tjänster, att lägga anbud på sina produkter vid upphandlingar genom 

att använda mer bör-krav i kravspecifikationen. (Regeringskansliet, 2010) Detta är två nya sätt 

som Karolinska Universitetssjukhuset arbetar med idag, som de strävar mot att göra mer 

regelbundet i framtiden berättar Vlachos. Dessa två typer av upphandlingar är fördelaktiga för att 

ge en bättre dialog mellan leverantörerna och sjukhuset, samt de kan leda till samarbeten gällande 

produkter som sjukhuset är i behov av men som inte finns på marknaden. (Vlachos, 2014) 

Enligt SLL:s upphandlingsenhet arbetar Karolinska Universitetssjukhuset med expertgrupper, 

som består av sakkunniga personer som till exempel kan bestå av en avdelning från sjukhuset. 

Expertgruppen provar produkter för att användarens åsikter ska tas med i beräkningen under 

upphandlingar. De bedömer icke numeriska krav genom att utvärdera dem efter en egen gjord 

skala. (Emlund, 2014) Utvärderingen bör vara tillgänglig för leverantörerna för att de ska få 

återkoppling om hur produkterna presterar. (Vlachos, 2014)   
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4.2.2 MARKNADSUNDERSÖKNING 

Det hittades inga nya eller innovativa produkter som främjar en god handhygien med tillräcklig 

evidens under detta projekt. Därför presenteras en analys av resultatet av denna undersökning i 

nästkommande avsnitt 4.2.3 Kartläggning av framtiden. Nedan presenteras resultatet av 

marknadsundersökningen för undersökningshandskar. 

Marknadsundersökningen utfördes på den typ av undersökningshandskar som användaranalysen 

visade att Hematologiskt centrum i Huddinge har ett behov av. Undersökningshandskarna ska 

därför vara tunna eftersom arbetet kräver bra taktil känsel i fingrarna. Även förpackningarna till 

undersökningshandskarna togs hänsyn till i marknadsundersökningen. En lista på de leverantörer 

som undersöktes finns i Tabell 3. Listan utökades med leverantörer utanför Europa eftersom 

återförsäljare inom Europa tar in dessa märken. Resultatet baseras på den information om 

produkten som fanns publicerat på leverantörernas hemsidor samt den information som har 

angetts i tidigare upphandlingar.  

Tabell 3. Leverantörer som undersöktes marknadsundersökningen. 

Leverantörer i Europa 

Abena Handsafe Microflex Selefa 

Ansell Hartmann Mölnycke Shield 

B. Braun 
Melsungen  

Healthline NetMedical Termulo 

Berner Medical Kimtech Nitrilex Unident 

Cardinal Health Lohmann & 
Rauscher 

OneMed WRP 

EN MediPart Medica Europe Papyrus Supplies  

Handisafe Medola Safeguard Gloves  

Leverantörer utanför Europa 

Cypress Medical 
Products 

Kimberly-Clark Rubberex Shijiazhuang 
Hongray 

Dynarex 
Corporation 

Kossan Rubber 
Industries 

Siam Sempermed Top Glove 

DASH Medical 
Gloves 

Medline Industries Supermax Vulkan 

Hartalega Holdings Microflex Medical Semperit  

Undersökningen utforskade runt fyrtio leverantörer av undersökningshandskar. Det var dock 

enbart ett fåtal företag som klarade av de standardtester och numeriska värden som 

kravspecifikationen har som krav. Det var heller ingen leverantör som klarade alla icke numeriska 

skall-krav, baserat på insikterna från studiens användaranalys. Vilka leverantörer som presterade 

bäst på de icke-numeriska kraven utvärderades inte utförligare. Detta på grund av att projektet 

inte hade resurserna, kunskapen eller tid till att utvärdera dessa krav. Marknadsundersökningens 

resultat var att det inte fanns en existerande produkt på marknaden som var bättre än de som 

sjukhuset använder.  

Majoriteten av de förpackningar till undersökningshandskarna som undersöktes hade 

motsvarande design som ses i Figur 17. Den designen klarar inte av de krav som ställs i 

kravspecifikationen. Som tidigare beskrivits följer det med flera handskar åt gången.  
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Figur 17. Figuren visar den vanligaste designen av en förpackning för undersökningshandskar. 

Det var ett företag som har tagit fram en ny patenterad förpackning som gör att användaren kan 

ta undersökningshandskar styckvis. Dock uppfyllde inte denna produkt SLL:s kravspecifikation 

eftersom den innehöll 200 stycken undersökningshandskar och förpackningen inte passade i en 

universalställning. 

4.2.3 KARTLÄGGNING AV FRAMTIDEN 

Kartläggningen av de produkter och trender som påträffades under denna studie presenteras i 

följande avsnitt. Som en del av kartläggningen åkte projektmedlemmarna till Hygiendagarna, som 

var en mässa som hölls i Umeå, anordnad av Svensk Förening för Vårdhygien. På mässan 

närvarade företag som distribuerar hygienprodukter för vården, som inkluderar sjukvården och 

tandvården. De produkter som presenterades på mässan fokuserade främst på kemikalier för 

desinfektion, både för yt- och handdesinfektion. Kemikalierna marknadsfördes av företagen som 

starkare, då de kunde reducera en större mängd smittoämnen, men samtidigt skonsammare för 

användarna att använda. Studien valde att endast undersöka de produkter som hade en 

direktkoppling till handhygien på mässan.  

På mässan presenterades nya handdesinfektionsmedel som hade en förkortad torktid till 15 

sekunder istället för 30-60 sekunder. Medel med så kort torkningstid saknar evidens enligt Göran 

Hedin (2014) som höll ett föredrag om ämnet på mässan. Hedin arbetar med Vårdhygien 

Stockholms län och för Klinisk Mikrobiologi vid Falu lasarett som är expert inom ämnet. Hedin 

hävdade att det är fysiskt omöjligt att distribuera handdesinfektionsmedel på alla delar av handen 

korrekt på mindre tid än 30 sekunder. Därför är det en oanvändbar produkt som torkar innan 

användaren blir klar med desinfektionen. Det fanns ett företag som hävdade att deras 

handdesinfektionsmedel lättare kunde användas med handskar när händerna fortfarande är 

fuktiga från medlet. De själva kommenterade att de saknade evidens för detta, men deras 

användare hade uttryckt sig positiva om produkten och om just denna egenskap. Även detta 

beskrev Hedin som en överflödig produkt eftersom handdesinfektionsmedel försämrar 

undersökningshandskars materialegenskaper. Dessutom ska inte händer vara fuktiga när 

undersökningshandskar tas på då risken för att utveckla eksem och hudirritationer ökar (Hedin, 

2014). 

Det fanns inga företag på mässan som presenterade nya eller innovativa produkter för 

handhygien och enligt samtal med dem fanns det inga indikatorer på att det skulle komma några 

på den svenska marknaden inom en snar framtid.   
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Det ämne som har tagits upp mycket i forskning och utvecklats de senaste åren inom handhygien 

är undersökningshandskars material, se avsnitt 2.4.2. En anledning för detta beror på de allergier 

som har uppstått inom vården av frekventa användare av hygienprodukter, se avsnitt 2.4.1. Av 

denna orsak har nya material applicerats på undersökningshandskar, som inte är jämförbara med 

latex. Forskning eftersträvar att uppnå samma materialegenskaper hos de nyare materialen, men 

har inte lyckats ännu. Flera alternativ av latexfria material finns tillgängliga på Karolinska 

Universitetssjukhuset för att minska allergiska reaktioner. Det finns även olika sorter av 

handdesinfektionsmedel tillgängligt att välja mellan.  

Ett utbildningssystem från SureWash tränar personal att tvätta händerna korrekt (Glanta Ltd, 

2011). Även UV-ljus kan användas i utbildningssyfte för att påvisa hur viktigt det är att 

desinfektera händerna korrekt, något som redan Karolinska Universitetssjukhuset är medvetna 

om.  

För att bredda kartläggningen undersöktes även produkter utanför den Europiska marknaden, 

där olika övervakningssystem hittades. Övervakningssystemen fungerade på liknande sätt, fast 

med olika metoder. Vårdpersonalen påminns om att desinfektera sina händer när de går in i ett 

patientrum. HyGreens system fungerar genom att en sensor sitter i patientrummet och en annan 

sensor på vårdpersonalen där sensorerna integrerar med varandra. När sensorerna kommer i 

närheten av varandra kräver de en kontroll om händerna desinfekteras nyligen (HyGreen Inc., 

2011). Ett annat system är att vårdpersonalen övervakas med videokameror, där resultatet av 

följsamheten på avdelningen presenteras i slutet av dagen (Capua, 2013). Lösningar kräver 

omfattande investeringar för implementering. Sensorerna kräver även större utrymme och ofta 

ensamrum för att påminnelsen ska fungera för varje patient. Systemen har inte heller någon 

påminnelse mellan olika vårdmoment med samma patient. Med de negativa sidor som har lyfts 

fram och då systemen inte har tillräckligt med evidens för att stödja investering av dessa ansågs 

produkterna inte lämpliga för Karolinska Universitetssjukhuset.  

En trend som kan komma mer i framtiden är att tillverka produkter av antibakteriell koppar. 

Detta material har en legering som har visat sig reducera bakterier (Zorn, 2011) (Midbrook 

Medical). En negativ aspekt är att koppar är ett dyrt material (CES Edupack, 2013). Ett 

appliceringsområde för antibakteriell koppar är dörrhandtag, vilket är en produkt som många får 

kontakt med och som är en faktor för smittspridning. Under kartläggningen hittades nya designer 

av dörrhandtag för att minska smittspridning. En variant hade syftet att påminna användaren att 

ta handdesinfektion. Detta företag hade två olika designer på dörrhandtag som innehåller 

handdesinfektion, där dörren inte kunde öppnas förrän handdesinfektionsmedel tagits (Altitude 

Medical). En nackdel var dock att handtaget inte gick att öppna på annat sätt än med händerna. 

En annan variant som hittades var en automatiskt dispenser där dörrhandtaget desinfekterades 

efter användning (Kimberly-Clark Professional). Vissa dörrar på vårdavdelningen på 

Hematologiskt centrum hade automatiska dörrar som öppnades med en fotpedal. Detta är dyrare 

att installera än ett vanligt handtag men resulterar i att ingen kontakt med dörren fås. 

Eftersom kartläggningen hade utforskat flera fronter och inga produkter som hade evidens hittats 

avslutades kartläggningen. Detta gjordes efter en diskussion med handledare. Då konstaterades 

det att det skulle vara svårt att hitta nya områden att utforska med de resterande resurserna och 

tidsaspekten för studien. Resultatet för kartläggningen från denna studie är att det inte hittades 
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nya eller innovativa produkter på marknaden eller som kommer komma i framtiden som har 

evidens presenterad, som sjukhuset inte redan var medvetna om.  

4.2.4 GUIDE FÖR UNDERSÖKNINGSHANDSKAR 

Guiden togs fram för att främja en bättre användning av undersökningshandskar. I Bilaga 6 finns 

den slutgiltiga guiden. I bilagan är formatet anpassat för rapporten, guiden är tänkt att distribueras 

som en broschyr där sidorna har pappersstorleken A5. Affischen är en sammanfattning av guiden 

och ska agera som en påminnelse om den genom att den tar upp de fem viktigaste punkterna. 

Den använder samma färgtema, texter och figurer som guiden för att skapa ett starkt samband 

mellan dem. Affischen är även med i ett mindre format i slutet av guiden för att fungera som en 

sammanfattning. Dessutom togs en mindre påminnelseskylt fram som ska placeras nära 

undersökningshandskarna, se Figur 18. Påminnelseskylten riktas främst till att få vårdpersonalen 

att reflektera över om undersökningshandskar är nödvändiga för situationen, men även patienter 

och besökare kan ta till sig av budskapet. Undersökningshandskarna är ämnade för 

vårdpersonalen och påminnelseskylten kan få anhöriga att inse att de inte behöver använda dem.  

 

Figur 18. Påminnelseskylt som syftar att placeras nära stationen med undersökningshandskar. 

Återkoppling 

I detta avsnitt presenteras den återkoppling som gavs för guiden och affischen i de två olika 

omgångarna. Vid första utvärderingstillfället var det två stycken av den tillfrågade vårdpersonalen 

som kände igen den äldre versionen. Återkopplingen på den nya versionen av guiden var 

generellt positivt och alla som blev tillfrågade tyckte att budskapet och informationen var viktiga 

att påminna om. Alla respondenter utom en tyckte att den nya versionen var tydligare, mer 

översiktlig och lättläst samt att den bara tog upp de viktigaste punkterna. En av respondenterna 

uppskattade att den tydligt lyfte fram att undersökningshandskar inte är sterila som många tror, 

vilket ger en falsk säkerhet.  

De tillfrågade uppskattade att texterna var uppdelade, det gjorde guiden mer lättläst och trevlig. 

Figurerna som användes ansågs lätta att förstå och hade ett mer professionellt utseende än fotona 

i den gamla versionen. Budskapet från guiden var klart, att undersökningshandskar bara ska 

användas vid rätt tillfälle och att överanvändandet ska minskas. Alla respondenter kunde med 

enkelhet tyda detta. Några av de tillfrågade tyckte även att guiden lyfte fram vikten att 

handdesinfektera händerna rätt, och om undersökningshandskarna användes rätt kan spridningen 

av resistenta bakterier minska. Texterna som användes uppskattades då de var korta och koncisa 

som ofta hade en tillhörande figur som gjorde det mer lättläst. "Hm, det står att man inte ska ha 

handskar när man undersöker patienterna men det gör ju vi" sa en av respondenterna hade 
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skummat igenom guiden. Det var fler som hade liknande kommentarer när de läste guiden 

samtidigt som de hävdade att detta ämne är en självklarhet.  

Den konstruktiva kritik som gavs var att denna avdelning använder starka mediciner som ofta 

finns i slutna system, men som säkerhetsåtgärd ska personalen använda skyddskläder. Det är en 

arbetsmiljöfråga och för att personalen ska känna sig säkra i sitt arbete. Detta tog inte guiden 

hänsyn till vilket många av respondenterna anmärkte som nödvändigt. Ett uppslag i guiden 

illustrerar med figurer när undersökningshandskar ska användas och när de inte ska det. Där 

tyckte de tillfrågade att det skulle framgå tydligare att det finns undantag vid slutna system där 

undersökningshandskar bör användas. En respondent påpekade att det saknades en figur som 

demonstrerar att undersökningshandskar behövs när kroppsvätskor som kommer ur munhålan. 

En annan kritik var att figuren som representerar hantering av fekalier även borde omfatta 

hantering av urin.  

En respondent uttryckte att det kan vara bra att påpeka att regelbunden användning av 

undersökningshandskar med blöta händer kan leda till eksem och annan hudirritation. En annan 

tyckte att guiden var för lång och personligen behövde denne inte så mycket figurer. Samtidigt 

ansåg personen att många brukar ta till sig innehåll lättare med figurer. Respondenten hade dock 

föredragit att endast få affischen och en sida med text i punktform som sammanfattar guiden för 

att minimera tiden för att läsa informationen.  

Affischen finns på sista informationssidan i guiden som visades upp. Responsen för den var att 

den såg snygg ut och uppmanar till vilja läsa den och ta del av budskapet. De gillade handen med 

fingrarna som symboliserade de viktigaste punkterna från guiden. Många kände sig påminda om 

guiden som de nyss hade läst och trodde att de skulle associera till denna om de såg affischen 

uppsatt på avdelningen. En del kommenterade att mottagaren skulle vara tvungna att läsa texten 

på affischen för att förstå figurerna om denne inte läst guiden innan. En kommenterade att den 

gärna såg att affischen skulle inkludera i texten att handdesinfektion ska användas både före och 

efter användning av undersökningshandskar.  

Två av figurerna i guiden var svårtolkade, se Figur 19. Den ena var en mur med hål och bakterier 

som tagit sig igenom. Figuren skulle symbolisera att undersökningshandskar tar bort majoriteten 

av smittoämnen, men inte allt. Detta var inte tillräckligt tydligt enligt respondenterna. Den andra 

figuren skulle symbolisera ja eller nej för att använda undersökningshandskar. Denna hade inte 

samma färgtema som uppslaget i guiden, vilket gjorde att figuren inte associerades till det. En av 

respondenterna tyckte att även patienterna ska få ta del av detta material för att de ska veta hur 

personalen ska hantera undersökningshandskar i deras närvaro. Genom att patienterna vet hur de 

kan ställa krav på vårdpersonalen kan kvaliteten höjas i vården.  

 

Figur 19. Visar figurerna för muren och när vårdpersonalen ska använda undersökningshandskar. 
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Efter intervjuerna med vårdpersonalen uppdaterades materialet baserat på återkopplingen och ett 

nytt utkast togs fram. Vid andra utvärderingstillfället visades guiden, affischen och 

påminnelseskylten på en workshop där fyra medlemmar från CTMH deltog. Alla deltagare höll 

med om att guidens budskap var tydligt. Budskapet beskrevs som ”använd 

undersökningshandskar korrekt och använd dem inte i onödan”. Deltagarna gillade guidens 

upplägg, men tyckte att den var lite lång för att skumma igenom snabbt. De tyckte därför att det 

var en bra idé att använda guiden som ett kunskapsunderlag och affischen och påminnelseskylten 

för att påminna vårdpersonalen. Baserat på de synpunkter som diskuterades och de kommentarer 

som deltagarna antecknade i materialet så kunde mindre ändringar av text, figurer och layout 

göras för att förbättra materialet. En slutgiltig justering av informationsmaterialet gjordes efter 

synpunkter erhölls från projektbeställaren som tog över materialet för att publicera internt på 

Karolinska Universitetssjukhuset.  

Distribution 

En viktig aspekt som måste inkluderas med guiden är hur den ska distribueras bland 

vårdpersonalen. Eftersom få kände igen det äldre versionen så bör distribueringsmetoden 

förbättras så guiden når sin målgrupp på bästa sätt. Det finns många vägar att gå för att sprida 

information, det är viktigt att göra detta i lagom mängd för att inte informationen ska kännas 

överväldigande för vårdpersonalen. Guiden kan spridas via sjukhusets sociala medier eller 

sjukhusets egen tidning. Ett annat alternativ är att placera guiden synligt i personalrummen eller 

på vårdpersonalens kontorsplatser. Patienterna kan få ta del av guiden till exempel genom att de 

får informationen i brevlådan eller via mejl innan de blir inlagda. Ett annat förslag är att guiden 

finns tillgänglig på informationssidan som finns på de inlagda patienternas läsplattor. 

4.3 PRODUKTUTVECKLING 

I följande avsnitt ska den produktutveckling för förpackningar för undersökningshandskar som 

har utförts presenteras. Resultaten av de olika metoderna kommer att beskrivas separat, i 

kronologisk ordning när de har avslutats. 

4.3.1 PERSONA 

Två kvinnliga persona:s togs fram, en läkare och en sjuksköterska. Den första är läkaren Sara som 

är 30 år och den andra är sjuksköterskan Camilla som är 40 år. Karaktärsdragen för dessa kan ses 

i Figur 20 och Figur 21. Ingen manlig persona togs fram eftersom majoriteten av vårdpersonalen 

som observerades och intervjuades på Hematologiskt centrum i Huddinge under 

användaranalysen var kvinnor.  
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Läkare – Sara 30 år 
 

 

 
 

 Utför ingrepp och mer kritiska moment 

 Gör undersökningar 

 Hanterar stressiga situationer 

 Blir påverkad av hur andra som arbetat längre på avdelningen 
hanterar hygienrutiner 

 Öppen för förändring av produkter för att arbetsrutinerna kan 
förbättras 

 Vill känna sig säker med undersökningshandskar 

 Känner ofta irritation vid hygienrutinerna när produkter felar 

 Omedveten om omgivningen som gynnar hygien 

 Omedveten om sin kritik för hygienprodukter 

 Hanterar produkter med vana, reflekterar inte över dem  

 

Figur 20. Persona av en kvinnlig läkare. 

 

Sjuksköterska – Camilla 40 år 
 

 

 

 Gör många undersökningar 

 Använder ofta handskar 

 Hanterar stressiga situationer 

 Lång arbetslivserfarenhet 

 Öppen för förändring av produkter för att arbetsrutinerna kan 
förbättras 

 Vill känna sig säker med undersökningshandskar 

 Känner ofta irritation vid hygienrutinerna när produkter felar 

 Tänker på hur patienten upplever undersökningshandskar 

 Omedveten om omgivningen som gynnar hygien 

 Omedveten om sin kritik för hygienprodukter 

 Hanterar produkter med vana, reflekterar inte över dem 

  

Figur 21. Persona av en kvinnlig sjuksköterska. 

4.3.2 INTERAKTIONSKARTA 

Resultatet av interaktionskartan visas nedan i Figur 22. Kartan beskriver användarens 

interaktioner med produkter under ett patientbesök där cirklarna illustrerar ”touchpoints”. 

Användarens resa börjar när denne träder in i slussen och tar handdesinfektion. Om 

patientbesöket kräver undersökningshandskar tar användaren skyddsförkläde och därefter 

undersökningshandskar i slussen för att sedan öppna dörren och gå in till patienten. När det inte 

finns ett behov av undersökningshandskar går användaren direkt in till patienten efter 

handdesinfektion. Om det däremot uppstår ett behov av undersökningshandskar under 
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patientbesöket behöver användaren öppna dörren för att gå ut och ta handdesinfektion, 

skyddsförkläde och undersökningshandskar. När patientbesöket är klart slängs eventuellt använda 

produkter för att därefter gå ut genom dörren och avsluta med handdesinfektion.   

 

Figur 22. Karta över vårdpersonalens interaktioner med produkter ur ett hygienperspektiv under ett 
patientbesök.  

De olika färgerna på ”touchpoints:en” visar användarens sinnestillstånd där grön innebär att 

användaren är nöjd, orange lite missnöjd och röd irriterad. Det vill säga, de orange och röda 

cirklarna är ”pain points” där förbättringar kan göras. Figur 23 beskriver övergripande hur 

användaren upplever produkterna. Baserat på interaktionskartan ansågs förpackningarna till 

undersökningshandskarna mest kritiska enligt användarna och i behov av förbättring.   



45 
 

 

Figur 23. Förklaring till "touchpoint:sen". 

4.3.3 ANVÄNDARNAS FÖRVÄNTNINGAR 

Vårdpersonalens förväntningar på slussen samt dörren till patientrummet, handdesinfektion, 

undersökningshandskar, skyddsförkläde och tvättställ är sammanställda i Figur 24 nedan. Efter 

denna metod beslutade projektet att produktutveckla förpackningar för undersökningshandskar 

då denna produkt inte uppfyller användarnas förväntningar och är en kritisk ”pain point” enligt 

interaktionskartan. Det främsta syftet med produktutvecklingen var att möjliggöra styckvis 

tagning av undersökningshandskar och minimera kontaminering av förpackningen och 

kontaminering av andra undersökningshandskar i förpackningen. 
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Figur 24. Användarnas förväntningar på produkter i samband med patientbesök. 

4.3.4 BRAINSKETCHING 

Totalt för de två omgångarna av ”brainsketching” togs det fram cirka 20 koncept. Genom 

diskussion beslutade projektmedlemmarna att följande tre koncept som presenteras nedan var de 

som hade störst potential att klara av produktutvecklingens syfte, som framförallt gick ut på att 

möjliggöra styckvis tagning av undersökningshandskar.  

Vid framtagningen av koncepten användes de befintliga undersökningshandskar som för fanns på 

Hematologiskt centrum i Huddinge, av leverantörerna OneMed och Papyrus som inspiration. 

Undersökningshandskarna var packade genom att de var staplade på varandra, se Figur 25. 

Baserat på detta gjordes antagandet att alla förpackningar för undersökningshandskar som är 
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dimensionerade för att passa universalställningar (med ungefärligt mått: längd 240 mm, bredd 120 

mm, djup 75 mm) är förpackade på enligt samma princip om inte annat uppges.  

 

Figur 25. Undersökningshandskarna av OneMed och Papyrus som används på Hematologiskt centrum i 
Huddinge är förpackade som en stapel. 

Koncept – ”Förpackning” 

Principen för detta koncept är att förpackningen till undersökningshandskarna samt hur de 

förpackas görs om. Detta koncept kräver att leverantörerna av undersökningshandskar är villiga 

att investera för att förbättra sina produkter. Konceptet innebär att förpackningarna ska ha 

samma dimensioner som ställs på dem i dagens kravspecifikation för att universalställningarna 

som är uppsatta på sjukhusen inte ska behöva bytas ut. För att möjliggöra styckvis tagning ska 

undersökningshandskarna förpackas enligt liknande princip som våtservetter, det vill säga att 

handskarna packas omlott så att de hakas fast i varandra. På så vis skulle undersökningshandsken 

efter följa med vid tagning. För att denna ska stanna kvar i förpackningen och inte ramla ut ska 

öppningen ha en design som ger ett större motstånd. Konceptet kan ses i Figur 26.  

 

Figur 26. Konceptet "Förpackning" där handskarna är vikta på ett nytt sätt. 

Koncept – ”Munstycke” 

Konceptet ”Munstycke” syftar att designa om ställningarna som handskförpackningarna placeras 

i. Här anpassas lösningen till de förpackningarna av OneMed och Papyrus. I detta koncept ska 

förpackningarna placeras i ställningen ”upp och ner” så att öppningen på förpackningen hamnar 

nedåt mot golvet. På så vis kan tyngdkraften utnyttjas för att handskarna ska tryckas mot 

öppningen. För att inte handskarna ska ramla ur förpackningen och för att få ett bra motstånd 

vid tagning av handskar har ställningen ett munstycke som hamnar över öppningen på 

förpackningen. Se Figur 27 för en illustration av konceptet.   
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Figur 27. Konceptet "munstycke" där handskförpackningen placeras upp och ner i en ställning med ett 
munstycke. 

Koncept – ”Behållare” 

Det tredje konceptet är en manuell behållare som fungerar på liknande sätt som en behållare för 

pappershanddukar. Handskarna matas ut genom att användaren tar tag i en handske som hänger 

några centimeter ut från öppningen. Genom att öppningen har en rulle som handsken ligger mot 

kommer nästa handske i behållaren följa med. På så vis kommer den efterföljande handsken ut 

vid tagning och bli hängande några centimeter ut från öppningen. Se Figur 28 för en illustration 

av konceptet. 

 

Figur 28. Detta koncept fungerar som en mekanisk behållare för undersökningshandskarna med en 
öppning som fördelar dessa styckvis. 

I detta koncept behöver förpackningarna till undersökningshandskarna öppnas för att lyfta ut 

handskarna och placera dem i behållaren. Även här görs antagandet att handskarna är förpackade 

staplade på varandra, se Figur 25. Tyngdkraften gör att stapeln med handskar alltid kommer ligga 

mot öppningens rulle.  

4.3.5 PUGHS MATRIS 

De tre slutgiltiga koncepten ”Förpackning”, ”Munstycke” och ”Behållaren” från 

”brainsketching:en” utvärderades med metoden Pughs matris. Resultatet presenteras i Tabell 4 

där konceptet ”Förpackning” rankades som tvåa och ”Behållaren” som sist. Konceptet 

”Munstycke” valdes att ta vidare till prototyptestningen då det fick högst poäng och 

projektmedlemmarna ansåg att detta koncept hade bäst förutsättningar att implementeras på 

marknaden. Detta främst för att leverantörer av undersökningshandskar inte behöver ändra sina 

existerande förpackningar och ställningarna kan bytas ut i vårdlokaler till en rimlig kostnad.  
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Tabell 4. Pughs matris för utvärdering av de tre framtagna koncepten. 

 Förpackning Munstycke Behållaren 

Kriterier Skattning Poäng Totalt Poäng Totalt Poäng Totalt 

En 
undersökningshandske 
per användning 

5 2 10 4 20 5 25 

Intuitiv 5 3 15 4 20 4 20 

Kostnadseffektiv 5 1 5 5 25 1 5 

Förpackning passar i 
universalhållare 

5 5 25 5 25 0 0 

Tydlig märkning (storlek, 
material etc.) 

5 5 25 4 20 3 15 

Förpackning ska fungera i 
horisontellt och vertikalt 
läge 

5 2 10 0 0 0 0 

Ska innehålla 100-150 
handskar 

5 5 25 5 25 5 25 

Lätt att få in på 
marknaden 

5 0 0 3 15 1 5 

Lätt att implementera i 
sjukvården 

5 5 25 4 20 1 5 

Miljövänlig 4 2 8 1 4 5 20 

Enkel att öppna 4 4 16 4 16 1 4 

Lätt avgöra när 
förpackning ska bytas 

3 0 0 3 9 4 12 

Händer ska ej ha kontakt 
med ytor vid användning 

3 3 9 5 15 2 6 

Enkel att städa 3 0 0 5 15 2 6 

Enkel att byta 2 4 8 4 8 1 2 

TOTALT   181 237 150 

4.3.6 PROTOTYPTESTNING 

Konceptet som skulle testas var en ställning med ett munstycke som ska fungera för de 

förpackningar för undersökningshandskar som klarar kravspecifikationen enligt Bilaga 6. Därför 

testades konceptet på OneMed:s och Papyrus förpackningar som användes på vårdavdelningen 

och dagvårdsavdelningen på Hematologiskt centrum i Huddinge. 
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Syftet i detta steg av prototyptestningen var främst att testa olika utformningar av munstycken för 

att se om de klarade av att ge styckvis fördelning av undersökningshandskar och i sådana fall se 

vilka munstycken som klarade det bäst. Munstyckena tillverkades i kartong och skars ut till en 

rektangel som hade samma mått som öppningens sida på förpackningarna. Centrerat på dessa 

kartongbitar skars det ut öppningar, med olika former, för att fungera som ett munstycke till 

öppningarna på förpackningarna, se Figur 29.  

 

Figur 29. Figuren visar några av de munstycken som prototyptestades. 

Munstyckena testades genom att förpackningarna till undersökningshandskarna hölls upp och 

ner, med öppningen horisontellt nedåt, med munstyckena placerade mot öppningen på 

förpackningarna, se Figur 30. Konceptet testades även i vertikalt läge vilket fungerade betydligt 

sämre. 

 

Figur 30.  Figuren visar hur munstyckena placerades och testades på förpackningarna. 

Redan vid testningen av de första munstyckena märktes en tydlig förbättring av förpackningen då 

det bara kom ut en undersökningshandske i taget. Dock var öppningarna för snäva då det blev 

för stort motstånd för att dra ut en handske och dessutom fick fingrarna ofta kontakt med 

munstycket. Det testades även att hålla förpackningen upp och ner utan munstycke, detta 

fungerade dock inte lika bra då öppningen blev för stor för att klara av att hålla kvar 

undersökningshandskarna i förpackningen. Därför tillverkades nya munstycken med större 



51 
 

öppningar som testades. Uppdateringar av formerna gjordes också allt eftersom prototyperna 

testades. Efter att ha testat fjorton prototyper valdes de fem bästa ut för vidare utvärdering på 

designscenariot med CTMH. Figur 31 nedan visar de fem utvalda munstyckena. Dessa 

munstycken klarade av att fördela undersökningshandskarna styckvis från att 

handskförpackningarna är nyöppnad tills endast ett fåtal var kvar. När det var mindre än tio 

handskar kvar i förpackningen kunde ibland fler än en undersökningshandske följa med vid 

tagning då motståndet inte var tillräckligt stort.  

 

Figur 31. Figuren visar de fem munstycken som fungerade mest optimalt. 

Alla munstycken testades med både OneMed:s och Papyrus förpackningar och visade sig fungera 

med båda. Munstyckena fungerade dock bäst med Papyrus som hade en centrerad öppning på 

förpackningen till skillnad från OneMed:s öppning som var lite förskjuten i en riktning. 

OneMed:s förpackning fungerade bäst när förskjutningen var placerad mot munstycket i samma 

riktning som handskarna dras mot användaren, då fick fingrarna inte kontakt med förpackningen 

i samma utsträckning. Figur 32 visar hur öppningarna var placerade på förpackningarna.  

 

Figur 32. Figuren visar hur öppningarna ser ut på förpackningarna av Papyrus och OneMed. 

Projektmedlemmarna upplevde att de behövde använda mer kraft för att få ut 

undersökningshandskar ur förpackningen med detta koncept jämfört med den existerande 

lösningen. Detta beror på att munstyckena kräver fingergrepp och att det blir större motstånd när 

tyngdkraften pressar handskarna mot öppningen. Som Lagerström (2010, s. 154) beskrev är det 

viktigt att tänka på att precisionsarbete inte får kräva för mycket kraft. Av denna anledning 

testades höjden som förpackningarna bör placeras för att underlätta tagning ur ett ergonomiskt 

perspektiv, enligt Pheasant (1986, s. 22) rekommendationer för stående arbetsställning. Ingen 



52 
 

prototyptestning av ställningen gjordes, projektmedlemmarna höll istället förpackningarna åt 

varandra när munstyckena testades. Projektmedlemmarna som har olika längd, 160 cm och 174 

cm, kunde konstatera att det inte skiljde sig särskilt mycket i höjd för att det skulle vara bekvämt 

att ta undersökningshandskar. För att förpackningarna ska vara placerade i en ergonomisk bra 

höjd så hamnar de så pass lågt att munstycket inte blir synlig för användaren. Av denna anledning 

fick fingrarna kontakt med munstycket mer än nödvändigt. Projektmedlemmarna konstaterade 

därför att det är ett viktigt attribut att kunna rengöra munstyckena regelbundet. Genom att 

förpackningen hamnar upp och ner blir det svårt för användaren att se när förpackningen är slut. 

Via känsel kan användaren bedöma när förpackningen är slut då undersökningshandskarna alltid 

ligger mot öppningen. 

4.3.7 DESIGNSCENARIER 

Under designscenariot diskuterades de olika munstyckena som visas i Figur 31. De åsikter som 

lyftes fram var att de olika munstyckena var jämförbara i användandet. De flesta deltagarna tyckte 

att en rund form var fördelaktig, eftersom det är mindre kanter som minskar riskerna för brott i 

prototypen och som innebär en enklare rengöring. En komplexare form innebär också en större 

risk för att undersökningshandskarna fastnar och riskerar att dras sönder. Därför valdes den 

runda formen till den mest lämpliga designen för munstycket, se Figur 33. En av deltagarna 

kommenterade dock att denna upplevde det som enklare att använda munstycket med det runda 

hålet med ett spår. 

 

Figur 33. Det valda munstycket med det runda hålet. 

Eftersom munstycket ska kunna bytas ut och städas emellanåt bör en rutin och logistik upprättas 

för att produkten ska användas på bästa sätt. Förslag var att reserver av munstycken ska finnas 

vid hygienstationerna eller att den ansvarige för rengöringen av munstyckena tar med sig nya 

munstycken på sin rond för ett smidigt byte. Deltagarna påpekade att vid materialvalet bör det tas 

hänsyn till att munstycket klarar ytdesinfektion eller sterilisering i höga temperaturer. Ett annat 

materialförslag var att tillverka munstycket i medicinsk koppar. Det har egenskaper som avdödar 

bakterier och då behöver munstycket inte städas lika mycket (Zorn, 2011) (Midbrook Medical). 

Det är viktigt att användarna får vara med i ett tidigt skede vid implementeringen för att skapa en 

ny vana vid användningen av produkten. Den kommer också accepteras snabbare av 

vårdpersonalen ju oftare produkten används.  

Gällande ställningen är det viktigt att den hamnar i en ergonomisk höjd. Om det behöver 

prioriteras är det viktigare att korta personer når upp till ställningen än att en lång person får böja 
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sig lite för att ta en handske längst ned. En faktor som lyftes fram var dock att sjukhussängar 

måste kunna passera fritt i vissa utrymmen och det kan därför ses som en minimihöjd.  

En egenskap som saknas idag är möjligheten att ha fler förpackningar på plats vid 

hygienstationen. Ett problem är att de tar slut och det inte finns någon tid att hämta nya beskriver 

en deltagare. Att ha extra förpackningar tillgängliga som snabbt och intuitivt kan fyllas på skulle 

vara positivt. Idag saknar många att de inte ser när det är dags att byta förpackning. Genom att 

magasinera extra förpackningar i samma storlek kan påfyllningen av magasinet ske när 

vårdpersonalen har tid. Om förpackningarna förvaras på varandra skulle det vara bra om de var 

öppna, men att mynningen skyddas av de andra förpackningarna, för att ge ett snabbt byte. Det 

bör även gå att öppna en förpackning i ställningen om det är någon som har glömt att öppna den 

i förväg.  

Eftersom det är olika stora ytor att ha ställningen på skulle det vara optimalt att ha ett 

modulsystem. Vid detta kan det anpassas efter behov av storlekar samt plats. Ett önskemål är att 

ställningarna ska färgkodas efter storlek. Genom att alla varianter av ställningar har lika design 

skulle det bli enklare för användaren att hitta undersökningshandskar på alla avdelningar då 

denne vet hur ställningen ser ut och därigenom vet vad som ska letas efter. Förkläden och 

handdesinfektionsmedel önskas även integreras i modulsystemet, för att samla alla 

hygienprodukter på samma ställe. Det är viktigt att budskapet från guiden integreras vid 

användningen av undersökningshandskar. Den påminnelse som har tagits fram i studien fick 

positiva reaktioner av deltagarna och skulle vara bra att ha placerad vid ställningen. 

4.3.8 SLUTGILTLIGA PRODUKTEN 

Då det är munstycket som är själva lösningen på problemet tillverkades nya funktionella 

prototyper av munstycket i dess tänkta material och testades utförligare. Den slutgiltiga 

produkten består av en ställning för förpackningarna och munstyckena som är tänkt att monteras 

på en vägg. Ställningen tillverkades inte i projektet utan den slutgiltiga produkten presenteras som 

en virtuell tredimensionell modell.  

Funktionell prototyp av munstycket 

Munstycket ska vara i materialet polykarbonat, materialegenskaperna är passande i sjukhusmiljö. 

Munstycket ska kunna desinfekteras i en ångautoklav som steriliserar i 121 grader Celsius i 

femton minuter (Oskarsson & Nilsson, 2014). Detta är en vanlig metod för att sterilisera 

instrument och textilier inom sjukvården. Polykarbonat används inom vården idag eftersom det 

är ett slitstarkt och reptåligt material som tål sterilisering och även är kostnadseffektivt (CES 

Edupack, 2013).  

Den slutgiltiga designen för munstycket blev det runda hålet, se Figur 33. Enligt användartester 

bedömdes den som mest intuitiv. Dock tillverkades och utvärderades även munstycken med ett 

runt hål med tillhörande spår för att inte utesluta denna lösning för tidigt. Munstyckena 

tillverkades genom vattenskärning och kan ses i Figur 34. De har dimensioner för att passa 

OneMed:s och Papyrus förpackningar eftersom Hematologiskt centrums produkter användes 

som referens. Testningen av munstycket blir också enklare eftersom hålet blir centrerat när 

kanterna av munstycket placeras i linje med kanterna på förpackningen. För en riktig tillverkning 

av munstycket kan dimensionerna minskas, så länge munstycket täcker förpackningens öppning. 
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Dimensionerna för prototypen av munstycket är 240 mm på längden, 120 mm på bredden och 

med tjockleken 3 mm. Hålet är 60 mm i diameter som är centrerad på munstycket. Spåren är 120 

cm på längden och 10 respektive 20 mm på bredden.  

 

Figur 34. De vattenskurna munstyckena i polykarbonat. Det vänstra valdes som den mest optimala 
lösningen. 

De olika munstyckena visade sig fungera olika bra beroende på antalet undersökningshandskar i 

förpackningen. De med spår fungerade bäst när förpackningen innehöll många 

undersökningshandskar. Munstycket med ett hål fungerade bra då också men det krävdes mer 

kraft för att ta en undersökningshandske. När det var få undersökningshandskar kvar var istället 

munstycket med ett hål mest optimalt, då det gav störst motstånd. 

Den enkla runda designen valdes på grund av att den är lätt att tillverka med relativt lite spill. 

Designen tillåter användaren att dra ut undersökningshandskar i den vinkel som passar 

användaren bäst. Den blir även mer lättstädad eftersom den inte har några hörn eller smala 

utrymmen och smittoämnen kommer inte kunna fastna i samma mån. Munstycket får även bättre 

hållbarhet utan spåren. Dessutom minskas risken att undersökningshandskarna fastnar eller rivs 

sönder av kanterna. Storleken på hålet tillåter antingen två- eller trefingersgrepp för att ta 

undersökningshandskar. Eftersom de ligger mot munstycket behöver användaren inte föra in 

handen i förpackningen, på så vis kan den kontaminering av förpackningar som sker idag minska. 

Under användaranalysen upptäcktes det också att vårdpersonal trycker tillbaka handskar i 

förpackningen. Munstycket motverkar detta och på så vis kommer kontamineringen minska då 

händerna endast kommer få kontakt med den handske som ska användas.  

Städningen av munstycket kan ske när som, även när förpackningen innehåller 

undersökningshandskar. Handskförpackningarna i de nuvarande ställningarna rengörs inte utan 

de blir ”återställda” när förpackningen byts ut till en ny. En förpackning är alltså mer 

kontaminerad när den håller på ta slut än när den är nyöppnad. Om det är lägre åtgång av 

undersökningshandskar så kan förpackningen stå framme en lång period. För munstycket 

däremot finns det ingen begränsning på hur ofta det kan rengöras, förslagsvis kan det ske 

dagligen upp till veckovis beroende på hur stor åtgång det är på undersökningshandskarna. På så 

vis kommer det vara lika rent att ta en undersökningshandske när förpackningen är nyöppnad 

som när den nästan är slut.  

Virtuell tredimensionell modell av produkten 

Handskförpackningarna ska placeras i en väggmonterad ställning där mynningen hamnar 

nedåtvänt mot munstycket. Figur 35 visar ställningen underifrån och hur munstycket med det 

mindre hålet täcker större delen av förpackningens öppning. Ställningen ska tillverkas av rostfritt 
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trådstål som kan bockas till rätt form. Materialet har bra hållbarhet, vilket innebär längre livstid 

och mindre materialåtgång än om ställningen till exempel skulle tillverkas av plast. Ur 

hygiensynpunkt är det bra att ha så liten yta som möjligt som kan kontamineras och det är viktigt 

att ytorna kan rengöras lätt. Hela ställningen ska tillverkas i samma material för att enklare 

montering och återvinning (CES Edupack, 2013). Vårdavdelningen på Hematologiskt centrum 

använde sig dessutom av en ställning av trådstål som fungerat bra ur ett hållbarhets- och 

rengöringsperspektiv. 

 

Figur 35. Figuren visar ställningen, munstycket och förpackningen underifrån. 

Ställningen är anpassad för OneMed:s och Papyrus förpackning med 150 stycken 

undersökningshandskar. Enligt kravspecifikationen, se Bilaga 1, ska även förpackningar med 100 

stycken undersökningshandskar kunna beställas. Förpackningar med färre antal 

undersökningshandskar används då det finns behov av det i hygiensynpunkt, så att 

förpackningarna kan bytas ut oftare. Eftersom munstycket kan rengöras och förpackningen inte 

kontamineras finns det inte samma behov av dessa förpackningar. Det är också bättre ur ett 

miljöperspektiv att beställa förpackningar som innehåller fler undersökningshandskar. 

Två varianter av ställningen har tagits fram med CAD (Computer-aided design) för att visualisera 

två koncept som uppfyller sjukhusets behov. Ställningarna skulle kunna designas annorlunda än 

dessa, men principen är densamma. Tanken är att ställningen ska tillverkas i olika varianter som 

passar kundens behov. Det ska finnas ställningar som har hållare för endast en förpackning, såväl 

som ställningar upp till fem förpackningar för att hålla storlekarna x-small, small, medium, large, 

x-large. På Hematologiskt centrum i Huddinge var endast storlekarna small, medium och large 

tillgängliga, vilket vårdpersonalen tyckte var tillräckligt. Därför är ett förslag en ställning som 

klarar av tre olika storlekar, se Figur 36. Den nuvarande ställningen som används på 

vårdavdelningen på Hematologiskt centrum används även för att hålla en förpackning av 

skyddsförkläden. För att inte skapa ett problem så bör ställningen kunna beställas med en extra 

hållare som är till för skyddsförkläden eller andra produkter som har olika dimensioner på 

förpackningen.   
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Figur 36. Förslag på en ställning som håller tre förpackningar av olika storlekar. 

Figur 37 visar hur munstycket kan bytas ut vid rengöring. Som ses i figuren vilar förpackningen 

inte direkt på munstycket utan på ställningen, vilket resulterar i att munstycket kan bytas utan att 

röra förpackningen. Detta moment har testats med den funktionella prototypen av munstycket, 

vilket fungerade bra. Det skedde att undersökningshandskarna hängde ut ur öppningen på 

förpackningen när munstycket togs bort, men endast när det var väldigt få 

undersökningshandskar kvar i förpackningen. Projektmedlemmarna ansåg inte det som något 

problem då det ändå är dags att byta förpackning. För att byta munstycke måste först låset, som 

även fungerar som en storleksmärkning, roteras uppåt. Detta gör att munstycket kan dras ut ur 

ställningen och bytas ut mot ett rent.  

 

Figur 37. Figuren illustrerar hur munstycket byts ut i ställningen. 
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Olika leverantörer av undersökningshandskar har unika utseenden för storleksmärkningar på sina 

förpackningar, det finns ingen generell färgkodning för storlekarna och placeringen sitter inte 

konsekvent. Dessutom när förpackningarna placeras i ställningen hamnar informationen upp och 

ned, vilket blir ett problem för användaren. Därför ska ställningen ha tydliga storleksmarkeringar i 

olika färger, förslagsvis grönt för small, lila för medium och blå för large. Detta kommer främja 

att storlekarna på förpackningarna alltid placeras konsekvent i ställningen och se lika ut på alla 

avdelningar oavsett vilken leverantör av undersökningshandskar som används. Risken att 

vårdpersonalen tar fel storlek kommer därmed minska. 

För att försäkra att förpackningarna ligger stabilt i ställningen låses de fast med en bygel som är 

spänd av en fjäder, se Figur 38. När förpackningen ska bytas lyfts bygeln uppåt och 

förpackningen kan då lyftas ur.  

 

Figur 38. Figuren visar hur förpackningarna är låsta och hur de byts ut. 

Ett annat förslag är att ställningen ska magasinera flera förpackningar i samma storlek. Då kan till 

exempel tre ställningar med olika storlekar monteras bredvid varandra. Ställningarna som visas i 

Figur 39 magasinerar fem stycken förpackningar. Denna lösning skulle vara lämplig att ha i en 

sluss till ett patientrum där det finns mer plats, så som vårdavdelningen på Hematologisk centrum 

i Huddinge. För att spara plats på väggen så skulle ställningarna kunna tillverkas så att 

förpackningarna hamnar med kortsidan utåt. Eftersom munstycket har ett runt hål som öppning 

så fungerar det bra att ta undersökningshandskar även i denna riktning. Bytet av munstycket 

fungerar på samma sätt som den tidigare presenterade ställningen. 
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Figur 39. Illustration av ställningar som magasinerar förpackningar. 

Denna produkt löser problemet att vårdpersonalen inte alltid har tid att hämta en ny förpackning 

i förrådet när undersökningshandskarna tar slut. Genom att stapla kartonger ovanpå varandra 

tynger de ner den understa kartongen så att den ligger stabilt vid användning. Förpackningarna 

fylls på i ställningen ovanifrån, se Figur 40. Om förpackningarna öppnas direkt vid påfyllningen 

så förenklar det för användaren när förpackningen väl kommer längst ned mot munstycket. 

Förpackningens mynning skyddas av förpackningen under så undersökningshandskarna inte 

kontamineras av omgivningen.  

 

Figur 40. Figuren illustrerar hur förpackningarna fylls på i ställningen där förpackningarna magasineras. 

När förpackningen underst är slut så tas den ut ur ställningen och förpackningarna ovan faller 

ner. Den främre stången på ställningen fungerar som ett lås som lyfts uppåt och på så vis kan 

förpackningen dras ut, se Figur 41. 
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Figur 41. Figuren illustrerar hur den tomma förpackningen tas ur ställningen och hur de nästkommande 
förpackningarna åker ned. 

Nyttan med produkten 

Fördelarna med denna produkt är att spillet av undersökningshandskar minskas, vilket både är ett 

resursslöseri för miljön och en onödig kostnad. Vårdpersonalen tycker att dagens lösning är 

frustrerande. Det blir rörigt i förpackningarna vilket försvårar att ta en undersökningshandske 

och ger fler handskar än önskat. Denna produkt löser detta problem. Dessutom minskas 

kontamineringen av förpackningarna och undersökningshandskarna.  

För att se vilken påverkan produkten kan ha på sjukvården har en grov uppskattning gjorts. 

Denna uppskattning avgränsar sig enbart till SLL:s område. Inom SLL används 80 miljoner 

undersökningshandskar varje år (SLL, 2012). Genom observationer och intervjuer som har 

utförts uppskattas att var tredje undersökningshandske slängs eftersom de följde med ut ur 

förpackningen oavsiktligt. Detta ger ett spill på 24 000 000 stycken undersökningshandskar. En 

undersökningshandske kostar cirka 25 öre styck vilket gör att 6 miljoner kronor slängs i 

sopptunnan varje år.  

Den personalgrupp som använder undersökningshandskar mest är sjuksköterskor och 

undersköterskor, men all vårdpersonal använder undersökningshandskar. Antagandet görs att 

cirka 80 procent används av undersköterskor och sjuksköterskor och resterande av läkare. En 

genomsnittlig sjuksköterskelön är på 160 kronor per timme och en läkarlön är på 320 kronor per 

timme. Baserat på ovanstående antaganden beräknas en allmän genomsnittlig lön till 210 kronor i 

timmen En ur vårdpersonalen uppskattas lägga 30 sekunder i onödan på att slänga 

undersökningshandskar, hämta nya och bli avbruten i sin arbetsrutin under en dag. Därför kostar 

det 1,75 kronor i genomsnitt per dag att ägna sig åt detta. Det blir en kostnad på cirka 10,6 

miljoner kronor per år för alla som arbetar med hälsa- och sjukvård inklusive tandvård, 25 000 

stycken inom SLL:s område. Detta är en summa som borde läggas på andra saker än att betala 

människor för att utföra ett onödigt arbetsmoment som dessutom orsakar irritation.  

Även miljön blir påverkad av detta spill. Genom att räkna på det spill som görs uppstår en 

kostnad för tillverkning och frakt bara för att slänga handskar.  Varje år produceras 1500 ton 

koldioxid för undersökningshandskar, där spillet står för 500 ton (SLL, 2012). Med en 
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koldioxidutsläppsrätt som kostar 150 kronor per ton beräknas spillet kostar 75 000 kronor per år. 

Det blir en totalkostnad på drygt 16 miljoner per år som användandet av produkten minskar 

radikalt. Det finns även andra faktorer som är svåra att räkna på utan några befintliga siffror men 

som påverkar, till exempel personalens hälsa och trivsel på arbetsplatsen (genom att behöva utstå 

stressande irritationsmoment), förvaring, avfallshantering och de mängder farliga ämnen som 

läcker ut i miljön från undersökningshandskarna. Alla dessa påverkar kostnader och miljön på ett 

negativt sätt vilket skulle kunna förbättras med produkten.  

Produkten är en tålig och billig lösning på ett utbrett problem. Ställningen är också lättare att 

implementera på sjukhus än om alla leverantörer av undersökningshandskar ska anpassa sina 

förpackningar. Produkten är lätt att städa och kräver inget ytterligare underhåll som upptar 

vårdpersonalens tid. Ett förslag är att avdelningarna har minst två munstycken per 

förpackningshållare och upprättar en rutin där munstyckena steriliseras med ett visst intervall 

utan att användandet störs. Förvaringen av munstyckena som inte används kan finnas i 

städvagnen eller i ett närliggande förråd.  

4.3.9 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 

QFD:n som användes som ett verktyg under produktutvecklingen finns i Bilaga 8. Den visar de 

krav som användaren skattar högt och hur de kan lösas med numeriska funktionella krav. Att den 

nya produkten ska vara intuitiv skattades högst, vilket kan lösas genom att arbeta med de 

funktionella kraven tid för användning [t], tid att öppna [t], tid att städa [t] och tid att byta 

förpackning [t]. Dessa krav ansågs ha ett starkt samband med en intuitiv produkt. Se Figur 42 för 

vilka samband som finns mellan kundkraven och funktionella kraven samt deras relationer.  

 

Figur 42. QFD:ns huvuddel som visar kundkrav och produktkrav. 

Genom att jämföra projektets produktutveckling med konkurrerande produkter på marknaden 

kunde den utvärderas för att se om den har en framtid och vilka krav som skiljer produkterna åt. 
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De konkurrerande produkter som togs med i jämförelsen är den design som finns på de flesta 

förpackningar idag, den benämns som "Standarddesign". Den andra produkten är den 

patenterande designen som påträffades under analysen av framtida produkter och trender, som 

benämns som "Patenterad lösning". Produkten som har tagits fram under denna studie benämns 

som "Produktutveckling". Se Figur 43 för att se skillnaderna för de olika produkterna.  

 

Figur 43. Figuren jämför hur bra de olika produkterna uppfyller kundkraven. 

Figur 43 visar att produktutvecklingen värderas klara av de kundkrav som ställs. Den konkurrent 

som hade flest höga poäng var den patenterade lösningen men den hade även låga poäng för 

vissa kundkrav. Den som sämst klarade av kundkraven skattades till standarddesignen. 

Produktutvecklingen hade den jämnaste kurvan med höga poäng. Den har utrymme för 

förbättringar för att kunna uppfylla högsta poängen. 

I Figur 44 har de olika produkterna bedömts enligt en egenkonstruerad skala för att bedöma hur 

väl de klarar produktkraven som har tagits fram under studien. Ett målområde på skalan har 

skattats för att ge en uppfattning av vad användarna kräver av de funktionella kraven.  
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Figur 44. Figuren visar hur bra de olika produkterna uppfyller produktkraven. 

De funktionella krav som fick högst värden i QFD:n var antal handskar vid användning [n], tid 

att öppna [t] och antal handskar [n]. Alla dessa krav skattades högst av produktutvecklingen. 

Kurvan för produktutvecklingen hade en högre och jämnare nivå än konkurrenterna. Det krav 

som produktutvecklingen uppfyllde sämre var att ha en sådan lite kontaktyta som möjligt mellan 

användaren och produkten. Men eftersom munstycket kan rengöras blir detta inte ett problem.   

4.3.10 DE TIO GYLLENE REGLERNA 

Den slutgiltiga produkten utvärderades enligt de tio gyllene reglerna: 1) funktion, 2) mänskliga 

resurser, 3) gifter, 4) produktionsresurser, 5) materialresurser, 6) energi, 7) materialhygien, 8) 

livslängd, 9) ledarskap och 10) information. Antaganden har gjort för att kunna utvärdera 

produkten. Genom att ranka produkten på en femgradig skala inom varje regel kunde produktens 

svagheter och styrkor urskiljas ur ett ekodesignperspektiv, se Tabell 5. Motivationen för 

graderingen presenteras för respektive regel nedan. 

Tabell 5. Resultatet av graderingen för produkten enligt de tio gyllene reglerna. 
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Första regeln – Funktion 

Ställningarnas tidigare huvudfunktion har varit att hålla handskförpackningarna på plats och vara 

lätttillgängliga för vårdpersonalen. Detta kommer även vara huvudfunktionen för denna produkt, 

som förutom denna funktion även kommer försäkra att undersökningshandskarna kommer ut 

styckvis ur förpackningen. För att förbättra funktionen ytterligare är det fördelaktigt om 

ställningen även ska fungera för andra hygienprodukter, till exempel för skyddsförkläden.     

Andra regeln - Mänskliga resurser 

Den senaste handskhållaren av metall som upphandlades av SLL och som används på 

vårdavdelningen på Hematologisk centrum är tillverkad av företaget Harry Holms11, som har 

fabriken lokaliserad i Sverige. Baserat på detta görs antagandet att även projektets produkt 

kommer att tillverkas i Sverige. Sverige har goda arbetsvillkor, både ur säkerhetssynpunkt, löner 

och arbetstider.    

Tredje regeln – Gifter 

Produkten kommer endast innehålla två material som båda är klassificerade som giftfria. 

Ställningen består av rostfritt stål och munstycket av polykarbonat, även kallat PC.  

Metallställningen av Harry Holms är elektrolytpolerad för att få jämnare och renare ytor (Harry 

Holms). Projektets produkt antas därför också genomgå elektrolytpolering. Elektrolytpolering 

klassas som en miljöfarlig verksamhet, det är en process med kemikalier som kräver att 

arbetsplatsen har åtgärder för hur de ska hanteras för att skapa en bra arbetsmiljö och undvika att 

olyckor inträffar (Blom P. , 2006).  

Vid tillverkningen av polykarbonat används Bisfenol A (BPA), ett ämne som kan vara 

hormonstörande. De låga doser som människor utsätts för bedöms inte vara skadligt och 

polykarbonat får användas till livsmedelsförpackningar. (CES Edupack, 2013) (Livsmedelsverket, 

2014) Eftersom munstycket av polykarbonat endast kommer ha ytlig kontakt med huden anses 

giftrisken låg. 

Fjärde regeln - Produktionsresurser  

Produkten innehåller två material. Mest optimalt ur produktionsperspektiv vore att endast ha ett 

material, det är dock inte möjligt utan att produkten förlorar sin funktionalitet. Munstycket av 

polykarbonat består av endast en komponent som skulle kunna tillverkas effektivt genom 

exempelvis vattenskärning eller formsprutning. Ställningen av rostfritt stål består av fler 

komponenter som behöver monteras ihop, men jämförelsevis har produkten få komponenter. 

Genom att ha produktionen i åtanke vid designframtagandet av ställningen så kan 

komponenterna anpassas så att monteringen kan bli så effektiv som möjligt. 

Femte regeln – Materialresurser 

Genom att tillverka ställningen i stänger av rostfritt stål kan mindre material användas än vad det 

hade behövts med ett material med sämre hållfasthet, så som plast. Ställningen kan inte 

dimensioneras allt för liten, den har nämligen ”förbjudna ytor” där handskförpackningarna ska 

                                                 
11 Harry Holms är ett företag som tillverkar produkter i trådstål. http://www.harryholms.se/ 



64 
 

placeras. Dessa tomma ytor bör utnyttjas för att ställningarna kan staplas i varandra för att kunna 

leverera fler produkter per transport.  

Materialspillet till munstycket kan minskas genom att endast ha så pass stort munstycke som 

behövs för att täcka öppningen till handskförpackningar. Då båda materialen i produkten är 

återvinningsbara bör produktionen ha ett system för att återanvända eventuellt materialspill.  

Sjätte regeln – Energi 

En stor fördel med produkten är att ingen energi krävs för att driva den. Vid rengöring av 

munstycket i ångautoklaven så krävs det däremot energi för att uppnå hög temperatur. Detta är 

dock nödvändigt för att hålla en god hygien på sjukhusen. Ett alternativ skulle vara att rengöra 

munstycket manuellt, men det kommer inte att ge lika bra resultat som maskinell rengöring.  

Tillverkningen av materialen till produkten och återvinningen av dessa kräver energi. Summan av 

all energi (embodied energy) för att råvarutillverka polykarbonat är 103-114 MJ/kg och 80,3-80,8 

MJ/kg för rostfritt stål. Om polykarbonat istället tillverkas av återvunnet material minskar denna 

energi till 35-38,7 MJ/kg, vilket visar hur viktigt det är att använda återvunnet material. (CES 

Edupack, 2013) 

Sjunde regeln – Materialhygien 

Den miljöpåverkan som produkten har kan kompenseras till viss del då båda material är möjliga 

att återvinna. Produkten består endast av två material och inga komponenter av blandade 

material. Detta gör det enkelt för användaren att återvinna produkten. 

Åttonde regeln – Livslängd 

Produkten kommer troligtvis ha en lång livslängd. Rostfritt stål har bra hållbarhet och via 

användaranalyser på Hematologisk centrum i Huddinge upptäcktes det att metallställningarna var 

mer uppskattade av personalen och höll bättre än de som var tillverkade av plexiglas. Munstycket 

av polykarbonat kommer förmodligen ha kortare livslängd då det kommer utsättas för mer 

påfrestningar. Till exempel kommer munstycket att genomgå daglig till veckovis rengöring i 

ångautoklaven. Om munstycket inte anses dugliga längre är det dock enkelt att byta ut det mot ett 

nytt munstycke. På så vis kommer produkten ha en längre livslängd jämfört om hela ställningen 

var gjord av polykarbonat eller annan plast.  

Nionde regeln – Ledarskap 

I SLL:s kravspecifikation ställs det krav på att anbudsgivarna ska uppvisa det miljöarbete som 

presterats. Ett antagande görs därför att produkten kommer tillverkas och säljas av ett etablerat 

företag som kommer att ha en miljöpolicy och som använder sig av eventuella underleverantörer 

som uppfyller detta. Medvetenheten inom organisationen för miljöfrågor kan öka genom att 

utbilda personalen inom ämnet.   

Tionde regeln – Information 

Produkten kommer att levereras med information som förenklar för användaren att använda 

produkten korrekt, önskvärt vore att en mer omfattande manual finns tillgänglig elektroniskt. 

Den kommer innehålla information om hur produkten ska monteras, till exempel kan förslag på 
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monteringshöjder inkluderas för att försäkra att användarna får en optimal arbetsställning. 

Manualen kommer även beskriva hur produkten ska användas och förslag på hur den bör 

underhållas för att minska smittspridning och öka produktens livslängd. Dessutom kommer det 

ingå information om produktens material för att göra det lättare för användaren att återvinna 

produkten. Förslagsvis är även en återvinningssymbol tryckt på munstycket av polykarbonat. 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel så kommer en diskussion föras om projektets olika delar. Diskussionen kommer att delas upp i 

avsnitten arbetsprocessen, primärdata, sekundärdata och produktutveckling.  

 

5.1 ARBETSPROCESSEN 

Detta projekt lämpade sig perfekt för ett iterativt arbetssätt då projektet hade flera parallella delar, 

det fanns alltid någonting som kunde utföras. På så sätt var projektet inte heller lika sårbart när 

riktningen förändrades i vissa delar. Det var tydligt att projektet genomgick olika faser med olika 

intensivitet, särskilt under den senare delen. Detta var förväntat då mycket av arbetet grundade 

sig på resultatet från vår primärdata. Dessutom kräver sammanställningen av arbetet mycket tid, 

som utförs mest mot slutet av ett arbete. Genom att vi arbetade kontinuerligt med att 

dokumentera och skriva rapporten under projektet underlättades arbetsbördan i slutet. Därutöver 

hjälpte det oss att få en bra överblick över arbetet under projektets gång.  

Att arbeta endast två personer under 20 veckors arbete har varit en utmaning som har fungerat 

över förväntan. Genom att vi har både en personlig relation samt erfarenhet av att arbeta med 

varandra sedan tidigare visste vi att vi arbetade bra tillsammans och hade samma ambitioner med 

arbetet. Mål och ambitioner med arbetet diskuterades vid projektstarten för att försäkra att vi 

hade samma engagemang och motivation. Vi tror dock att det hade varit enklare att hålla en 

professionell arbetsnivå och skilja på privatliv och arbete om projektmedlemmarna inte varit så 

familjära med varandra. En fördel med att ha varit få projektdeltagare är att vi har känt ett stort 

ansvar, för att få ett bra resultat har det krävts att båda är delaktiga. En annan fördel är att vi har 

lättare kunnat diskutera och nå beslut än om vi hade varit fler projektmedlemmar.  

Då vi båda har gått samma utbildning har vi liknande kompetens. Det gjorde att vi arbetade 

effektivt tillsammans då vi båda var insatta i metoderna som användes i projektet. Samtidigt var 

det en begränsning, om vi hade studerat olika utbildningar hade våra olika kompetenser kunnat 

gynna projektet bättre.  

Vi märkte också hur viktigt det är att ha en tydlig kommunikation, även fast vi endast var två 

projektdeltagare. Missförstånd kan uppstå även fast personerna känner varandra bra. Kanske var 

det till och med större risk för missförstånd eftersom att kommunikationen inte alltid hade en 

tillräcklig professionell nivå. Det är viktigt att stämma av med varandra så att båda förstår den 

andra. Under projektet har vi arbetat med regelbunden feedback där vi har tagit upp konflikter, 

stöttat varandra, kommit med konstruktiv kritik för att utvecklas och diskuterat arbetet. Detta 

tror vi har varit en faktor till att arbetet har fungerat så bra som det har gjort. Vi har även haft en 

god kommunikation med CTMH via handledarna, där vi har fått mycket stöd i processen. Med 

de regelbundna uppdateringarna försäkrade vi att alla parter hade samma förväntningar på 

projektet och det ökade även förutsättningarna att få en nöjd projektbeställare.  

En annan lärdom är att det gick åt mycket tid för administrativ kommunikation med externa 

parter. Majoriteten av kommunikationen skedde via mejl. Många av personerna som kontaktades 
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var väldigt upptagna och med mejl kunde de svara på deras villkor. På så vis kunde vi nå ut till 

många kontakter, men en nackdel var att det i vissa fall kunde dröja lång tid innan svar gavs. 

Innan vi applicerade en metod i projektet hade vi satt upp ett tydligt mål vad vi ville uppnå med 

denna. Detta främjade att metoden användes korrekt och på ett tidseffektivt sätt. Det är också 

viktigt att ha en planering som tål förändringar. I och med att projektet fortskred utvärderades 

metoderna och uppdaterades, detta för att de skulle vara anpassade för den riktning projektet tog.  

De valda metoderna för användaranalysen speglade en kvalitativ studie som hade en hög validitet 

då resultatet av metoderna bekräftades av andra studier. Validiteten kunde ha förbättrats genom 

att utföra en mer omfattande användaranalys på fler avdelningar eller sjukhus med fler deltagare. 

Då studien var en nulägesanalys på en klinik är det svårt att återskapa exakt samma resultat vilket 

påverkar reliabiliteten. Marknadsundersökningen och kartläggningens validitet kunde ha 

förbättras genom att tillämpa fler anpassade metoder. Reliabiliteten för dessa delar påverkades av 

att marknaden är föränderlig. Produktutvecklingen hade en hög validitet eftersom den hade en 

tydlig process som är enkel att återskapa. Resultatet skulle kunna skilja sig på grund av att 

subjektiva skattningar har utförts vilket har ett visst inflytande på reliabiliteten. Reliabiliteten 

kunde ha förbättrats genom att ha använt kvantitativa metoder för att påvisa att produkten har en 

positiv inverkan på vårdpersonalens arbetsmiljö.   

5.2 PRIMÄRDATA 

En av de största frågorna som kom upp under projektet var hur observationerna skulle utföras så 

diskret som möjligt för att inte påverka vårdpersonalens arbete. För att få dem känna sig bekväma 

med vår närvaro presenterade vi oss och examensarbetet kort innan observationerna. Det var 

svårt att avgöra hur resultatet blev påverkat av att vårdpersonalen var medvetna om att de blev 

observerade, eftersom vi inte hade möjligheten att göra observationer obemärkta. Dessutom var 

alla produkter som observerades samlade på samma ställe vilket försvårade att observera dem 

utan att personalen märkte av det.  

Målet var att observera produkterna när de hanterades av vårdpersonalen. Innan observationerna 

förtydligades det att följsamheten inte togs hänsyn till, många kände sig mer bekväma att bli 

observerade när de hört detta. Några tyckte fortfarande att observationen var ett besvärligt 

moment. Det kan ha berott på kommunikationssvårigheter och att personen i fråga inte förstod 

vad vi skulle observera. En annan orsak kan ha varit de trånga behandlingsrummen på 

dagvårdsavdelningen där vi hamnade rätt nära inpå både patient och vårdpersonal.  

Först och främst bedömde vårdpersonalen om det var lägligt att vi följde med in på 

patientbesöken. Dessutom blev patienterna informerade om observationen och hade möjlighet 

att säga till om denne inte ville att vi skulle närvara. Det handlade om väldigt sjuka människor 

som befann sig i en utsatt miljö där personlig information diskuterades. Därför var det viktigt för 

oss att berätta att det inte var de som observerades och deras personliga information inte skulle 

inkluderas i arbetet. 

Observationerna utfördes på bästa sätt med den tidsram och budget som fanns. De var en viktig 

grund för projektet och mycket av det som observerades kunde bekräftas med intervjuerna och 

när vi själva testade produkter.  
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I detta arbete var det viktigt att tänka på etiken eftersom vi arbetade i en känslig miljö med ett 

känsligt ämne. Eftersom vi inte utvärderade individer tog vi beslutet att vara så öppna som 

möjligt om arbetet som vi har beskrivit ovan. Det kan ha påverkat observationerna både negativt 

men även positivt. Vi upplevde observationerna som lyckade och de flesta av personalen 

behandlade oss som bollplank och beskrev vad de gjorde och varför. Att intervjuerna utfördes 

efter observationerna på samma ställe var fördelaktigt då vårdpersonalen vant sig med oss på 

kliniken. Under intervjuerna kände vi att vårdpersonalen förstått att vi var där med intentionen 

att förbättra deras arbetsmiljö, vilket alla tyckte var positivt och ett viktigt arbete. En begräsning 

för intervjuerna var vårdpersonalens tidsbrist, därför kunde inte intervjuerna vara längre än cirka 

tio minuter och det gick åt mycket tid på att vänta på intervjutillfällen.  

Under intervjuerna märkte vi att det var svårt att få vårdpersonalen att diskutera hur framtiden 

för produkterna skulle kunna se ut. Det fanns en stark mentalitet av "vi jobbar med det som finns 

och det duger för oss". Många tyckte det fungerade bra som det gjorde idag, men om vi frågade 

en specifik fråga om något vi hade observerat kunde de prata ingående om problemet och lyfte 

fram sina tankar om det. Väldigt få hade förslag på hur det skulle kunna bli bättre, då det inte var 

något som de reflekterat över. Detta kan ha gjort att problem som inte observerades av oss inte 

lyftes fram under intervjuerna och därför inte belystes under detta projekt.  

5.3 SEKUNDÄRDATA 

Denna del innehåller diskussionen av sekundärdata. Den inkluderar kravspecifikationen, 

marknadsundersökningen och kartläggningen av framtiden för handhygienprodukter samt guiden 

för undersökningshandskar.  

5.3.1 KRAVSPECIFIKATION 

Under arbetet med kravspecifikationen uppstod många frågor. Till exempel att det finns skall-

krav som inte är uppfyllda, hur kommer det sig? Det tror vi beror på att det inte finns produkter 

som klarar alla krav. Varför det inte finns undersökningshandskar som klarar alla krav är svårt att 

säga med säkerhet. Våra spekulationer kring detta är att fokus för utveckling har varit att hitta 

material som kan ersätta undersökningshandskar av latex. Det är ett relativt nytt område som har 

uppmärksammats inom handhygien och de nya materialen har ännu inte lika bra egenskaper som 

latex och klarar därför inte kravspecifikationen. Vi har uppfattat det som att sjukhusen inte 

prioriterar att förbättra undersökningshandskar. Det tror vi beror på att det är en relativt billig 

produkt som är etablerad i verksamheten. Undersökningshandskarna fungerar dock inte optimalt 

idag och är då inte prioriterade. Om de skulle förbättras skulle detta kunna innebära bättre 

följsamhet och minska smittspridning. Vårdpersonalen var medvetna om problemen men 

reflekterade inte över det om de inte blev påminda om dem. Därför ställer de inte tillräckligt höga 

krav på förbättringar.  

Kravspecifikationen från SLL har många krav som inte är numeriskt mätbara. En del av dem 

skulle kunna göras om till numeriska krav för att göra kravspecifikationen mer lättförståelig och 

för att enklare kunna jämföra anbud. Det var dock inte rimligt inom projektets tidsram. De krav 

som är uppskattade efter personliga preferenser borde ha en tydlig skala vid utvärdering. Då kan 

anbuden lättare jämföras genom att utomstående parter så som leverantörer skulle få ta del av 
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denna utvärdering. De kan då få bättre insikt i hur deras produkt presterar jämfört med andra. 

Detta skulle gynna samarbetet för att utveckla undersökningshandskar i framtiden.   

Idag finns det möjlighet för leverantörer att komma och visa upp sina produkter men de måste 

vara innovativa och inte vara vardagliga på sjukhuset, som undersökningshandskar. Det borde 

finnas möjlighet att förbättra kommunikationen mellan de olika parterna för att produkterna som 

används i vården kan utvecklas efter användarnas krav även om de inte är innovativa.  

5.3.2 MARKNADSUNDERSÖKNING 

Resultatet av marknadsundersökningen fick oss att ifrågasätta den metod vi valde att använda. Vi 

använde oss utav den information som fanns tillgänglig för oss och det visade sig att den inte var 

tillräcklig för att göra en korrekt analys av produkterna. Dessutom var det faktorer som inte 

kunde analyseras endast genom information. Där hade produkterna behövts testats, helst av en 

expertgrupp så som SLL använder sig av vid utvärderingen av icke numeriska krav.  

En faktor som vi tror påverkar varför marknaden inte levererar produkter som klarar alla kraven 

är för att ingen leverantör har tagit det steget. Det är en investering och om ingen gör den ligger 

de flesta undersökningshandskar på samma nivå. Därför finns det ingen aktör som sätter press på 

de andra att investera i att lösa problemet. För att det ska ske en förbättring behöver sjukhusen 

ställa högre krav. Varför ska leverantörer av undersökningshandskar investera i att ta fram en 

produkt för styckvis tagning av handskar när sjukhusen ändå köper in produkter som inte håller 

detta krav och de säljer mer undersökningshandskar vid mer spill? En annan faktor tror vi är att 

de nyare syntetmaterialen inte är lika bra som latex, något som det idag forskas på. I framtiden 

har förhoppningsvis materialen för undersökningshandskar fått förbättrade materialegenskaper 

som anpassats efter användarnas behov.  

Marknadsundersökningen kunde ha gjorts mer utförligt med tester och utvärderingar av 

produkterna. Detta arbete skulle kunna användas för att uppdatera kravspecifikationen med mer 

mätbara krav vilket skulle förenkla utvärderingen av anbud vid upphandling. Det var dock inte 

rimligt att göra detta i projektet på grund av den begränsade tiden och otillräckliga kunskaper.  

5.3.3 KARTLÄGGNING AV FRAMTIDEN 

Resultatet från kartläggningen var överraskande för projektet då vi hade förväntat oss att hitta 

mer. Nya produkter hittades, men ingen presenterade den evidens som krävdes för att styrka 

produkten. Det visade sig vara väldigt svårt att hitta indikatorer på vilka produkter som skulle 

komma i framtiden. Det som de flesta leverantörer pratade om på mässan Hygiendagarna var 

desinfektionsmedel, där de marknadsförde sina förbättrade produkter. Som även presenterades i 

resultatet hävdade experten Göran Hedin att de nya handdesinfektionsmedlen inte hade evidens 

och därför lade projekt ner denna del.  

Även om resultatet var negativt så är det fortfarande ett bra resultat. Då mer information om 

framtiden har undersökts så vet sjukhuset att denna studie inte hittat nya eller innovativa 

produkter med evidens som de inom en snar framtid borde införa i verksamheten för att 

förbättra handhygienen.  
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Kartläggningen utfördes på bästa möjliga sätt med de kunskaper som vi hade och tidsramen för 

denna del i projektet. För att göra en mer utförlig kartläggning av marknaden hade det behövts 

bättre kunskaper om marknadsanalyser. Men framförallt bättre kontakter inom forskning som 

eventuellt skulle hjälpa få forskare att dela med sig av sina projekt och kunskaper. Det skulle med 

största sannolikhet inte kunna publiceras, vilket var en av begränsningarna för detta projekt.  

5.3.4 GUIDE FÖR UNDERSÖKNINGSHANDSKAR 

Kunskapen om ämnet var allmänt känt för den intervjuade vårdpersonalen, men flera fick en 

tankeställare om vissa punkter. Respondenterna tyckte att guidens budskap är viktigt, vilket är bra 

eftersom användarna kommer bli mer mottagliga för informationen om de gillar guiden. Men 

samtidigt fick vi intrycket av att respondenterna resonerade "det här vet vi, men vi gör så här". 

Det finns ett motstånd för att ge upp sina egna riktlinjer. En hypotes för varför det har blivit på 

detta sätt är att riktlinjerna finns i flera olika versioner och det är svårt att veta vad som faktiskt är 

korrekt. Detta måste adresseras högre upp i hierarkin för hur en förändring ska ske eftersom 

nyckeln är att samla informationen i samma informationskällor som säger samma sak. Om 

materialet är konsekvent är det också lättare för nyexaminerad vårdpersonal att stå på sig och inte 

anpassa sitt beteende efter hur annan vårdpersonal resonerar. 

En intressant iakttagelse var att flera av de som läste guiden hävdade att de kände till riktlinjerna, 

samtidigt som de sa emot materialet i vissa fall. Särskilt gällde detta när de berättade att de eller 

annan personal använde undersökningshandskar i vissa moment, där guiden rekommenderade att 

inte använda undersökningshandskar. Respondenterna hade egentligen inga motiveringar till 

varför de använde undersökningshandskar i dessa arbetsmomentet förutom att det kändes bättre 

och tryggare för dem själva. Här är ett tydligt exempel på att vårdpersonalen måste få evidens på 

varför riktlinjerna ser ut som de gör. De måste ständigt påminnas om detta, vilket 

förhoppningsvis guiden kommer att göra i framtiden.  

Ett annat problem som måste adresseras är att flera tyckte att guiden var för lång för att innehålla 

något som är så självklart. Detta gör att vårdpersonalen kan sakna motiveringen att självmant läsa 

guiden, då de övertygat sig själva att de redan kan innehållet. I själva verket känner 

vårdpersonalen till riktlinjerna, men de måste påminnas om att applicera den i rätt vårdmoment. 

Genom att använda guiden i ett utbildningssyfte kan läsarnas motiveras till att läsa hela guiden. 

Efteråt kan de påminnas om materialet med affischen och påminnelseskylten ute på avdelningen.  

Få av de som deltog kände igen den äldre broschyren av undersökningshandskar från 2012. Det 

kan bero på hur den äldre versionen blivit distribuerad. Därför är det viktigt att förmedla ut 

guiden på rätt sätt och i lagom mängder så den uppfattas av så många som möjligt. Att 

översvämma avdelningar med materialet är inte rätt taktik, om mängden information blir för stor 

försvinner den i mängden. Samtidigt är det viktigt att ha materialet tillgängligt på så många platser 

som möjligt för att nå ut till en större mängd av målgruppen.  

5.4 PRODUKTUTVECKLING 

Produktutvecklingen gav bra resultat, vilket vi tror beror på att vår primärdata gav många insikter 

som kunde användas i produktutvecklingsmetoderna. Alla metoder som applicerades bidrog till 

att utveckla produkten i rätt riktning. I interaktionskartan lyftes det fram flera problemområden 
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"pain points" som borde arbetas vidare med i framtiden. Undersökningshandskar visade sig ha 

mest problem och därför inriktade sig produktutvecklingen till denna produkt. En annan ”pain 

point” var dörren mellan patienten och hygienstationen, vilken bör bli smidigare att använda. 

Tanken är god; att alla som passerar dörren ska vara rena. Men ofta behövs produkter från 

hygienstationen efter vårdpersonalen har kommit in i patientrummet och då måste de passera 

dörren när de går fram och tillbaka. Dessutom knackar vårdpersonalen på dörren när de ska 

besöka en patient, vilket då kontaminerar hand eller handske. Dörren är en produkt som behöver 

utvärderas mer för att avgöra om det är ett problem även på andra avdelningar och hur 

förbättringar kan tillämpas på bästa vis. Förklädena skulle även kunna förbättras så de fungerar 

bättre för användarna. Exempel på detta kan vara att de har en annan vikning eller design som 

underlättar påtagningen. Det ska även vara lättare att ta ett förkläde ur förpackningen. Under 

användaranalysen upptäcktes det att förpackningen med vikta förkläden fungerade bättre än de 

som var på rulle. Att byta ut dessa på avdelningar kan vara ett första steg till en förbättring.  

De framtagna persona:sen i projektet baserades på användaranalysen som utfördes på 

Hematologiskt centrum i Huddinge. Persona:sen var öppna för förändringar gällande produkter 

för att förbättra handhygien. På andra kliniker, som utgörs av andra individer, kan det resultera i 

persona:s med andra värderingar. 

Användarnas främsta förväntningar för att underlätta de basala hygienrutinerna och arbetet på 

avdelningen är att produkterna ska vara intuitiva, tidseffektiva och lätta att städa. Dessutom 

värdesätter de att ha gott om utrymme, för att underlätta arbetet och för att inte känna sig 

påträngande på patienterna. Om dessa faktorer tas hänsyn till vid framtida förbättringsarbete av 

vårdlokaler ökar förutsättningarna att uppnå nöjda användare.  

Att använda QFD blev mödosammare än väntat. Det berodde på att de kundkrav som 

etablerades var svåra att lösa genom mätbara produktkrav. Kundbehoven för produkten var 

väldigt subjektiv för användaren vilket var svårt översätta till mätbara produktkrav. QFD:n skulle 

kunna växa tillsammans med kravspecifikationen. Ändå upplevde vi att QFD:n var en metod som 

hjälpte projektet i rätt riktning. Då det var ett levande dokument under hela produktutvecklingen 

fungerade det som ett hjälpmedel för att gå tillbaka i processen och stämma av så att användarnas 

problem verkligen beaktades.  

De tio gyllene reglerna var ett bra verktyg för att se hur produkter förhåller sig till miljön och 

hållbarhet. Det är dock viktigt att motivera skattningen för att inte skapa en orealistisk skattning. 

Eftersom produkten inte var en slutgiltig produkt redo för tillverkning när denna metod 

användes gjordes antaganden för att kunna utvärdera dess miljöpåverkan. Vi tycker dock att det 

var bra att göra en miljöanalys i detta steg för att se om produkten har en hållbar framtid. Enligt 

oss var det en fördel att analysera detta tidigt i produktutvecklingsprocessen då det fortfarande 

finns tid och möjligheter för att göra förändringar. Då kan en mer miljövänlig och hållbar 

produkt tas fram.  

Resultatet av produktutvecklingen blev en virtuell tredimensionell modell, som behöver mer 

utveckling för att bli en färdig produkt redo för marknaden. Till exempel visade det sig att de 

olika designade munstyckena fungerade olika bra beroende på antalet undersökningshandskar 

som förpackningen innehöll. Om utförligare användartester utförs genom att tillverka en 

prototyp av ställningen kan en slutgiltig bedömning göras. Det behöver också tydliggöras att 
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munstycket inte ger styckvis tagning av undersökningshandskar till hundra procent. Särskilt när 

det var få undersökningshandskar kvar i förpackningen var det enklare att få tag i fler. Trots att 

munstycket inte alltid ger styckvis fördelning är det en betydlig förbättring jämfört med 

existerande lösning. Där får användaren ofta fler än en undersökningshandske och kan till och 

med lyckas få med sig en hel bunt om det är rörigt i förpackningen. Denna ställning skulle minska 

resursslöseriet och kontamineringen. Dessutom underlättar den för användarna då det minskar 

tiden att ta undersökningshandskar.  

Produkten är inte färdigutvecklad i alla avseenden men den skulle vara en bra kostnadseffektiv 

lösning som kan implementeras relativt snabbt. Mest optimalt för att komma åt problemet skulle 

vara att förbättra förpackningarna och hur undersökningshandskarna packas. Detta skulle dock 

kräva en stor investering för leverantörerna av undersökningshandskar och är på så vis svårare att 

få in i vården ur ett kortsiktigt perspektiv jämfört om endast ställningarna uppdateras. Dessutom, 

om leverantörerna skulle ändra designen på sina förpackningar så skulle deras 

användningsområden bli mer begränsade. Idag används förpackningarna både stående på bord 

och för väggmonterade ställningar. Öppningarna på förpackningarna skulle kunna minskas för att 

ersätta munstycket i vår produkt. Det blir dock ett problem om förpackningen ska stå på ett 

bord, hålet skulle bli för trångt för att få igenom handen och göra det svårt att få tag i 

undersökningshandskarna som ligger på botten. En annan fördel med det fristående munstycket 

är att det är möjligt att rengöra, så att kontaktytan kan vara lika ren under en hel förpacknings 

livslängd.   

En annan aspekt som behöver mer användartester är vilken höjd som ställningen bör monteras 

för att det ska ge en bra ergonomisk rörelse, för både korta och långa användare, vid tagning av 

undersökningshandskar och vid påfyllning av förpackningar. Dessutom behöver 

minimumavståndet mellan hållarna på ställningen testas mer utförligt, det vill säga det avstånd 

som krävs för att kunna ta undersökningshandskar utan att få kontakt med förpackningen under.  

Om ställningen skulle bli en verklig produkt som tas in i vården bör kravspecifikationen för 

förpackningarna till undersökningshandskar uppdateras. Ett krav skulle vara att förpackningens 

öppning är centrerad, för att fungera optimalast med munstycket. En annan nackdel är att 

förpackningens innehåll inte går att avgöra genom att titta på förpackningen. Vårdpersonalen 

kommer snarare att känna, vid tagning av undersökningshandske, om förpackningen håller på att 

ta slut eller är tom. Om förpackningen skulle ha ett genomskinligt fönster skulle antalet handskar 

kunna indikeras. En annan konsekvens av att förpackningarna placeras upp och ned i ställningen 

är att informationen hamnar åt fel håll. Därför bör krav ställas på att viktig information även ska 

kunna läsas när förpackningen är i det läget. 
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer slutsatser om projektets olika delar presenteras. Inledningsvis kommer projektets 

frågeställningar att besvaras. 

 

6.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vad finns det för undersökningshandskar på dagens medicintekniska marknad, som kan 

främja en god handhygien i Karolinska Universitetssjukhusets vårdlokaler?  

Under detta projekt påträffades det inga bättre undersökningshandskar på marknaden än de som 

används på Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen som har undersökts i detta projekt 

forskar om materialegenskaper för att ge syntethandskar jämförbara materialegenskaper som 

undersökningshandskar av latex. 

2. Hur kan kravspecifikationerna för undersökningshandskar samt dess förpackning och 

ställning, för den analyserade kliniken, förtydligas?  

Kravspecifikationen kan förtydligas genom att ta fram fler mätbara krav, till exempel töjbarhet 

och friktionstal för undersökningshandskarna. Utvärderingen av resterande krav samt 

kommunikationen mellan leverantörer och sjukhus behöver förbättras. 

3. Hur kan beteendet kopplat till användandet av undersökningshandskar förbättras inom 

vården? 

Problemet idag är att det är olika riktlinjer som når vårdpersonalen som skapar förvirring. För att 

skapa en förändring måste personalen få samma information, från alla källor, i rätt mängd. 

4. Vilka slutsatser kan dras om framtidens marknad angående produkter som gynnar god 

handhygien? 

Under det här projektet hittades inga nya och/eller innovativa produkter med evidens. Detta kan 

bero på att nyutvecklade och innovativa produkter hemlighålls till lansering och är därför inte 

tillgängliga för allmänheten. En annan vinkel kan vara att det inte har varit en prioritering inom 

utveckling. 

6.2 SLUTSATSER 

 Handhygien är ett känsligt ämne och därför var det viktigt att konsekvent begrunda etiken 

som berörde projektet. Under projektet träffades många patienter i utsatta situationer och 

det var viktigt att förmedla varför observationen utfördes så att de skulle känna sig trygga 

och förstå att deras situation respekterades.  

 Det fanns en accepterande attityd hos vårdpersonalen av användandet av produkterna. 

Överlag var de inte kritiska eller reflekterande angående produkterna, vilket under 

intervjuerna innebar att det var viktigt att hjälpa dem att reflektera över produkterna. 
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 En viktig kvalitet hos en produkt är att den är intuitiv då vårdpersonalens arbete är 

tidspressat och de behöver till exempel byta eller ta en produkt under kort tid.  

 Det är även viktigt att placeringen av produkterna i största möjliga mån är standardiserad 

för att vårdpersonalen alltid ska veta var alla produkter finns. Ju större utsträckning det 

kan utföras desto bättre och effektivare kan personalen vara.  

 De största problemområdena som identifierades under användaranalysen var att 1) 

undersökningshandskar trillar/hänger ut ur förpackning och bli kontaminerade och 2) ta 

på sig undersökningshandskarhandskar när händerna är blöta av handdesinfektionsmedel. 

 Vårdpersonalen hävdar att de kan de basala hygienrutinerna, men de efterföljs inte 

korrekt. En anledning är stress. En annan är att mycket information om riktlinjer inte är 

konsekventa, vilket resulterar i att personalen agerar så som de anser är rätt.  Detta är en 

anledning till överanvändning av undersökningshandskar och att personalen får en falsk 

säkerhet av dem. 

 Det är viktigt att informera vårdpersonal om riktlinjer i rätt mängder, med rätt format och 

vid rätt tidpunkt. Ett bra tillfälle är få sådant utbildningsmaterial vid introduktion vid nya 

avdelningar, men även att materialet ska finnas tillgängligt för att hämta det själva.  

 Kommunikationen mellan leverantörer och sjukhus behöver förbättras för att kunna få in 

produkter som tillfredsställer det faktiska behovet på sjukhuset.  

 Det är svårt att förutspå framtida produkter då företagen och forskare utvecklar och tar 

fram produkter bakom stängda dörrar och inte vill dela med sig av det förrän vid 

lansering eller publicering. 
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7 REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel kommer rekommendationer för fortsatt arbete presenteras.  

 

7.1 PRIMÄRDATA 

 Mer primärdata kan samlas in genom att samla in från fler avdelningar, personalgrupper 

och sjukhus. 

 Intervjuer bör även utföras med fler intressenter, som leverantörer och personer som är 

insatta i produkterna, för att få input från fler källor om existerande problem. 

 Längre intervjuer kan utföras med vårdpersonalen för att diskutera ämnet mer ingående. 

För att göra detta måste tider bokas in med personalen för att de inte ska känna sig 

stressade under intervjun. 

 Fler verktyg kan användas under insamlingen av primärdata, detta kan presenteras i form 

av checklistor, skalor och mätningar. 

 Detta projekt borde fortsätta som ett kontinuerligt arbete för att ständigt uppdatera 

produkterna efter användarens behov och hur marknaden förändras. 

 En utvärdering om hur vårdpersonalen uppfattar en bra planlösning bör utfärdas på fler 

avdelningar för att få fler åsikter på vad som fungerar respektive inte fungerar. Dessa 

insikter skulle kunna arbetas in vid renoveringar eller i nya lokaler på sjukhus. 

7.2 SEKUNDÄRDATA 

 Utvärderingsmetoderna som görs av expertgrupperna bör granskas eftersom majoriteten 

av vårdpersonalen på kliniken som undersöktes, upplevde problem med produkterna som 

de använder dagligen. 

 Kravspecifikationen bör ha mer mätbara och numeriska krav för att lättare kunna 

uppskatta och jämföra produkters funktioner. 

 En rekommendation för framtiden är att involvera användarna mer i processen att 

utvärdera produkterna för att lära dem att ge mer konstruktiv kritik om produkterna. 

Tanken är personalen ska ha en dialog med de som sköter upphandlingen så att de i sin 

tur kan vidarebefordra inputen till leverantörerna. Då kan produkterna förbättras efter 

användarnas behov. 

 Hur en kommunikationsväg mellan användarna och leverantörerna ska etableras kan ske 

på olika sätt och bör testas för att se vad som är effektivast. Ett förslag är att en på varje 

avdelning får ansvaret att samla kritiken från personalen med ett visst tidsintervall. Eller 

så skulle vårdpersonalen kunna få ett online-formulär som kan fyllas i när personalen har 

tid och som tas omhand med ett visst tidsintervall. Detta kan leda till att 

kravspecifikationen uppdateras och att mer innovativ upphandling kan göras.  

 Om innovativ upphandling blir normen i framtiden behövs inte samma formella process 

för att få in innovativa produkter. Det är viktigt att ha en öppen kommunikation mellan 

leverantörerna och användarna för att uppnå detta. 
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 Ett nytt projekt skulle kunna startas där prover från alla undersökningshandskar skulle 

kunna analyseras för att ta fram mätbara krav som kan uppdatera kravspecifikationen.  

 För att uppdatera riktlinjerna angående undersökningshandskar kan en idé vara att 

anordna en dialog mellan socialstyrelsen och alla sjukhus i Stockholm eller allra helst 

nationellt så att alla landsting har samma riktlinjer. Det blir då lättare för personalen att 

röra sig mellan olika sjukhus. Specialregler för undantagsfall kommer självklart att finnas, 

men att ha samma grundmaterial kommer underlätta att hålla personalen uppdaterad 

inom ämnet. 

 Genom att använda extern hjälp angående utseende och informationsteknik kan 

informationsmaterialet göras mer tillgängligt och lättförståeligt. Det kan då anpassas efter 

vilket tillfälle det ska användas, till exempel som affisch, broschyr eller 

utbildningsmaterial.  

7.3 PRODUKTUTVECKLING 

 Om mer primärdata insamlas kan behovet för prototypen stärkas eller utvecklas i den 

riktning som behövs.  

 Prototypen behöver genomgå fler användartester på fler personalgrupper, avdelningar 

och sjukhus. Det är viktigt att testa den i olika miljöer så att produkten kan bli anpassad 

så att den fungerar på alla typer av planlösningar på sjukhusen.  

 En undersökning bör utföras om vad leverantörer, av undersökningshandskar, är villiga 

att göra för att förändra sina förpackningar till att bli mer anpassningsbara till produkten. 

  



79 
 

8 LITTERATURFÖRTECKNING 

Ager, E., & Sevelin, L. (2013). Handhygien inom akutsjukvård. Stockholm: Sophiahemmet Högskola. 

Allegranzi, B., & Pittet, D. (2009). Role of hand hygiene in healthcare-associated infection 

prevention. Journal of Hospital Infection(73), 305-325. 

Altitude Medical. (u.d.). PullClean and TurnClean. Hämtat från Altitude Medical: 

http://www.altitudemedical.com/ den 10 april 2014 

Askfors, Y. (2014). IMI - Seminarium med Clinical Innovation Fellowship. KTH, Stockholm. 

Avdic, A. (2011). Riktlinjer för rapportering. Örebro: Örebro Universitet, Handelshögskolan . 

Banck, M., Fjärstedt, U., & Carlsson, L. (den 23 april 2013a). Medicintekniska-produkter - Översikt. 

Hämtat från Vårdhandboken: http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-

produkter/Oversikt/ den 13 mars 2014 

Banck, M., Fjärstedt, U., & Carlsson, L. (den 23 april 2013b). Medicintekniska-produkter - Märkning. 

Hämtat från Vårdhandboken: http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-

produkter/Markning/ den 13 mars 2014 

Banck, M., Fjärstedt, U., & Carlsson, L. (den 23 april 2013c). Medicintekniska-produkter - 

Upphandling. Hämtat från Vårdhanboken: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-produkter/Upphandling/ den 

13 mars 2014 

Bernstein, D. I. (2001). Management of natural rubber latex allergy. The Natural Rubber Latex 

Seminar (ss. 111-116). San Francisco: the Natural Rubber Latex Seminar. 

Block, S. M. (1996). Do's and Don'ts of Poster Presentation. Biophysical Journal, 3527-3529. 

Blom, N. (den 2 januari 2014). FoHMFS 2014:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholaktiga 

preparat. Hämtat från Folkhälsomyndigheten: 

http://folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/fohmfs-

2014-10.pdf den 14 Mars 2014 

Blom, P. (2006). Förstudie av elektrolytpolering vid HZ Rostfria AB. Linköping: Linköpings Tekniska 

Högskola. 

Bryce, E., & Mediaa, A. (Oktober 2009). Clean Hands for Life: results of a large, multicentre, 

multifaceted, social marketing hand-hygiene campaign L.A. Forrester. Journal of Hospital 

Infection(74), 225-231. 

Capua, J. D. (2013). Video’s Starring Role in Better Hand Hygiene. Outpatient surgery magazine, 106-

109. 

Centrum för arbets- och miljömedicin. (2013). Gummiallergier i arbetet. Hämtat från Stockholms 

läns sjukvårdsområde, Folkhälsoguiden: 



80 
 

http://www.slso.sll.se/upload/CAMM/Faktablad/Gummiallergier%20i%20arbetslivet%

202013.pdf den 31 Mars 2014 

CES Edupack. (2013). Copper. Cambridge: CES Edupack. 

CES Edupack. (2013). PC (copolymer, high-heat). Cambridge: CES Edupack. 

CES Edupack. (2013). Stainless steel. Cambridge: CES Edupack. 

Chiguer, L., & Inborr, S. (2012). Sjuksköterskors handhygien - Skydda sig själv eller patienten? 

Stockholm: Ersta Sköndal Högskola. 

Collins McLaughlin, A., & Walsh, F. (2011). Individual differences in judgements of hand hygiene 

risk by health care workers. The Association for Professionals in Infection Control and 

Epidemiology, Inc, 39(6), 456-463. 

CTMH. (2014). Organisationskarta för CTMH. Flemingsberg: Centrum för Teknik i Medicin och 

Hälsa. 

CTMH. (2014). Studentprojekt. Hämtat från Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa: 

http://ctmh.se/studentprojekt.php 

CTMH. (u.d.). Clinical innovation fellowships. (Centrum för teknik i medicin och hälsa) Hämtat från 

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa: http://ctmh.se/fellowships/index.php den 18 

februari 2014 

CTMH. (u.d.). Vision. (Centrum för teknik i medicin och hälsa) Hämtat från Centrum för Teknik 

i Medicin och Hälsa: http://ctmh.se/vision.php den 18 februari 2014 

Edelstam, G., Arvanius, L., & Karlsson, G. (2002). Glove powder in the hospital environment – 

consequences for healthcare workers. Int Arch Occup Environ Health, 267-271. 

Emlund, N. (den 15 april 2014). Upphandlare/Avtalscontroller. (J. Eriksson, & A. Westring, 

Intervjuare) 

Erren, T. C., & Bourne, P. E. (2007). Ten Simple Rules for a Good Poster Presentation. PLoS 

Computational Biology, 777-778. 

Folkhälsomyndigheten. (den 6 november 2013). Krav på antimikrobiell effekt. Hämtat från 

Folkhälsomyndigheten: http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-

och-sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/desinfektionsmedel-inom-

varden/krav-pa-antimikrobiell-effekt/ den 14 mars 2014 

Fransson Sellgren et al, S. (opublicerad). 

Glanta Ltd. (juli 2011). SureWash: Training. Hämtat från SureWash: 

http://www.surewash.com/training/ 



81 
 

Gnaneswaran, V., Mudhunuri, B., & Bishu, R. R. (2008). A study of latex and vinyl gloves: 

Performance versus allergy protection properties. International Journal of Industrial 

Ergonomics, 171–181. 

Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The 

Qualitative Report, 597-607. 

Greenhalgh, T., Robert, G., Bate, P., Macfarlane, F., & Kyriakidou, O. (2005). Diffusion of 

Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations. The 

Milbank Quarterly, 82(4), 581-629. 

Gustavsson, T. (2011). Agil Projektledning (1 uppl.). Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

Hambræus, A., & Tammelin, A. (april 2006). Vårdhygien - uppbyggnad och 

verksamhetsområden. Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag. 

Lindesberg: Socialstyrelsen. 

Hannigan, P., & Shields, J. W. (1998). Handwashing and use of examination gloves. 351. 

Hansson, H. (den 27 mars 2012). Vårdhandboken. Hämtat från Översikt - Cytostatika, cytotoxiska 

läkemedel: http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-

lakemedel/Oversikt/ 

Harry Holms. (u.d.). Produkter. Hämtat från Harry Holms: 

http://www.harryholms.se/index.php?pageID=3 den 14 Maj 2014 

Hedin, G. (den 10 mars 2014). Vilka krav ska vi ställa på medel för handdesinfektion? (S. -S. 

Vårdhygien, Regissör, & G. Hedin, Artist) Umeå Folkets Hus, Umeå, Sverige. 

HyGreen Inc. (2011). Hand Hygiene Recording and Reminding System. Hämtat från HyGreen: 

http://hygreen.com/ 

Innovation mot Infektion. (2012). Samverkan för livskvalitet och säker vård. Hämtat från Innovation 

mot Infektion: http://www.vri-imi.se/ den 28 januari 2014 

Joelsson-Alm, E. (2013). Undersökningshandsken - vän eller fiende? Stockholm, Sverige: 

Södersjukhuset. 

Karolinska Universitetssjukhuset. (den 18 december 2013). Hematologiskt Centrum. Hämtat från 

http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Hematologiskt-Centrum/ 

den 4 mars 2014 

Kemikalieinspektionen. (den 27 augusti 2013). Biocidprodukter - översikt. Hämtat från 

Kemikalieinspektionen: 

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Biocidprodukter/ den 14 mars 

2013 

Kemikalieinspektionen. (den 8 augusti 2013). Regeländringar med anledning av EU:s biocidförordning. 

Hämtat från Kemikalieinspektionen: 



82 
 

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Regelandringar-med-anledning-av-EUs-

biocidforordning/ den 14 mars 2013 

Kimberly-Clark Professional. (u.d.). Automatic Door Handle Disinfectant Dispensers. Hämtat från 

Kimberly-Clark Professional: 

http://www.kcprofessional.com/products/dispensers/surface-spray/automatic-door-

handle den 10 april 2014 

Konkurrensverket. (september 2012). Konkurrensverket. Hämtat från Upphandlingsreglerna - En 

introduktion: 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 

Korniewicz, D. M., Garz, L., Seltzer, J., Feinleib, M., & Gables, C. (2004). Failure rates in 

nonlatex surgical gloves. American Journal of Infection Control, 268-273. 

Lagerström, G. (2010). Arbete och teknik på människans villkor (2:1 uppl.). Stockholm: Prevent 

Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK. 

Lahega Kemi AB. (u.d.). Fördyrande EN-tester? Hämtat från Liv: 

http://liv.eu/PimMedia/documents_pdf/Liv-EN-tester%E2%80%93Artik-

Sve%E2%80%93P1686%E2%80%93j3.pdf den 19 mars 2014 

Livsmedelsverket. (den 28 januari 2014). Bisfenol A. Hämtat från Livsmedelsverket: 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-

amnen/Forpackningsmaterial/Bisfenol-A/ den 14 maj 2014 

Loveday, H. P., Lynam, S., Singleton, J., & Wilson, J. (2014). Clinical glove use: healthcare 

workers’ actions and perceptions. Journal of Hospital Infection, 110-116. 

Luckey, J. B., Barfield, R. D., & Eleazer, P. D. (2006). Bacterial Count Comparisons on Examination 

Gloves from Freshly Opened Boxes Versus Nearly Empty Boxes and From Examination Gloves Before 

Treatment Versus After Dental Dam Isolation. Alabama at Birmingham, South Birmingham, 

Alabama.: Department of Endodontics. 

Lundholm, R. (april 2006). Vårdrelaterade infektioner - vad är det, hur vanliga är de, vilka drabbas 

och vilka konsekvenser får de? Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag. 

Lindesberg: Socialstyrelsen. 

Luttropp, C. (Artist). (den 27 august 2012). EcoDesign 10 Golden Principles. Royal Institute of 

Technology, Stockholm. 

Luttropp, C., & Lagerstedt, J. (2006). Ecodesign and the ten golden rules. Cleaner production, 1396-

1408. 

Midbrook Medical. (u.d.). Proven Effects. Hämtat från Copper For Health Care: 

http://www.copperforhealthcare.com/proven-effects/ den 13 Maj 2014 

Miljöstyrningsrådet. (den 22 maj 2006a). Upphandlingskritierier för medicintekniska förbrukningsartiklar. 

Hämtat från Miljöstyrningsrådet: 



83 
 

http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Sjukvard-och-omsorg/Medicintekniska-

forbrukningsartiklar/Undersokningshandskar/ den 9 mars 2014 

Miljöstyrningsrådet. (den 22 maj 2006b). Miljömässiga förutsättningar för upphandling av 

undersökningshandskar inom vården. Hämtat den 4 mars 2014 

Miljöstyrningsrådet. (den 16 november 2007). Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för 

undersökningshandskar. Hämtat från Miljöstyrningsrådet. den 31 mars 2014 

Muralidhar, A., Bishu, R. R., & Hallbeck, M. S. (1999). The development and evaluation of an 

ergonomic glove. Applied Ergonomics, 555-563. 

Mylon, P., Lewis, R., Carré, M. J., & Martin, N. (2014). A critical review of glove and hand 

research with regard to medical glove design. Ergonomics, 57(1), 116-129. 

Mylon, P., Lewis, R., Carré, M., Martin, N., & Brown, S. (2014). A study of clinicians’ views on 

medical gloves and their effect on manual performance. American Journal of Infection Control, 

42, 48-54. 

Oskarsson, B., & Nilsson, H. (den 14 februari 2014). Medicintekniska produkter, sterilisering - Metoder 

och kontroller. Hämtat från Vårdhandboken: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-produkter-

sterilisering/Metoder-och-kontroller/ 

Pheasant, S. (1986). Bodyspace. London: Taylor & Francis Ltd. 

Pittet, D. (2001). Compliance with hand disinfection and its impact on hospital-acquired 

infection. Journal of Hospital infection(48), 40-46. 

Ransjö, U., & Åneman, C. (2006). Smittspridning och skyddsåtgärder. Att förebygga vårdrelaterade 

infektioner - Ett kunskapsunderlag. Lindesberg: Socialstyrelsen. 

Regeringskansliet. (den 31 augusti 2010). Innovationsupphandlingsutredningens betänkande överlämnat. 

Hämtat från Pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/13383/a/151356 

SLL. (2012). Förbrukning och miljöpåverkan. Hämtat från Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö 

och regionsplanering: http://www.tmr.sll.se/Miljoutmaning-

2016/Resurseffektivt/Resurseffektivt-i-praktiken/Forebygga-avfall-och-

utslapp/Engangsmaterial-i-vardverksamhet1/1/1/ den 25 maj 2014 

Smittskyddsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting. (2012). Viktigt med handskar - Rena 

händer räddar liv. Hämtat från Sveriges Kommuner och Landsting: 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/vardrelaterade-

infektioner/handhygien/handhygien-ladda-ned-filer 

Socialdepartementet. (den 2 december 2010). Alkoholförordning SFS 2010:1636. Hämtat från 

Svensk författningssamling: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/101636.PDF den 14 

mars 2014 



84 
 

Socialdepartementet. (den 2 december 2010). Alkohollag SFS 2010:1622. Hämtat från Svensk 

författningssamling: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/101622.PDF den 14 mars 2013 

Socialdepartementet, Sveriges riksdag. (2011). Lag (1993:584) om medicintekniska produkter. Hämtat 

från Sveriges Riksdag: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993584-om-medicintekni_sfs-1993-584/ 

den 14 Mars 2014 

Socialstyrelsen. (2008). Att hindra smittspridning i vården. Hämtat från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/forbattra/stoppasmitta den 28 Januari 

2014 

Socialstyrelsen. (2011). Termbank. Hämtat från Socialstyrelsen: 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=4570 den 4 Februari 2014 

Socialstyrelsen. (u.d.). Basala hygienrutiner. Hämtat från 

http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochantibiotikaresistens/vardhygien

/basalahygienrutiner#.Uvio1rQ9UmQ den 5 februari 2014 

Stickdorn, M., & Schneiders, J. (2011). This is service design thinking. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Swedish Standards Institute. (den 1 december 2013a). SS-EN 13727:2012+A1:2013. Hämtat från 

SIS: http://www.sis.se/h%C3%A4lso-och-

sjukv%C3%A5rd/sterilisering/desinficeringsmedel-och-antiseptika/ss-en-

137272012a12013 den 14 Mars 2014 

Swedish Standards Institute. (den 30 september 2013b). SS-EN 13624:2013. Hämtat från SIS: 

http://www.sis.se/h%C3%A4lso-och-

sjukv%C3%A5rd/sterilisering/desinficeringsmedel-och-antiseptika/ss-en-136242013 den 

14 mars 2014 

Tang, S. (2011). Innovative and sustainable packaging. i B. J. McCarthy, Textiles for hygiene and 

infection control (ss. 48-67). Cambridge: Woodhead Publishing. 

Thakur, R., Hsu, S. H., & Frontenot, G. (2012). Innovation in healthcare: Issues and future 

trends. Journal of Business Research, 65, 562-569. 

Ullman, D. G. (2010). The mechanical design process (4 uppl.). New York: McGraw Hill International. 

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2012). Product Design and Development (5 uppl.). New York: 

McGraw-Hill. 

Van Der Lught, R. (mars 2002). Brainsketching and How it Differs from Brainstorming. Creativity 

and Innovation Management, 11(1), 43-54. 

Vlachos, S. (den 30 maj 2014). Ansvarig Strategisk Innovation på Utveckling och Innovation på 

KS. (J. Eriksson, & A. Westring, Intervjuare) 



85 
 

World Health Organization. (2009). WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Hämtat från 

World Health Organization: 

http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/ 

Zorn, H. (den 20 juni 2011). Killing copper. European Hospital. Hämtat från 

http://www.european-hospital.com/en/article/8818-Killing_copper.html 

 

  



86 
 

  



87 
 

BILAGOR 

Förteckning 

1. Utdrag från SLL:s Kravspecifikation för operations- och undersökningshandskar .................. 1 

2. Miljöbilaga för operations- och undersökningshandskar av SLL ................................................. 7 

3. Produktkrav för handdesinfektion .................................................................................................. 11 

4. Intervjumall Användaranalys ........................................................................................................... 13 

5. Intervjumall Guide ............................................................................................................................ 15 

6. Guide och Affisch ............................................................................................................................. 17 

7. Förslag på kravspecifikation för undersökningshandskar samt dess förpackningar ............... 29 

8. QFD .................................................................................................................................................... 33 

 





1 
 

1. UTDRAG FRÅN SLL:S KRAVSPECIFIKATION FÖR 

OPERATIONS- OCH UNDERSÖKNINGSHANDSKAR 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

 

 



6 
 

 

  



7 
 

2. MILJÖBILAGA FÖR OPERATIONS- OCH 

UNDERSÖKNINGSHANDSKAR AV SLL 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 

  



11 
 

3. PRODUKTKRAV FÖR HANDDESINFEKTION 

Biocidprodukter 

Handdesinfektion klassificeras som biocider. En biocidprodukt definieras enligt Miljöbalken 

(1998:808) som ett biologiskt eller kemiskt bekämpningsmedel som har syftet att förebygga och 

motverka djur, växter eller mikroorganismer som orsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller egendom (Kemikalieinspektionen, 2013). I Sverige regleras biocidproduker på tre 

nivåer i lagstiftning; miljöbalken, förordning (2000:338) om biocidprodukter och i 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Den första september 

2013 började Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 att tillämpas och 

biociddirektivet (98/8/EG) upphörde då att gälla med några undantag.  I dagsläget sker en 

stegvis anpassning av de svenska bestämmelserna till den nya biocidförordningen. 

(Kemikalieinspektionen, 2013) 

Alkohol 

För alkoholbaserad handdesinfektion gäller alkohollagen (2010:1622), alkoholförordningen 

(2010:1636) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:10, vilka fastställer att 

alkoholaktiga preparat som ska användas eller säljas i Sverige måste denatureras 

(Socialdepartementet, 2010) (Socialdepartementet, 2010) (Blom N. , 2014). 

Antimikrobiell effekt 

Det viktigaste kravet för ett handdesinfektionsmedel är att det ska ha en antimikrobiell effekt 

(Hedin, 2014). Alla desinfektionsmedel som används inom hälso- och sjukvården bör ha 

obligatoriska krav för en baktericid- och jästicid effekt, det vill säga att de har en avdödande 

effekt på vegetativa bakterier och jästsvamp. Eventuellt kan tilläggskrav för specifika definierade 

ändamål sättas för en fungicid, mykobaktericid/tuberkulocid, virucid- och sporicid effekt. 

(Folkhälsomyndigheten, 2013) Nedan i Tabell 6 presenteras några godkända CEN-standarder för 

en antimikrobiell effekt som är relevanta för handdesinfektion.  

Tabell 6. Standarder för handdesinfektionsmedel. 

Standard 
Antimikrobiell 
effekt Kommentar  

EN 1500 Baktericid effekt Fas 2, steg 2. Användbar standard. Godkända medel har som 
regel god effekt även mot virus försedda med hölje. Finns 
testprotokoll där medel med 15 sekunders applicering har 
blivit godkända, dock krävs minst 30 sekunders applicering i 
praktiken för att fördela medlet på alla områden på händerna. 
(Folkhälsomyndigheten, 2013) 

EN 13727 Baktericid effekt Fas 2, steg 1. (Swedish Standards Institute, 2013a)  

EN 13624 Jästicid/fungicid 
effekt 

Fas 2, steg 1. (Swedish Standards Institute, 2013b) 

EN 14476 Virucid effekt Fas 2, steg 1. Har avdödande effekt på poliovirus som är ett 
svåravdödande icke-höljeförsett virus. (Folkhälsomyndigheten, 
2013) Handdesinfektion som klarar denna standard behövs 
bara periodvis (Hedin, 2014). 
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CEN-standarder kategoriseras enligt de faser och steg som beskrivs i Figur 45. 

 
Figur 45. Beskrivning av CEN-standardernas faser och steg (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

EN tester är kostnadskrävande och om landstingen sätter för specifika krav på EN-standarder 

vid upphandlingar i sjukvården så kommer antalet tillverkare som kan erbjuda desinfektionsmedel 

att påverkas. Om konkurrensen minskar kommer följaktligen priserna att öka. Varumärket Liv 

från Lahega12 menar att det kan undvikas genom att lägga till krav på råvaran och dess 

koncentration i produkten. (Lahega Kemi AB) Göran Hedin hävdade att det var viktigt att ställa 

rätt krav för rätt ändamål för att undvika att produkten måste klara krav som inte är nödvändiga 

för dess funktion. (Hedin, 2014)   

                                                 
12 Lahega Kemi AB är ett företag som säljer bland annat hygienprodukter http://www.lahega.se/ 
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4. INTERVJUMALL ANVÄNDARANALYS 

Presentation av oss och examensarbetet. Målet med intervjun är att få respondentens åsikter om 

produkter som används i vårdlokaler för att främja en god handhygien. Sterila produkter 

undersöks ej.   

Respondent 

Kön:  □ Man □ Kvinna 

Ålder: □ 20-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-65 

Yrkesroll: □ Läkare □ Sjuksköterska □ Undersjuksköterska □ Annat: 

Arbetat inom vården i _____ år 

Kartläggning av produkter som främjar god handhygien 

1. Vilka produkter använder ni som främjar god handhygien? 

□ Handdesinfektion □ Handskar □ Tvål □ Pappershanddukar 

□ Tvättstation 
□ Dörrar och 

handtag 
□ Andra produkter _________________________ 

2. Hur tycker ni att era hygienrutiner fungerar produktmässigt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Vilka produkter fungerar bra? 

___________________________________________________________________________ 

Varför: _____________________________________________________________________ 

4. Vilka produkter fungerar sämre? 

___________________________________________________________________________ 

Varför: _____________________________________________________________________ 

5. Saknar ni produkter på avdelningen som ni tror skulle underlätta att hålla en god 

handhygien, i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Är placeringen av produkterna bra? Är placeringen konsekvent? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Har ni några åsikter om produkternas förpackningar och behållare? (Intuitiv, 

smittspridning) Påverkas ert arbeta av detta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Vad skulle du vilja ha för produkter i framtiden för att främja god handhygien? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Problemområdet handskar 

9. Vad anser ni är problemet med handskar idag? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vilka handskar anser du är bäst? (Material, märke) 

___________________________________________________________________________ 

Varför: _____________________________________________________________________ 

11. Vilka kvalitéer tycker ni är viktiga för handskar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ Tjocklek □ Material □ Storlek □ Passform 

□ Lätta att ta på och 

av 
□ Annat   

12. Hur tycker ni att handskförpackningarna fungerar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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5. INTERVJUMALL GUIDE 

Presentation av oss och examensarbetet. Målet med intervjun är att ta reda på hur respondenten 

uppfattar guiden samt affischen för att kunna göra eventuella förbättringar.    

Respondent 

Kön:  □ Man □ Kvinna 

Ålder: □ 20-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-65 

Yrkesroll: □ Läkare □ Sjuksköterska □ Undersjuksköterska □ Annat: 

Broschyren ”Viktigt med handskar” 

1. Har du sett materialet tidigare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Vad är ditt intryck? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Studiens guide 

3. Vad är ditt intryck av detta material jämfört med det tidigare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Vad tycker du om utseendet? 

___________________________________________________________________________ 

Vad är bra? __________________________________________________________________ 

Vad är dåligt? ________________________________________________________________ 

 

5. Vad tror du är budskapet? 

___________________________________________________________________________ 

Vad tycker du var lätt att förstå? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vad tycker du var svårt att förstå? 

_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



16 
 

 

6. Vad tyckte du om texterna?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Vad tyckte du om bilderna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Vad vill du förbättra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Studiens affisch 

9. Vad är ditt intryck? Skulle du lägga märke till den? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ser du sambandet mellan affischen och broschyren? __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vad tyckte du om texterna?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. GUIDE OCH AFFISCH 
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Denna sida ingår i guiden och är även tänkt att figurera som en fristående affisch.  
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7. FÖRSLAG PÅ KRAVSPECIFIKATION FÖR 

UNDERSÖKNINGSHANDSKAR SAMT DESS 

FÖRPACKNINGAR 

Kravspecifikationen omfattar de SKALL- och BÖR-krav som ställs på anbudsgivaren för 

kontaktallergenfri syntetiska undersökningshandskar, dess förpackning och väggmonterad 

ställning, med tillhörande bilaga för anbudsgivarens miljöarbete. 

Krav på anbudsgivaren 

 Anbudsgivare SKALL vid anmodan kunna översända klinisk dokumentation och 

vetenskapliga studier för stöd vid utvärdering 

 Information om anbudsgivarens miljöarbete SKALL fyllas i enligt Bilaga – 

Anbudsgivarens miljöarbete 

 Anbudsgivaren BÖR följa de branschrekommendationer som utarbetas av organisationen 

GS1 inom Hälso- och sjukvårdssektorn beträffande AIDC (Automatic Identification and 

Data Capture) 

Undersökningshandske, syntet, kontaktallergenfri, tunn 

SKALL-krav 

 SKALL uppfylla SS-EN 455-1, 455-2, 455-3, 455-4 - Engångshandskar för sjukvård - 

krav samt provning av hålförekomst, fysikaliska egenskaper, provningsmetoder för 

biologisk utvärdering och åldersbeständighet 

 Genombrottstiden för kemikalier och mikroorganismer SKALL uppvisas enligt SS-EN 

374-3 (alternativt ASTM D 6978-05)  

 SKALL uppfylla LFVS 2003:11 - Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska 

produkter 

 SKALL bifoga en materialdeklaration för produkten (märkt Materialdeklaration samt 

positionsnummer) som SKALL innehålla uppgift om alla ingående material och tillsatser. 

I de fall handskarna är tillverkade av vulkaniserade elastomerer skall alla ingående 

tillverkningskemikalier anges. Eventuella färgämnen och pigment SKALL ingå i 

deklarationen. CAS-nummer och kemiskt namn SKALL anges för de komponenter där 

det är tillämpbart* 

 SKALL bifoga produktens innehåll av restmängder av substanser som kan påverka 

användarens hälsa* 

 SKALL vara fri från kontaktallergena additiv* 

 Plast och gummi i produkten SKALL vara fri från tillsats av ftalater 

 SKALL inte innehålla PVC-plast 

 SKALL ej innehålla de utfasningsämnen som finns listade som avvecklingsämnen under 

varor och förbrukningsartiklar eller som är märkta med de kriterier som finns listade för 

kriteriegrupp 2 i “Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016, för upphandlare 

och anbudsgivare”13 

                                                 
* Kravet kommer utvärderas av utsedd extern expert 
** Kravet kommer utvärderas av upphandlingsenhetens utsedda expertgrupp 
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 SKALL vara puderfri 

 SKALL ha en god barriär mot kemikalier, mikroorganismer och kroppsvätskor* 

 SKALL vara osteril 

 SKALL vara stark och tålig** 

 SKALL ha god draghållfasthet mot olika tejper och ej uppstå hål vid bortdragning** 

 SKALL vara slät 

 SKALL inte vara hal** 

 Vid omvårdnadssituationer SKALL handsken glida utan svårigheter över olika material, 

som till exempel hud och textilier, utan att fastna i underlaget** 

 SKALL vara minst 240 mm lång från långfingrets topp till rullkanten  

 SKALL offereras i storlekarna x-small (≤ 80 mm), small (80 mm ± 10), medium (95 mm 

± 10), large (110 mm ± 10), x-large (≥ 110 mm), Måtten som anges är för handryggens 

bredaste bred 

 SKALL vara smidig, följsam och mjuk** 

 SKALL inte klämma åt runt användarens hand/fingrar vid rätt använd storlek** 

 SKALL vara lätt att ta på och av** 

 SKALL kunna palpera anatomiska strukturer med fingertopparna** 

BÖR-krav 

 BÖR vara enkla att ta på händerna 30 sekunder efter applicerat 

handdesinfektionsmedel** 

Handskförpackning 

SKALL-krav 

 SKALL uppfylla SS-EN ISO 15223-1:2012 (ersätter SS-EN 980:2008) - Medicintekniska 

produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till 

användare  

 Av anbudet SKALL framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvaret för 

förpackningar enligt förordning (SFS 2006:1273 med senaste ändring)14. 

Producentansvarets krav på insamlingssystem kan uppfyllas för offererad produkt genom 

att anbudsgivaren är ansluten till REPA-registret eller motsvarande, eller genom att 

anbudsgivaren har ett eget upprättat system15 

 Vad gäller utformning SKALL alla förpackningar uppfylla de så kallade väsentliga kraven 

som anges i förordning SFS 2013:757 

 SKALL ej innehålla de utfasningsämnen som finns listade som avvecklingsämnen under 

varor och förbrukningsartiklar eller som är märkta med de kriterier som finns listade för 

                                                                                                                                                         
13 Utfasningslistan finns på Stockholms läns landstings webbplats www.sll.se/miljo 
* Kravet kommer utvärderas av utsedd extern expert 
** Kravet kommer utvärderas av upphandlingsenhetens utsedda expertgrupp 
14 Senaste ändring genom direktiv 2004/12/EG 
15 Kravet gäller för den som är producent enligt lagstiftningen, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för 
in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning 
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kriteriegrupp 2 i “Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016, för upphandlare 

och anbudsgivare”16 

 SKALL ej bestå av klorerade plaster 

 Cellulosa i papper-/kartongförpackning SKALL vara av returmassa, oblekt massa eller 

massa blekt utan klorgas17. AOX-utsläppet till recipienten SKALL inte överstiga 0,25 

kg/ton massa 

 SKALL förpackas enligt principen transportförpackning – avdelningsförpackning – 

produktförpackning 

 SKALL varken under förrådshållning eller transport utsättas för sådana 

temperaturförhållanden, fuktighet, förorening, skada eller sådant ljus att produktens 

säkerhet vid användning påverkas 

 SKALL ange hur produkterna är förpackade 

 Storleksbenämning SKALL tydligt framgå på alla förpackningens sidor frånsett 

förpackningens botten 

 SKALL vara utformad så att förpackningen passar handskhållare av universalmodell18 

 Övriga handskar SKALL ej kontamineras vid korrekt uttag av handske ur förpackning* 

 SKALL möjliggöra styckvis uttag av handskar oavsett om förpackningen placeras 

horisontellt eller i väggmontage** 

 SKALL vara 100-150 stycken handskar per förpackning19 

BÖR-krav 
 Händer BÖR inte komma i kontakt med förpackningen vid tagning av handske** 

 BÖR vara sluten 

Ställning för flera förpackningar avsett för väggmontage 

SKALL-krav 

 SKALL ha utförande avsett för väggmontage 

 SKALL gå att byta en förpackning i taget 

 Utförande och material SKALL anges 

 SKALL vara hållbar** 

 SKALL vara enkel att montera** 

 SKALL vara lätt att rengöra/desinfektera** 

 SKALL klara att hålla förpackningen på plats under hela förpackningens livstid**  

                                                 
* Kravet kommer utvärderas av utsedd extern expert 
** Kravet kommer utvärderas av upphandlingsenhetens utsedda expertgrupp 
16 Utfasningslistan finns på Stockholms läns landstings webbplats www.sll.se/miljo 
17 Enligt TCF- eller ECF-metoden 
18 Ungefärliga mått på universalhållare: längd 220 mm, bredd 110 mm, djup 65 mm 
19 Om förpackningar med färre antal undersökningshandskar per förpackning kan erbjudas som ett komplement till 
ovan efterfrågad förpackningsstorlek så kommer dessa att antas tillsammans med vinnande anbud under 
förutsättning att pris per förpackning inte överstiger priset på ovan efterfrågad förpackning 



32 
 

Bilaga – anbudsgivarens miljöarbete 

Nedanstående tabeller 1 och 2 om anbudsgivarens miljöarbete SKALL fyllas i. Det ger endast 

information och kommer inte att användas vid utvärderingen. Syftet är att få en bild av 

anbudsgivarens miljöarbete. 

1. Kryssa i respektive ruta om miljöledningssystem eller miljödiplom finns samt om 

dokumentation finns. Fyll också i om certifikatet gäller fabriken (det land där fabriken 

ligger) och/eller försäljningskontoret (Sverige eller annat land). Om informationen finns 

tillgänglig på Internet – ange webbadressen. 

 Miljölednings-
system/diplom 

Fabrik 
/Land 

Försäljnings-
kontor/Land 

Dokument- 
ation finns 

Vid miljödiplom – 
ange i vems regi 

Webbadress 

EMAS 
□ 

  
□ 

  

ISO 14001 
□ 

  
□ 

  

Annat  
miljölednings-
system* 

   
□ 

  

Svensk Miljöbas 
(diplom) □ 

  
□ 

  

* Ange, i första kolumnen, vilket miljöledningssystem som avses. 

2. Om något av ovanstående miljöledningssystem finns behöver inte nedanstående tabell 

fyllas i. Om informationen finns tillgänglig på Internet – ange webbadressen. 

 Följande 
miljöaktiviteter 
finns 

Dokumentation 
finns 

Webbadress 

Miljöpolicy 
□ □ 

 

Redovisning av miljöpåverkan 
□ □ 

 

Övergripande miljömål 
□ □ 

 

Detaljerande miljömål 
□ □ 

 

Rutin för att ställa miljökrav på 
egna tillverkare/leverantörer □ □ 
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8. QFD 

Överblick över QFD:n, utdrag av väsentliga delar finns i resultatkapitlet.  
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