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Sammanfattning 

Detta projekt togs fram av CTMH (Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa) och Clinical 

Innovation Fellowship i samarbete med Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. På 

Barnonkologen hade problem med patienternas ankomst till mottagningen upptäckts, vilket 

orsakade stress och förvirring bland personal och patienter. Då patienter ankommer till den 

öppna mottagningen ska längd, vikt och blodtryck mätas samt journalföras, innan patienten 

träffar en läkare. Detta görs av någon ur personalstyrkan, sjuksköterska eller barnsköterska, 

som antecknar mätvärdena och därefter journalför antecknade värden. Dagens system innebär 

mycket spring och stora tidsförluster för personalen samt förvirring bland patienterna som 

kanske inte vet när och hur mätningarna ska ske.   

Målet med detta projekt var att utveckla ett incheckningssystem som tillgodoser de behov som 

identifierades på mottagningen. En prototyp, redo för testning på mottagningen, skulle vara 

klar vid slutförandet av projektet. Syftet var att incheckningssystemet som utvecklades skulle 

bli en del av en förenklad vardag på mottagningen och avlasta personalen och minska 

förvirring och stress hos patienterna.  

Undersökningar, med personal, patienter och anhöriga på mottagningen, i form av intervjuer 

och observationer utfördes för att skapa en uppfattning om vardagen på mottagningen. En 

enkätundersökning genomfördes också med anhöriga till patienter på mottagningen. Syftet 

med dessa metoder var att förstå behoven och önskemålen från dem som skulle komma att bli 

användarna av systemet. Dessa undersökningar tillsammans med studier av lagar och 

föreskrifter om utvecklande av medicintekniska produkter samt hygienrutiner på sjukhus stod 

till grund för kravspecifikationen på systemet som sedan utvecklades. Stor vikt lades vid att 

automaten skulle passa och intressera hela målgruppen (patienter 2-18 år), vilket var 

projektets största utmaning. 

Resultatet blev en incheckningsautomat som patienter och anhöriga själva använder när de 

kommer till mottagningen. Automaten väger och mäter patienten samt ställer några övriga 

frågor om allmäntillstånd.  
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Abstract 

This project was developed by CTMH (Centre for Technology in Medicine and Health) and 

Clinical Innovation Fellowship in understanding with the Department of Pediatric Oncology 

at Astrid Lindgren’s Children’s Hospital. At the Department of Pediatric Oncology there were 

problems with the arrival of patients to the reception that caused stress and confusion among 

the staff and the patients. When a patient arrives at the reception length, weight and blood 

pressure should be measured and noted in the journal before the patient sees a doctor. The 

measuring is carried out by a nurse, who writes down the measured values and then enters the 

values in the journal. This system causes a lot of running around for the nurses and takes up a 

lot of their time. The system also causes confusion among the patients who might not know 

by whom the measuring is to be carried out and when the measuring is to take place.   

The goal of this project was to develop a check-in system that satisfies the identified needs at 

the reception. A prototype, ready to be tested at the reception, was to be manufactured. The 

purpose of the developed check-in system was to be a natural part of the everyday work at the 

reception and to decrease the staff’s work load as well as the confusion and stress among the 

patients.   

The everyday life at the reception was investigated through interviews with staff and patients 

as well as observations at the reception. A survey was done among relatives to patients. These 

methods were used to understand the needs and wishes of the future users of the system. 

Together with studies of laws and regulations regarding development of medical equipment as 

well as hygiene routines at hospitals a requirements list for the system could be developed. 

Great emphasis was placed on developing a product that suited the whole group of potential 

users (patients 2-18 years), and this was the project’s biggest challenge. 

The work resulted in a prototype of a self-check-in system that patients and their relatives use 

when arriving at the reception. The system measures weight and length and asks a few general 

questions.  
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NOMENKLATUR 

ALB Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

BSK Barnsköterska 

Dagvård Vård av patient på mottagningen över dagen 

Cytostatika Grupp av läkemedel som används vid cancerbehandling 

Cytostatikakort Dokument där en patients all behandling med cytostatika förs in  

Kinect Rörelsekännande inpututrustning utvecklad av Microsoft 

Orange lapp Orange pappersdokument som fylls i av läkare under läkarbesöket 

och utvisar hur behandlingen ska fortskrida, om patienten 

exempelvis ska röntgas och så vidare. Lappen lämnas av patienten 

till BSK i luckan efter läkarbesöket. 

Barnonkolog Dit cancersjuka barn kommer för behandling och kontroll 

Primärvården Vårdinrättningar som erbjuder grundläggande vård men inte har 

samma kompetens och teknisk utrustning som sjukhus, exempelvis 

vårdcentraler.  

Rond Läkare och sjuksköterska träffar gemensamt patienterna på 

mottagningen och sjuksköterska uppdaterar läkaren om hur 

behandling fortskridit.  

Sjuktransport Transport av patienter mellan vårdinrättningar 

SSK Sjuksköterska 

Stadiometer Manuell utrustning för längdmätning 

TeleQ Telefonsystem som används på mottagningen 

Trombocyter Blodplättar, beståndsdel i blod. 

USK Undersköterska 

Utbildningsansvarig Sjuksköterska som är ansvarig för utbildningen på mottagningen 
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1. INLEDNING 

I inledningen beskrivs bakgrunden till detta projekt. Här presenteras den givna 

uppdragsbeskrivningen, de mål och syften som ställdes upp för projektet samt avgränsningar 

och budget. 

1.1 Bakgrund 

Det här projektet har tagits fram av CTMH och Clinical Innovation Fellowship i samarbete 

med Barnonkolgen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB). På Barnonkologen hade 

problem med patienters ankomst till mottagningen upptäckts. När patienterna idag ankommer 

till den öppna mottagningen ska längd, vikt och blodtryck mätas och journalföras innan 

patienten träffar en läkare. Detta görs av en sjuksköterska eller undersköterska som utför 

mätningarna, antecknar mätvärdena och därefter journalför antecknade värden. Dagens 

system innebär mycket spring och stora tidsförluster för personalen, men även stress för 

patienten. Personalen har redan stor arbetsbelastning och måste avbryta annat arbete för att 

göra mätningarna. Detta medför oönskade avbrott i arbetet vilket personalen lider av. På 

grund av den höga arbetsbelastningen är det inte alltid möjligt för personalen att hinna 

journalföra uppgifterna innan patienten får träffa läkaren. Detta medför i sin tur att läkaren 

måste komma och be om värdena själv, vilket även där innebär extra tidsåtgång och stress.  

Implementering av en produkt som tillgodoser de uppfattade behoven på mottagningen 

uppskattas kunna spara 500 000 kronor per år i arbetstid. Vid observationer på mottagningen 

uppmärksammades det att patienter kunde uppta 20 minuter av sköterskans tid i 

mottagningsluckan (där patienterna ska anmäla ankomst idag). Sköterskan i 

mottagningsluckan ställde även hälsorelaterade frågor, vilka sedan också upprepades av den 

personal som utförde undersökningen. (Bladh et.al., 2014) 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget från uppdragsgivaren, CTMH, är att ta fram ett incheckningssystem till 

Barnonkolgen vid ALB som samlar in information om vikt, längd och blodtryck från 

patienten. Informationen ska direkt vid insamlandet journalföras automatiskt. Incheckningen 

ska också skicka information om att patienten ankommit till mottagningen så att läkaren kan 

se detta. I uppdraget ingår också framtagandet av en fungerande prototyp som kan testas av 

mottagningen. Prototypen ska ha ett unikt digitalt gränssnitt som kommunicerar data till 

journalsystemet. Prototypen ska vara lättförståelig och användarvänlig så att den ger ett 

förtroendegivande intryck till patient och personal. Det är viktigt att prototypen har ett 

tilldragande och estetiskt tilltalande yttre. Prototypen ska vara en självklar del i patienternas 

vistelse på sjukhuset och på så sätt avlasta sjukvårdpersonalen. Utmaningen ligger i att förstå 

vad patienterna vill ha och hur prototypen ska utformas, både mjukvara och hårdvara, så att 

patienterna inte skräms av den nya utrustningen utan känner sig bekväma med att använda 
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den. Prototypen måste också passa in i sjukhusmiljön och uppfylla de krav som finns på 

hygien.  

Ur uppdragsbeskrivningen blev det tydligt att fokus måste läggas på användarvänligheten hos 

automaten, då den ska vara enkel att använda och vara tilltalande för alla användare. Därför 

formulerades följande frågeställning för arbetet:  

Hur ska patienter som kommer till mottagningen kunna mätas och vägas utan hjälp från 

någon ur personalstyrkan på ett säkert och tillförlitligt sätt? 

I Bilaga I finns hela uppdragsbeskrivningen från CTMH.  

Erik Lundqvist, masterstudent inom Mekatronik på KTH, var också delaktig i arbetet med 

automaten. Arbetet fördelades av CTMH. Erik arbetade med produktens tekniska innehåll och 

sammankoppling av de olika tekniska komponenterna. Hans examensarbete gick ut på att 

undersöka om längdmätning kunde ske med en Kinect-kamera från Microsoft. I hans arbete 

ingick även att välja och programmera den våg som skulle användas för vägning och 

undersöka möjligheterna till blodtrycksmätning. Erik skulle även undersöka möjligheten till 

kommunikation mellan självincheckningssystemet och journalsystemet. Två separata 

examensarbeten genomfördes, men nära samarbete skedde mellan dessa under arbetets gång.  

1.3 Syfte och mål 

Målet med projektet var att utveckla ett incheckningssystem till Barnonkologen vid ALB som 

uppfyller de krav som ställs på den. Automaten ska stå vid entrén till mottagningen för att ta 

emot patienterna som ankommer.  

Syftet med automaten är att den ska vara en del av mottagningens vardagliga rutin och på så 

sätt minska personalens arbetsbörda. Vidare är syftet är också att skapa mervärde för 

patienterna när de kommer till mottagningen.  

1.4 Avgränsningar 

Projektet begränsas till användarna, det vill säga barnen och ungdomarna som ska använda 

automaten samt de anhöriga som kan behöva hjälpa till med förfarandet. Den ska tilltala alla 

patienter som själva kan stå upp på en våg och är upp till 18 år (de äldsta barnen på 

mottagningen). Utveckling skedde endast mot Barnonkologen vid Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus för att tillfredsställa deras behov. All undersökning och utvärdering skedde där. 

Systemets utformning begränsas av de ingående komponenterna, så som våg och längdmätare. 

Även platsen där automaten ska placeras begränsar dess storlek. De resurser som begränsar 

projektet är de ekonomiska medel som finns att tillgå samt de tillverkningsmetoder som finns 

tillgängliga i verkstaden på KTH-Maskin. Viss möjlighet finns till outsourcing. Det finns 

strikta hygienkrav på medicintekniska produkter som måste följas och är därför också en 

begränsande faktor. En viktig begränsande faktor är också den uppsatta tidsramen. Projektet 

ska resultera i en prototyp och inte en produkt som är klar för massproduktion. Utvecklingen 
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kommer därmed att ske med prototypen i åtanke och inte vidare produktion i framtiden. Fokus 

låg främst på att utveckla den yttre utformningen av systemet. 

1.5 Budget 

Detta projekt tilldelades ett stipendium om 65000 kronor från KTH Opportunities Fund för 

utvecklandet av ett självincheckningssystem för Barnonkologens mottagning. KTH 

Opportunities Fund är en fond från vilken projekt på KTH kan ansöka om finansiella bidrag 

och mentorsstöd. I Bilaga II finns en projektbudget där alla utgifter har förts in.  
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2. METODER 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som användes i detta projekt. 

Det var önskvärt att skapa en helhetsbild över problemet och hur det på bästa sätt skulle lösas 

och därför användes ett flertal olika metoder under arbetets gång. Arbetsgången under detta 

projekt såg ut som Figur 1 illustrerar. 

 

Figur 1. Dubbeldiamanten, illustration över utvecklingsprocessen 

Denna utvecklingsprocess brukar kallas ”The double diamond”, det vill säga dubbeldiamanten 

och beskrivs av British Design Council (Stickdorn & Schneider, 2011).  

Under Upptäcka-fasen i detta projekt utfördes en förstudie i syfte att ge en gedigen grund för 

det fortsatta projektet. En stor del av arbetet under denna fas utfördes på plats på 

mottagningen för att undersöka hur arbetsgången där ser ut och vilka problemområden som 

finns. För att få en djupare inblick i arbetet på mottagningen samt vad patienter och anhöriga 

anser om mottagningen genomfördes intervjuer. Dessa intervjuer skedde på plats på 

sjukhuset. En enkätundersökning genomfördes också med en grupp bestående av anhöriga till 

nuvarande och tidigare patienter på Barnonkologen. Enkätundersökningen, såväl som 

intervjuerna, syftade till att ta reda på användarnas syn på dagens system, vad de tycker om 

det och hur de ser på möjligheten till ett självincheckningssystem. Även observationer 

Användarna Tester 



6 

 

utfördes på mottagningen för att skapa en uppfattning om hur arbetsrutinerna ser ut och hur 

patienter beter sig då de kommer till mottagningen.  

Under projektets Upptäcka-fas genomfördes också en informationssamling för att ta reda på 

vilka typer av produkter som redan finns på marknaden, en så kallad benchmarking. En 

genomgång av teori i form av olika standarder och direktiv kring medicinteknisk utrustning 

skedde under Definiera-fasen. 

Utveckla-fasen innebar utformning och design av produkten. I denna fas skedde 

konceptgenerering och utvärdering av de framtagna koncepten. Visualisering av koncepten 

skedde med hjälp av mock-ups, skisser och digitala 3D-modeller. Designen av det digitala 

gränssnittet utvecklades med skisser, flödesscheman och Adobe InDesign CS6 (Adobe 

Systems Inc., 2012) samt Adobe Illustrator CS6 (Adobe Systems Inc., 2012). För att bygga 

prototypen, i Implementera-fasen, tillämpades olika tillverkningsmetoder som berodde på 

automatens slutliga utformning och val av material.  

2.1 Design för användbarhet 

För att den utvecklade produkten ska användas och tillgodose mottagningens behov 

utformades automatens design och digitala gränssnitt för användbarhet. Användbarhet 

definieras enligt ISO 9241-11 standarden som: 

”the extent to which a product can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use” 

vilket är den mest vedertagna definitionen (van Eijk et.al. 2012). I Designing for Usability: 

Key Principles and What Designers Think (Gould & Lewis, 1985) sägs att en hög 

användbarhet i ett system eller produkt ökar produktiviteten, säkerheten och reducerar 

ansträngningen som användandet innebär. Design för användbarhet handlar om att hela tiden 

ha användaren som utgångspunkt under utvecklingsprocessen. Gould och Lewis (1985) 

formulerade följande tre principer för design för användbarhet:  

 Tidigt fokus på användare och uppgiften 

 Empiriska studier 

 Iterativ design 

Tidigt fokus på användare och uppgiften innebär att tidigt under designprocessen använda 

olika metoder för att förstå sig på användaren och även den uppgift som ska utföras. 

Användaren och målgruppen ska inte endast identifieras utan genom kontakt med användare 

ska förståelse för dem och deras behov uppnås. Empiriska studier innebär att den tänkta 

användaren redan tidigt under utvecklingen är med för att testa olika lösningar i form av 

exempelvis enkla prototyper som illustrerar funktioner. Genom att studera användarna under 

testerna kan olika problemområden identifieras. Iterativ design innebär att de problem som 
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identifierats under användartesterna försöker lösas för att sedan testas igen (Gould & Lewis, 

1985). För att tillämpa dessa principer användes målgruppsanalys och en iterativ 

konceptgenerering och konceptutveckling.  

2.2 Målgruppsanalys 

En målgruppsanalys syftar till att förstå användaren av den produkt som ska utvecklas. Målet 

med analysen är att ta reda på de faktiska behoven hos alla typer av användare som kan 

komma i kontakt med produkten. En målgruppsanalys är viktig att genomföra även om kraven 

från uppdragsgivaren är tydliga. Vid en målgruppsanalys är de vanligaste metoderna 

intervjuer med och observationer av användarna samt enkätundersökningar. (Domingues & 

Berndtsson, 2014) 

Observationer 

Vid observation samlas information kring den studerade personens eller personernas beteende 

in. Denna metod används för att komma åt det verkliga beteendet hos personer utan att de 

distraheras av frågor – syftet är att komma fram till vad människor faktiskt gör och inte vad de 

säger sig göra när de tillfrågas (Bohgard (red.), 2011). Denna metod användes vid besök på 

mottagningen på Barnonkologen vid ALB för att förstå hur flödet ser ut där idag och hur 

arbetet går till. Informationen som samlades in var menat som grund till vidare 

undersökningar i form av intervjuer och identifiering av problemområden.  

Intervjuer 

Intervjuer används för att samla information om hur människor tänker och vad de tycker. Till 

skillnad från observationer kan intervjuer ge svar på hur människor upplever saker, vad de har 

för åsikter och hur de resonerar kring saker med mera (Bohgard (red.), 2011). Denna metod 

användes vid besök på ALB för att erhålla djupare förståelse för arbetsgången och varför 

arbetet på mottagningen ser ut som det gör. Intervjuer med patienter och anhöriga utfördes 

också för att erhålla information om deras syn på besök vid mottagningen.  

Enkätundersökning 

Enkätundersökningar innebär att ett frågeformulär skickas ut, antingen i pappersform eller 

digitalt, till en utvald grupp människor. Gruppen människor baseras på personer som har 

samma karakteristik som den definierade målgruppen. Syftet med denna typ av undersökning 

är att validera den data som insamlats under tidigare intervjuer (Bohgard (red.), 2011). Denna 

metod, tillsammans med intervjuer av personal och besökare på mottagningen samt 

observationer, ska ge en gedigen grund för den fortsatta utvecklingen av en lösning.  

2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utförs i syfte att samla in information kring det område som ska 

undersökas. Vid utveckling av medicintekniska produkter som ska testas kliniskt och sedan 

tas i bruk finns det ett antal föreskrifter och riktlinjer att ta hänsyn till. Under detta projekt 

studerades föreskrifter och riktlinjer i syfte att skapa en förståelse för hur medicintekniska 
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produkter bör utvecklas. Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS) 2003:11 och 

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2008:1 studerades. Även riktlinjer för 

hygienrutiner på sjukhus undersöktes i syfte att förstå hur en produkt på bästa sätt ska 

utformas för att passa in i dessa rutiner.  

2.4 Benchmarking 

Vid en benchmarking samlas information in kring de produkter som redan finns på 

marknaden och som kan anses vara konkurrenter. Denna metod var en del av projektets 

förstudie i syfte att förstå vilka produkter som finns och vad de används till, vem som 

använder dem och var produkterna finns.  

2.5 Konceptgenerering 

Vid konceptgenerering eller idégenerering, tas förslag på lösningar av problemet fram. Dessa 

förslag bör sedan utvärderas. Under konceptgenereringen kan metoder som exempelvis 

brainstorming, skisser och mock-ups med mera användas. Idégenereringen kan ske i flera 

omgångar efter att kommentarer från användare och experter insamlats.  

2.6 Konceptutvärdering 

Då konceptgenereringen eller idégenereringen anses färdig bör de framtagna koncepten 

utvärderas. Utvärderingen syftar till att skapa en uppfattning om konceptets potential att lösa 

uppgiften. Utvärderingen sker med de uppställda kraven som kriterium. I detta skede kan 

diskussion ske med användare och experter för att bilda en uppfattning om deras tankar kring 

koncepten. Ett hjälpmedel för utvärdering av koncepten kan också vara en så kallad 

utvärderingsmatris med ”concept scoring”. I en sådan matris viktas krav från 

kravspecifikationen och poäng ges till de olika koncepten beroende på hur väl de uppfyller 

kraven (Carlem, Nordin, Olsson, 2012).  
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3. FÖRSTUDIE 

Förstudien till detta projekt genomfördes till stor del vid mottagningen på Barnonkologen vid 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Här beskrivs arbetsgången och resultat av de metoder som 

användes under förstudien. Även resultatet av benchmarkingen presenteras här.  

3.1 Barnonkologiska mottagningen 

Arbetet genomfördes på mottagningen på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

(ALB). Genom att besöka mottagningen ett antal gånger under förstudien kunde information 

om mottagningens uppbyggnad, dess organisation och arbetsfördelning insamlas.  

Yrkesroller på mottagningen 

På mottagningen arbetar det under ett arbetspass sjuksköterskor (SSK), undersköterskor 

(USK), barnsköterskor (BSK), läkare och läkarsekreterare samt övrig personal.  

Sjuksköterskor 

På mottagningen arbetar det fyra SSK under varje arbetspass. I SSK arbetsuppgifter ingår att: 

 assistera läkare vid olika undersökningar, 

 ta prover, 

 sätta nål, 

 ge blod och trombocyter, 

 beställa och ge cytostatika, 

 söva patienter, 

 anteckna i patientjournal allt som görs, 

 organisera patienters behandlingsplanering, 

 ringa upp de som ringt till mottagningens TeleQ, och 

 gå rond med dagvårdsläkaren 
 

SSK har många olika arbetsuppgifter och olika roller, från utbildningsansvarig till ansvarig 

för TeleQ. 

Barnsköterskor 

Under ett arbetspass arbetar det två BSK på mottagningen, en i mottagningsluckan och en ute 

med patienterna. BSK arbetsuppgifter är att utföra längdmätning, väga och mäta blodtryck, 

samt journalföra detta. BSK hjälper också till med olika provtagningar. I deras arbetsuppgifter 

ingår också att hämta cytostatika från sjukhusets apotek. Nytt är också att en BSK sitter i 

mottagningsluckan istället för en SSK som arbetade där förut. BSK har också som uppgift att 

plocka fram kommande dags patienters cytostatikakort för att de ska finnas lättillgängliga då 

patienten sedan ankommer.  

Undersköterskor 

Under varje arbetspass arbetar det en USK på mottagningen. USK och BSK har liknande 

uppgifter, den främsta skillnaden är att USK kan ta vissa prover på patienter, vilket BSK inte 

gör. USK har också som uppgift att hämta cytostatika.  
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Läkare 

På mottagningen arbetar det tre läkare under varje arbetspass. Det finns två olika roller som 

en läkare kan ha på mottagningen, antingen dagvårdsläkare eller läkare som tar emot patienter 

som kommer på kontroll. Läkare ordinerar cytostatikan som patienten ska få. 

Läkarsekreterare 

På mottagningen arbetar en läkarsekreterare. Den främsta arbetsuppgiften för 

läkarsekreteraren är att journalföra det läkarna dikterar efter patientbesök. Läkarsekreteraren 

ser över hur läkarna är schemalagda, vilka av dem som ska vara lediga och när, vem av 

läkarna som har jour med mera. Förutom dessa huvudsakliga arbetsuppgifter händer det också 

att läkarsekreteraren får boka sjuktransporter med mera.  

Övrig personal 

Till den övriga personalen på mottagningen hör städpersonalen, vaktmästare, personal som 

levererar mat (främst till avdelningen) och sjukhusclownerna. Sjukhusclownerna kommer från 

den ideella föreningen Glädjeverkstan och arbetar på hela ALB. De leker och sjunger 

tillsammans med barnen.  

Layout och flöde 

På mottagningen finns två behandlingsrum med totalt fem sängplatser (samt en liten säng för 

de minsta barnen) för patienter som är på mottagningen för dagvård. Utöver dessa rum finns 

tre läkarexpeditioner, där läkare tar emot patienter. I anslutning till dagrummet, där patienter 

som befinner sig på mottagningen under dagen kan sitta, finns ett undersökningsrum där 

dagvårdsläkaren arbetar. Förutom dessa rum finns receptionen där administrativt arbete 

utförs, samt ett till kontorsrum där bland andra SSK som ansvarar för TeleQ sitter. I det 

rummet finns även arbetsplats för SSK som är utbildningsansvarig, SSK som administrerar 

patienternas behandlingsplaner och en läkare. På mottagningen finns även andra nödvändiga 

faciliteter som desinfektionsrum och förråd samt toaletter och stationen för rörpost. Rörposten 

används för att skicka prover till labbet. Figur 2 visar en illustration över mottagningens 

layout. 
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Figur 2. Mottagningens layout 

I ett hörn i anslutning till entrén och mottagningsluckan finns det en våg och en stadiometer 

där patienterna vägs och mäts. 

Arbetet i mottagningsluckan 

Viss omorganisation hade nyligen förekommit på mottagningen vid projektets påbörjande. 

Arbetsuppgifterna som den SSK som bemannat mottagningsluckan, luckan, hade delats upp 

på två olika personer. Istället var det nu en BSK som bemannade luckan. BSK tar emot 

patienter som ankommer till mottagningen, administrerar de orange lapparna som patienterna 

lämnar in efter läkarbesöket samt tar hand om allehanda frågor som patienter kan komma med 

till luckan. Till luckan brukar också tolkarna som bokats in komma och anmäla ankomst, BSK 

får då leta rätt på den medarbetaren som bokat in tolkbesöket. BSK som arbetar i luckan kan 

beskrivas som en ”spindel i nätet” som ser till att det som sker i luckan delegeras till rätt 

medarbetare. Sjuktransporter kan bokas av BSK i luckan. I arbetsuppgifterna ingick det förut 

även att ringa upp patienter som ringt till mottagningen med olika frågor, denna arbetsuppgift 

är nu borttagen från personen som arbetar i luckan, istället gör en SSK detta på heltid.  

Arbetet i receptionen 

I anslutning till behandlingsrummen på mottagningen finns receptionen där administrativt 

arbete utförs. Förutom läkarsekreterarens plats, finns det fyra datorer som SSK använder för 

journalföring och alla andra ärenden som de behöver dator till. I receptionen finns även en 
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whiteboard där den aktuella dagens dagvårdspatienter listas, i vilket rum de ska vara, vilken 

SSK som ansvarar för dem samt annan användbar information. I receptionen finns även 

cytotstatikakorten till varje patient som är under behandling.  

Typer av patientbesök 

Patienter kommer till mottagningen av olika anledningar. Det finns dagvårdspatienter som 

kommer till mottagningen för att få behandling. Behandlingen, ofta i form av cytostatika, ges 

av en SSK. Under behandlingen, beroende på hur lång tid den tar, och eventuellt för 

observation efteråt får patienten stanna på mottagningen över dagen. Beroende på vilken 

behandling patienten får sitter den antingen i dagrummet eller i ett behandlingsrum om 

sängplats behövs.  

Andra patienter kommer till mottagningen på kontroll för att träffa en läkare som undersöker 

patienten. Läkaren ordinerar medicin, bedömer om prover ska tas eller om exempelvis andra 

undersökningar som ultraljudsundersökning ska göras.  

3.2 Observationer  

För att få en inblick i mottagningens vardag och rutinerna utfördes observationer under fyra 

tillfällen i entrén och i receptionen.  

Observation i entrén 20:e januari, förmiddag 

Det första observationstillfället var en förmiddag i entrén till mottagningen och i väntrummet. 

Under denna observation på mottagningen upptäcktes att patienten ofta får vänta, ibland 

uppemot 10 minuter, innan någon ur personalen har möjlighet att föra in i systemet att 

patienten ankommit till mottagningen. Väntrummet som patienterna sedan ska vänta i har 

tidigare varit det rum som idag är dagrummet. Det nya väntrummet är utanför mottagningens 

entrédörrar och delas med en annan mottagning på samma våningsplan. Det nya systemet 

verkar inte uppmärksammas av alla patienter och de sätter sig istället i dagrummet. Detta 

leder till att läkaren, som först kontrollerar om patienten befinner sig i det nya väntrummet, 

även måste leta i dagrummet för att hitta patienten. Under observationen hände det också att 

patienten, som ankommit till mottagningen, inte hade bockats av i systemet och läkare fick gå 

och fråga om patienten ankommit av personalen i receptionen.  

Observation i entrén den 10:e februari, eftermiddag 

Genom att sitta i entrén kunde flödet där observeras. Det var väsentligt att sitta i anslutning till 

luckan, där en BSK tar emot patienter som ankommer eller har frågor. Under denna 

observation upptäcktes att BSK i luckan inte endast tar emot patienter som kommer till 

mottagningen utan mycket tid gick åt till att reda ut och administrera andra frågor som 

patienter och anhöriga hade.  

Från observationen blev det tydligt att BSK i luckan hade många olika arbetsuppgifter som 

avbröt annat administrativt arbete och att patienter fick vänta på att få sitt ärende uppklarat. 

Det blev också klart att alla patienter som satt i dagrummet och fick behandling gick till 
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luckan för att ställa frågor, men att dessa frågor inte alltid kunde klaras ut av BSK. Istället fick 

BSK delegera ärendet vidare till en SSK eller läkare. I ett fall innebar detta att en patient hann 

gå till luckan tre till fyra gånger och de anhöriga en gång under en tidsperiod på 45 minuter 

för att be om hjälp innan hjälpen kom. Hjälpen behövde ges av en SSK och någonstans 

verkade informationen om detta försvinna vilket gjorde att patienten fick vänta länge på hjälp. 

Figur 3 visar en bild över hur flödet av SSK, läkare och patienter kan se ut på mottagningen. 

 

 

Figur 3. Flödet på mottagningen från att en patient anländer till dess att patienten blir hämtad av läkare 

I Bilaga III finns alla observationer från detta tillfälle dokumenterade 

Observation i receptionen den 13:e februari, förmiddag 

För att förstå hur arbetet i receptionen gick till utfördes en observation där under en timme. 

Under denna tid satt en SSK (istället för BSK som var frånvarande) vid luckan och tog emot 

patienter. Andra SSK kom och gick i receptionen för att utföra administrativa uppgifter vid 

datorerna. Även vid denna observation blev det tydligt att personen som satt vid luckan fick ta 

itu med många frågor från patienter.  
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Något som också observerades var den mängd arbete SSK har. De skyndar ut och in i 

receptionen för att hämta eller skriva något, för att sedan skynda ut igen till någon patient. 

Ofta när SSK kom in i receptionen i ett ärende fick de frågor från andra SSK eller BSK som 

behövde tas itu med. I Bilaga IV finns alla observationer från detta tillfälle.  

Observation i receptionen den 24:e februari, förmiddag 

För att djupare förstå flödet i receptionen utfördes ännu en observation där. Under denna 

observation kom en anhörig som skulle boka om ett läkarbesök. BSK hittade inte den bokade 

tiden i systemet och efter mycket letande beslutades det att något måste ha blivit fel och att en 

tid aldrig bokats in. Istället hittas en ny tid som passar. Det kommer ofta tolkar till 

avdelningen och under detta observationstillfälle ankom en tolk. Tolken hade inget namn på 

dem han skulle tolka och det var oklart vem som hade beställt tolken. Ingen SSK eller läkare 

visste vem som hade bokat tolken och efter mycket letande skickades tolken iväg. Efter en 

stund visade det sig att tolken faktiskt behövdes och BSK fick ringa upp tolken som kom 

tillbaka. Händelsen orsakade förvirring och tog mycket av BSK tid. En arbetsuppgift BSK i 

luckan fick under den här tiden var att ”vagga” en påse med trombocyter som snart skulle ges 

till en patient. Trombocyterna skulle förstöras om de inte hölls i rörelse och utrustningen som 

funnits för detta hade gått sönder och inte lagats eller ersatts. Under denna tidsperiod var det 

relativt lugnt för BSK i luckan, som därför hade tid att göra detta. Har ingen tid att ”vagga” 

kan det dock bli problematiskt. 

Något som uppmärksammades vid observationstillfället var hur problematiska vägningar och 

mätningar ibland kan bli. Vid ett tillfälle kom en anhörig och patient och vägde sig själva efter 

läkarbesöket. De meddelade värdet till BSK i luckan, som började med att anteckna det på 

den orange lappen som de också lämnat in där. Dock behövdes också patientens längd och 

blodtryck vilket BSK i luckan fick be BSK som arbetade på ”golvet” att ta, eftersom det 

ingick i denna BSK arbetsuppgifter. Då uppstod det oklarheter kring vem som sedan skulle 

journalföra de värden som uppmätts eftersom de båda fått vissa värden.   

3.3 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes på mottagningen med patienter, anhöriga och personal. Dessa var 

tänkta att komplettera de observationer som utförts. 

Ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer genomfördes på mottagningen med patienter, anhöriga och 

personal.  

Intervjuer med patienter och anhöriga 

Snabba ostrukturerade intervjuer genomfördes med patienter och anhöriga med frågor om 

synen på ankomsten till mottagningen. Dessa utfördes när patienter och anhöriga satt i 

väntrummet eller dagrummet. De tillfrågade fick svara på frågor kring utformningen av 



17 

 

väntrummet, om och hur de mättes vid ankomst samt attityden till ett självincheckningssystem 

och vad som önskades av ett sådant. 

Dessa intervjuer gav snabbt en övergripande förståelse om uppfattade problem men också 

möjligheter med ett system. Utvalda citat från dessa intervjuer följer nedan: 

”Det är viktigt med det sociala så att man inte blir en i mängden” – mamma 

med 6-7 år gammal son, återbesök en gång per år. 

”Jag känner inte att jag behöver gå till luckan och meddela att vi kommit om 

det är tydligt med automaten att vi faktiskt är incheckade” – mamma med 5-6 

år gammal son. 

”Den får inte kännas som något farligt och sjukhusaktig. Och den ska inte 

kännas kall” – mamma till treåring, på mottagningen 1 gång i veckan. 

”Den borde ha en kontroll som säger att man har gjort rätt, man vill inte känna 

sig osäker på om man har gjort rätt” – mamma angående kontroll. 

Liknande kommentarer kom från andra föräldrar. Vid ett samtal med sjukhusclownerna 

kommenterade de placeringen av maskinen: 

”Om något placeras i ett hörn eller skiljt från flödet används den inte.” – 

clownerna angående en spelautomat som finns på Karolinska sjukhuset i 

Huddinge. Spelautomaten används inte eftersom den inte är tillräckligt synlig.  

Ostrukturerade intervjuer gjordes också med personalen som kom och gick i receptionen på 

mottagningen. En fråga som ställdes till en SSK var om ett inchecknings-system skulle 

innebära att en förlust på något sätt, svaret blev: 

”Egentligen skulle vi inte förlora något på det, eftersom avlastningen skulle 

innebära mer tid till patienternas omvårdnad.” 

Anteckningar från alla ostrukturerade intervjuer finns i Bilaga V. 

Intervju med BSK i luckan 

Den intervjuade BSK har en heltidstjänst som den ur personalstyrkan som ska arbeta vid 

luckan. Denna tjänst var ny och hade vid intervjutillfället endast funnits i tre veckor.  

Dessa problem upplevde BSK med arbetet vid luckan: 

Om läkaren ber om mätning och vägning efter läkarbesöket ska en BSK hjälpa 

till med detta. Om ingen BSK, utom BSK som sitter vid luckan finns tillgänglig 

vid dessa tillfällen måste denna utföra mätningarna. Detta innebär att luckan 

för en stund är obemannad. 
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Förut lämnades de orange lapparna vid dörren in till receptionen, nu har 

rutinerna ändrats och istället ska dessa lämnas i luckan. Dock har många 

patienter kvar rutinen att lämna lappen vid dörren och fortsätter med det. 

Eftersom tjänsten är ny är alla inte helt klara med vilka arbetsuppgifter som 

hör till den. Detta leder exempelvis till att SSK ibland själva tar orange lappar 

att administrera.   

Texten på de orange lapparna är oläslig eller svår att tyda, vilket leder till att 

BSK måste leta upp läkaren för att klara ut vad som står på lappen. 

Utformningen av arbetsytan. Luckan som öppnas för patienterna är alldeles 

för låg för att passa de flesta vuxna men för hög för ett barn som kan behöva 

en pall för att komma upp till rätt höjd.  

BSK berättar att det är önskvärt att patienten alltid vägs, mäts samt blodtrycket tas innan 

patienten får träffa läkaren. Dock är det ofta för mycket att göra på mottagningen att ingen 

hinner hjälpa patienten med detta. Istället får läkaren fylla i på den orange lappen att patienten 

ska mätas och vägas efter själva läkarbesöket. Då måste detta ske och en BSK får hitta tid till 

detta. En av anledningarna till att en BSK helst ska vara med vid mätningarna är att det har 

hänt att patientens anhöriga, av olika anledningar, uppgett tydligt felaktiga värden.  

Strukturerad intervju 

För att få en djupare insyn i och förståelse för hur och varför arbetssättet ser ut som det gör på 

mottagningen gjordes en längre intervju med en SSK. Genom att skapa en dialog med den 

intervjuade personen och uppmana till vitt spridda kommentarer, var tanken att locka fram det 

verkliga behovet som fanns på mottagningen.  

Intervju med SSK 

Intervjun genomfördes med en SSK som länge arbetat på Barnonkologen. Nedan följer 

utvalda utdrag ur intervjun som genomfördes den 18 februari 2014. I Bilaga VI finns hela 

intervjun transkriberad. Det blev tydligt under intervjun att SSK får lägga väldigt mycket av 

sin tid på administrativa uppgifter och att detta inkräktar på tiden de kan spendera med 

patienter.  

”SSK sitter mycket vid datorerna, dokumenterar, skriver i datorjournaler. Man 

måste dokumentera allt man gör. […] det är så mycket klickande vid datorn att 

omhändertagandet behövts dra ner på.” 

Även SSK, likt många av de tillfrågade anhöriga, beskrev osäkerheten kring en automat och 

att det måste finnas en kontroll som visar att personalen på mottagningen vet att patienten har 

ankommit och checkat in.  
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”På folktandvården finns det en automat där man knappar in att man kommit. 

Den var lite för svår att förstå och man blev osäker. Man undrade ”Tror ni att 

de vet att vi har kommit?”. Det gav en osäkerhetskänsla – man måste få veta att 

de vet att man kommit. […] Kanske kan man bara gå ut och säga hej för att 

uppmärksamma dem.” 

Intervjun med SSK gav en djupare inblick i hur mottagningen fungerar och vilka problem 

som finns där men därmed också förbättringsmöjligheter.  

”Det är en jättebra idé med ett kort frågeformulär där patienten får fylla i om 

det är något särskilt man vill ta upp med läkaren. Då ger automaten mervärde 

till patienter som inte kommer så ofta men har massor av frågor som lätt glöms 

bort när man sitter med läkaren framför sig. […] Skulle också vara jättebra och 

förenkla arbete och tidsåtgång om patienten skulle kunna fylla i om de behöver 

något intyg skrivet av läkaren. Det händer ofta att det glöms bort under besöket 

och att patienten ringer om det dagen därpå.” 

Intervjuerna, strukturerade och ostrukturerade, med personal, patienter och anhöriga gav en 

god inblick i vardagen på mottagningen. Det blev tydligt att de tre grundfunktionerna (vikt, 

längd och blodtryck) önskades kompletteras med andra funktioner för att avlasta arbetet för 

personalen och för att skapa mervärde för patienterna.  

3.4 Enkätundersökning 

Under förstudien utfördes en enkätundersökning som riktades till anhöriga med patienter som 

behandlades på mottagningen eller tidigare hade behandlats på mottagningen. Syftet med 

enkäten var att erhålla information från fler anhöriga än de som intervjuats på mottagningen. 

Liknande frågor som ställts i intervjuerna ställdes i enkäten och handlade om vad som 

brukade göras vid ankomst till mottagningen och hur mätningarna gick till samt frågor kring 

attityden till ett självincheckningssystem. I Bilaga VII finns enkäten i sin helhet. Enkäten 

skickades ut som ett digitalt formulär, genom en länk i ett mail. Mailadresser till deltagare 

samlades dels på mottagningen av anhöriga som befann sig där men också genom en 

kontaktgrupp från Barncancerfonden. Fyra anhöriga svarade på enkäten. På frågan vad som 

först brukar göras vid ankomst till mottagningen svarade en förälder: 

”När vi kommer till mottagningen brukar vi alltid se SSK inne i glaskuren, men 

det känns alltid som att vi inte riktigt vet om vi ska stå där vid luckan (som inte 

är anpassad för min 18-årige son eller mig utan för ett litet barn) eller om vi ska 

gå in mot deras ingång. Det slutar oftast med att vi gör det senare, och det 

känns som att vi går in i deras "privata sfär" då lite grand. Det vore på sätt och 

vis bättre med ett nummerlapps-system, då blir det tydligare.” 
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Svar på en fråga kring hur mätning och vägning brukar gå till och om det är något som utförts 

av patienter och anhöriga själva var: 

”Vi har aldrig gjort det själva, det brukar vara SSK på plats som gör det och 

noterar i journalen.”  

”Oftast själva. Ibland sköterska.” 

Frågan angående hur de skulle ställa sig till en incheckningsautomat fick kommentarer som:  

”Om den fungerar smidigt och inte bidrar till smittspridning av olika 

infektioner på grund av barnens nedsatta immunförsvar. Att den är tilltalande 

för barnen skulle vara en fördel.” 

”Det måste vara ett mycket, mycket enkelt system med få tryck men som ändå 

är säkert.” 

För alla kommentarer och sammanställt resultat, se Bilaga VIII.  

3.5 Benchmarking 

En benchmarking genomfördes för att ta reda på vilka liknande produkter som finns på 

marknaden. Automater av olika slag är vanliga i dagens samhälle och används i många olika 

sammanhang. Det finns incheckningsautomater på flygplatser, biljettautomater av olika slag 

och incheckningssystem för vårdinrättningar. System för incheckning på vårdinrättningar 

finns bland annat i Storbritannien. System, som levereras av företaget Intouch with Health 

Ltd., används vid incheckning av patienter med en inbokad tid. Valmöjligheten finns även att 

installera skärmar som kallar på patienten då läkaren kan ta emot den och vilket rum patienten 

då ska gå till (Intouch with health, 2013). Dessa automater har införts på Royal Manchester 

Children’s Hospital. Systemets främsta syfte i detta fall har varit att reducera köerna till den 

centrala incheckningsdisken och patientens uppgifter uppdateras direkt i det använda 

journalsystemet (Evenstad, 2013).  Andra företag som också erbjuder liknande lösningar är 

exempelvis PatientWay i Kanada. Mjukvaran som används i PatientWays automater erbjuder 

också möjlighet till enkätundersökningar om patienternas belåtenhet med besöket 

(PatientWay, 2013). Vid undersökningen kring incheckningssystem inom öppenvården blev 

det tydligt att den främsta orsaken till att sjukhus inför systemen beror på den resursbesparing 

som kan uppnås med ett sådant system, vilket Crispin (2011) nämner. Även reducering av 

väntetiden för patienter som vill checka in, samt möjligheten till minskade förseningar nämns, 

vilket Barnsley hospital (2013) skriver på sin hemsida och som Evenstad (2013) nämner. 

Det finns så kallade ”Health kiosks” eller ”Health stations” som kan placeras ut på offentliga 

platser, exempelvis i affärer och varuhus. Dessa stationer kan bland annat mäta blodtryck, 

göra synundersökningar och övergripande hälsokontroller (Solohealth, 2014). Dessa stationer 

är utformade på ett sätt där användaren sätter sig på en inbyggd bänk och med en touchskärm 
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navigerar sig användaren genom de olika stegen av undersökningen. Blodtrycket mäts med en 

stationär blodtryckmätare som användaren sticker in armen i (Solohealth, 2014).  Figur 4 är 

en illustration över hur ”hälsostationen” kan se ut. Syftet med dessa maskiner, som kan 

placeras ut på platser där allmänheten kan använda dem, är att minska trycket på 

primärvården (Appleby, 2013). 

 

Figur 4. Illustration över hur en ”hälsostation” kan se ut. 

”Health Spot” är ett liknande system som Health stations, med en station där användaren får 

undersöka sin hälsa själv. Skillnaden mellan dem är att Health Spot bemannas av en sköterska 

utanför och en läkare har kontakt med användaren via videosamtal och stationen har väggar, 

tak och en dörr som användaren kan stänga om sig. Genom videosamtalet med en läkare får 

användaren instruktioner hur olika hur olika undersökningsverktyg, som ett stetoskop, ska 

användas och läkaren samt användaren kan se resultatet av undersökningen direkt. Kontakten 

med läkaren innebär också att receptbelagda läkemedel kan skrivas ut direkt. (Healthspot, 

2014)  

 

  



22 

 

  



23 

 

 

Del II 

Definiera 

 

 

 

 



24 

 

  



25 

 

4. TEORI  

Här redovisas den teorigenomgång som gjordes för detta projekt. Olika riktlinjer och 

föreskrifter för utvecklande av medicinteknikska produkter studerades samt hygienrutiner som 

ska efterföljas på sjukhus. Här beskrivs också användarna av produkten ur ett vetenskapligt 

perspektiv. 

4.1 Riktlinjer för utvecklande av medicinteknisk produkt 

Vid utvecklande av en medicinteknisk produkt måste föreskrifter från Läkemedelsverket och 

Socialstyrelsen tas i beaktande. Läkemedelsverkets föreskrifter beskriver vad som ska tas 

hänsyn till vid utvecklande av en medicinteknisk produkt och Socialstyrelsens föreskrifter 

behandlar användningen av medicintekniska produkter.  

De föreskrifter angående medicintekniska produkter som redovisas i Läkemedelsverkets 

författningssamling (LVFS) 2003:11 och i dess bilagor ska: 

”tillämpas på alla medicintekniska produkter med undantag för dem som anges i 

2§ 5.” 

Socialstyrelsens föreskrifter för användning av medicintekniska produkter i hälso- och 

sjukvården ska, enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2008:1, tillämpas vid  

”användning av medicintekniska produkter på patient eller vid analys av prov 

från patient […] I tillämpningsområdet ingår [… ] informationssystem som är 

anslutna till medicintekniska produkter, […] I tillämpningsområdet ingår även 

hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter”  

Automaten som ska utvecklas är en aktiv medicinteknisk produkt av klass I, vilket framgår ur 

Socialstyrelsens författningssamling och Läkemedelsverkets författningssamling. I SOSFS 

2008:1, 2 kap, definieras en medicinteknisk produkt som: 

”produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra 

en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller 

ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk 

process, eller kontrollera befruktning” 

I LVFS 2003:11, Bilaga 9, definieras en aktiv produkt för diagnostik som: 

”Varje aktiv medicinteknisk produkt, antingen den används separat eller i 

kombination med andra medicintekniska produkter, för att tillhandahålla 

information för att upptäcka, diagnosticera, övervaka eller behandla fysiologiska 

tillstånd, hälsotillstånd, sjukdomar eller medfödda missbildningar” 
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Häri framkommer även att en medicinteknisk produkt av klass I är: 

”Alla icke invasiva produkter […] om inte någon av de regler som anges nedan 

är tillämplig.” 

Av genomgång av ovan nämnda regler framkom det att ingen av dem var tillämpliga och 

därmed kan automaten definieras som en klass I produkt. Automaten kommer även inkludera 

ett informationssystem, vilket definieras enligt SOSFS 2008:1, 2 kap, som:  

”system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar 

information” 

Med genomgången av föreskrifterna kunde produkten som skulle utvecklas definieras. I 

Bilaga IX presenteras de delar av LVSF 2003:11 och SOSFS 2008:1 som ansågs aktuella för 

detta projekt.  

4.2 Riktlinjer för hygienrutiner 

Lokaler inom vårdinrättningar kan delas in i olika så kallade Hygienklasser. I den miljö där 

produkten kommer placeras och användas är hygienklassen 1. Detta innebär ”kortare 

passage/vistelse av patienter kan förekomma” (Svensk Förening för Vårdhygien, 2012). I 

vårdlokalerna finns det objekt och kritiska punkter som klassas efter en viss risknivå beroende 

på risken för överföring av smitta till mottaglig individ. I väntrum och dagrum där produkten 

kan antas placeras är hygienklassningen 1 och i dessa lokaler kan det finnas objekt och 

kritiska punkter med risknivåer mellan 1 och 3. 1 innebär låg risk för smittöverföring och 3 

hög risk (Svensk Förening för Vårdhygien, 2012). Produkten som utvecklas ska användas av 

patienter och anses vara en så kallad patientnära yta, där risknivån är 3.  

Det finns regler för när och hur städning ska utföras i patientrelaterad verksamhet. Lokaler 

med hygienklassning 1 ska städas dagligen. Dock behöver svåråtkomliga ytor och ytor som 

samlar damm endast städas veckovis. Patientnära ytor ska städas dagligen, kritiska punkter är 

här så kallade ”tagställen” som används frekvent (Svensk Förening för Vårdhygien, 2012). 

Produkten som ska utvecklas anses vara en kritisk punkt, med tagställen som används 

frekvent. 

Vårdenheterna definierar själva vilken utrustning som används till flera patienter och som bör 

rengöras och desinficeras regelbundet. När städning ska ske bör utrustningen först rengöras 

och sedan desinficeras. Vid endast lite nedsmutsning kan rengöring och desinficering ske 

kombinerat. Vid desinfektion av ytor och inventarier använder mottagningen alkoholbaserat 

rengöringsmedel (Lejdegård, 2010). Datorer som används av patienter ska ha 

avtvättningsbara- och desinfekterbara touch-skärmar, tangentbord och datormusar. När 

patienter ska använda datorn ska de uppmanas att desinficera händerna innan användning. 

(Vårdhygien Östergötland, 2013) 
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4.3 Användarna 

Personer som ska använda produkten är barn mellan 2 och 18 år, samt deras anhöriga. Från en 

undersökning utförd av Statens medieråd (2013a), Småungar & medier 2012/13, framkom det 

att 19 procent av barn mellan fem och åtta år använder dator eller tv-spel för att spela spel 

dagligen och 42 procent gör det några gånger i veckan. Samma studie visade också att 

internetanvändningen för barn mellan noll och åtta år har ökat mellan år 2010 och 2012/13, 

genomgående för hela åldersgruppen. Åttaåringarnas internetanvändning har ökat från 29 

procent till 76 procent. Liknande mönster syns för internetanvändning i mobiltelefoner 

(smartphones). 2010 använde inga barn i åldrarna noll till åtta år internet i mobilen, 2012/13 

var siffran för fyraåringar tio procent och 13 procent för åttaåringar. Studien visar också att 

barnen i åldersgruppen använder mobiltelefoner i underhållningssyfte.  

I en annan studie utförd av Statens medieråd (2013b), Ungar & medier 2012/13, tillfrågades 

barn i åldrarna 9 till 18 år. För äldre barn är det vanligt med egen smartphone. Av barn mellan 

nio och tolv år har 62 procent egna smarthpones. Barn 13 till 18 år har i ännu större 

utsträckning egna smartphones.  

Till användarna räknas även de anhöriga till barnen som kommer till mottagningen. 

Föräldrarna antas hjälpa de barn som är för små och/eller inte tillräckligt gamla för att kunna 

använda produkten helt själv.   
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5. LÄRDOMAR FRÅN DEL I OCH DEL II 

Under förstudien blev det tydligt att systemet för incheckning skulle vara i form av en 

automat.  

Baserat på den information som insamlats under förstudien definierades målgruppen till detta 

projekt som patienterna (barn 2 – 18 år) och den/de anhöriga som kommer i sällskap med 

patienterna. Eftersom åldersspannet på barnen är stort, från små barn som inte kan läsa till 

nästan vuxna tonåringar bör produkten utformas på ett sätt som tilltalar alla användare. De 

minsta barnen som kommer till mottagningen kan inte läsa och därför inte manövrera 

automaten helt själva och därför blir de anhöriga i dessa fall dem som manövrerar automaten 

och interagerar med den. När barnen kommer upp i ålder och lärt sig läsa i den mån att någon 

anhörig inte behövs för hjälp är det patienten själv som interagerar med automaten. Det 

digitala gränssnitt som utformas bör därför passa dem som kan hantera automaten själva utan 

hjälp. Användarna av det digitala gränssnittet är därmed anhöriga till små barn och 

patienterna själva vid högre ålder.  

Något som blivit mer vanligt de senaste åren är att barn redan vid tidig ålder använder touch-

skärmar (smartphones och läsplattor) vilket gör att användning av touchskärm i automaten är 

något som känns naturligt. Att barn känner till och använder sig av touchskärmar i sin vardag 

kan också bidra till att de faktiskt vill gå fram till produkten och interagera med den, vilket 

ansågs vara en stor fördel. 

Även om det digitala gränssnittet inte behöver tilltala de yngsta barnen bör den fysiska 

utformningen av automaten däremot tilltala hela målgruppen, främst patienterna och inte de 

anhöriga. Eftersom målgruppen är stor finns det många parametrar som måste vägas in i 

utformandet. Det är viktigt att automatens utformning inte endast tilltalar en liten del av 

målgruppen då detta kan avskräcka andra delar av målgruppen. Exempelvis bör automaten 

inte se för barnslig ut och storleksmässigt endast vara anpassad till ett litet barn eftersom de 

äldre patienterna eventuellt inte vill använda automaten då och vice versa.  

Under vissa perioder av behandling kan patienterna komma till mottagningen flera gånger i 

veckan. Att väga sig och mäta sig är därför inte alltid aktuellt för dessa barn, eftersom inte 

mycket hinner hända med vikt och längd på några dagar. Automaten kommer därmed främst 

användas av patienter som besöker mottagningen mer sällan. Genom att de patienter som 

kommer mer sällan till mottagningen använder automaten kan arbetsbördan för BSK i luckan 

minska. 

Automaten ska kunna underhållas både tekniskt och genom städning.  Automaten ska kunna 

öppnas för att en tekniker ska kunna undersöka och åtgärda eventuella fel och vid behov ska 

automaten kunna flyttas med hjälp av en pirra. Det ska också vara enkelt att hålla automaten 

hygienisk och ren och för städpersonal att hålla rent runt omkring den.  
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Under observationer och samtal med SSK på mottagningen blev det tydligt att SSK, BSK och 

USK har många olika arbetsuppgifter och att avlasta dessa med hjälp av en 

självincheckningsautomat skulle vara mycket positivt för dessa.  

På mottagningen är det idag mycket spring och letande efter patienter då det finns oklarheter 

hos vissa patienter kring var väntrummet är. Genom att utveckla en automat som ger all den 

information som patienten behöver om var de ska vänta på läkarbesöket kan dessa problem 

förhoppningsvis lösas. Att placera automaten i väntrummet kan också bli en markering om 

var väntan på läkare ska ske. 

Vid utvecklandet av medicintekniska produkter finns det ett flertal föreskrifter och riktlinjer 

som det är viktigt att förhålla sig till. Genom att gå igenom dessa har viss kunskap om dessa 

uppnåtts och beslut kring vilken utsträckning dessa ska tillämpas i detta projekt kunnat tas. 

Eftersom detta projekt ska resultera i en fungerande prototyp som kan placeras på 

mottagningen för test är det viktigt att inse att det fortfarande endast är en prototyp och ingen 

färdigutvecklad produkt. Det beslutades därför att föreskrifterna och riktlinjerna ska finnas i 

åtanke men inte styra utvecklingen fullt ut.  

5.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation utformades i samband med förstudiens avslutande. Kravspecifikationen 

baserades på den information som framkom under förstudien och togs fram i samarbete med 

Erik Lundqvist. I Bilaga X finns hela kravspecifikationen bifogad. Tabell 1 visar en enkel 

funktionsanalys av automaten.  
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Tabell 1. Funktionsanalys av automaten. HF=Huvudfunktion, N=Nödvändig, Ö=Önskvärt 

Funktion Klass Kommentar 

erbjuda längdmätning HF  

erbjuda viktmätning HF  

erbjuda blodtrycksmätning HF  

uttrycka enkelhet N  

uttrycka säkerhet Ö  

äga kvalitet N  

medge rengöring N enkel att rengöra och desinficera 

medge förflyttning Ö med pirra 

skydda  teknikinnehållet N Användaren ska inte komma åt tekniken inuti 

automaten 

äga stabilitet N Det ska vara svårt att välta automaten. 

anpassad antropometriska 

mått 

N/Ö Ska kunna användas av barn av en viss ålder och 

uppåt.  

minimera obehag Ö Ska inte kännas skrämmande att använda 

tilltala målgruppen N  

erbjuda kvitto Ö Ge kvitto på att patient är incheckad 

medge teknisk service N Ex. kunna öppnas av tekniker 

minimera sjukhuskänslan Ö Ska inte påminna om andra sjukhusmaskiner 

 

Funktionsanalysen baseras på kravspecifikationen och framtogs i syfte att klassa de krav som 

finns på automatens utformning. Syftet med funktionsanalysen är att snabbt och enkelt få en 

uppfattning om vilka egenskaper automaten ska ha (Landqvist, 2001).  
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6. UTVECKLING 

Detta avsnitt behandlar utvecklingen av självincheckningsautomaten. Här ingår 

konceptgenereringen, konceptutvärderingen och konceptutvecklingen.  

6.1 Konceptgenerering 

Utvecklingsfasen av automaten initierades med att på olika sätt visualisera de tankar som 

fanns kring form och material. Ett antal skalor gjordes för att visualisera placeringen och 

fokusområde för produkten i olika kategorier. De kategorier som framtogs var: 

 Mjuka former – hårda former 

 Designfokus – funktionsfokus 

 Nytänkande – Traditionell 

 Stilren – Plottrig 

 Låg kvalitetskänsla – Hög kvalitetskänsla 

I Bilaga XI finns dessa skalor och placering. 

Möte med BSK 

Under ett möte med en BSK skapades en uppfattning kring vad personalen på mottagningen 

hade för tankar och förhoppningar på maskinen. Genom denna möjlighet fick BSK framföra 

sina tankar, men också de synpunkter som annan personal önskade framföra. Under denna 

diskussion framkom intressanta aspekter som personal på avdelningen tänkt på, bland annat 

hade många påpekat att de ville ha en färgglad automat. BSK nämnde också att den måste 

kännas robust och seriös, men samtidigt rolig och funktionell. BSK menade att allt som finns 

på automaten ska finnas där av en anledning, det vill säga inget onödigt som kan försvåra 

användningen ska finnas. Möjligheten till att kunna flytta på automaten enkelt med hjälp av 

en pirra tyckte BSK var väldigt viktigt då exakt placering av automaten inte var bestämd. 

BSK förklarade även hur viktigt det var med hygienen och att den ska vara enkel att rengöra. 

För att demonstrera sina tankar visade BSK två olika instrument som används varje dag på 

mottagningen och avdelningen. Figur 5 visar en droppmätare.  
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Figur 5. Droppmätaren som används på mottagningen 
 

BSK menade att den här droppmätaren är bra eftersom den inte har många lösa delar som kan 

gå sönder eller ramla av, något som hänt med de matmätare som de använder, se Figur 6. 

Droppmätaren är dock svår att rengöra på grund av små springor och spår.  
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Figur 6. Matmätaren som används på mottagningen 
 

Matmätarna har en lucka som kan öppnas, där slangar ska kopplas in. Det är denna lucka som 

har lossnat och gjort maskinen oanvändbar om den inte lagas. Det BSK nämnde som var 

positivt med denna mätare, jämför med droppmätaren var att den inte såg lika ”industriaktig” 

ut och inte var lika kantig. BSK tyckte att den såg snällare ut med de rundare hörnen. 

Matmätaren har också lägre vikt än droppmätaren och är därmed enklare att ta med sig. Båda 

två är svåra att rengöra och idag används ytdesinfektion för detta. BSK nämnde också att 

skarvarna är svåra att rengöra och där kan bakterier fastna. En svårighet BSK nämnde var 

avvägningen kring hur lekfull automaten skulle vara. Äldre barn kan känna sig bortglömda 

om automatens utseende riktas till de mindre barnen. Automaten får inte vara för lekfull 

eftersom det kan distrahera yngre barn som istället kanske vill leka med automaten istället för 

att mätas och vägas. 

De kriterier som var viktiga att ta med i designprocessen var: 

 Inga skarvar där bakterier och smuts kan samlas. 

 Inga onödiga funktioner. 

 Automaten ska kännas robust och seriös, men samtidigt rolig.  
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Första idegenereringen 

Idégenereringen för det fysiska utseendet av automaten började med skisser över olika 

designförslag. Under idégenereringen togs ej hänsyn till vilka komponenter som skulle 

komma att ingå i automaten, det vill säga våg, längdmätare och blodtrycksmätare med mera. 

Detta berodde på osäkerheten kring vilka komponenter som faktiskt skulle komma att 

användas i automaten. I det initiala skedet av konceptgenereringen ansågs det acceptabelt att 

bortse från dessa faktorer. I Figur 7 visas en bild på ett urval av de första skisserna. 

 

Figur 7. Skisser från första idégenereringen 
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Utöver de skisser som togs fram byggdes även nio små modeller av pannåskiva, papper och 

tejp samt markerpennor. Dessa gjordes för att skapa en snabb uppfattning om hur formerna på 

automaten skulle se ut i 3D. I Figur 8 visas modellerna som byggdes. 

 

 

Figur 8. Modeller av olika förslag på utformning av maskinen 
 

Utöver de skisser och modeller som togs fram utfördes även en formstudie över olika vyer av 

automaten. I Figur 9 visas ett utdrag av skisser över alternativa former på vyer framifrån, 

bakifrån och sidan. 
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Figur 9. Urval av formstudie över automaten framifrån, bakifrån och från sidan 

Syftet med formstudien var att studera olika former och deras uttryck. Det framkom att vissa 

former kan föra tankarna till begravningskistor, se tredje raden ovanifrån längst till höger 

samt nedre raden första till tredje från vänster, vilket definitivt inte var önskvärt i detta 

sammanhang. Vidare gav de mer runda formerna ett mjukare och mer inbjudande intryck än 

de med skarpa kanter och raka linjer.  
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Identifiering av teman 

Under en workshop, som utfördes tillsammans med handledaren Christopher Scheutz, 

studerades de cirka 40 olika skisser som tagits fram samt de modeller som byggts för att 

identifiera teman. Detta gjordes genom att gruppera skisserna utefter uttryck och form och 

undersöka vad de hade gemensamt. Fem olika teman identifierades och benämndes med namn 

som beskrev skissernas utseende, vilka var: 

1. Organiskt (växande) 

2. Expressiv (Trädet, uttrycker ett verkligt och känt objekt) 

3. Lekfull (barnsliga, föremål) 

4. Traditionella former (har liknande formspråk som existerande automater) 

5. Mönstrad sidoplåt 

Utvärdering av teman 

De teman som identifierats utvärderades genom att olika åldersgrupper definierades och sedan 

resonerades kring vilka teman som kunde passa en viss åldersgrupp. Åldersgrupperna som 

valdes definierades till stor del efter vilket stadium i skolan barnen befinner sig.  

 Barn 2 – 5 år: Barn som går i förskolan. Barnen i den här åldern kan gå och stå själva 

men de kan inte läsa själva. Den anhöriga som är med barnet måste hjälpa till att läsa 

och utföra de handlingar som krävs av automaten. De yngre barnen är otåliga men kan 

också vilja hjälpa till med hanteringen av automaten. (Grandelius, Lindberg och 

Lindberg, 2011a)  

 Barn 6 – 9 år: Barn som går i förkoleklass och i lågstadiet. Dessa barn börjar kunna 

läsa själv, speciellt de äldre, och kommer kunna läsa instruktionerna till automaten 

själva. Dock kommer anhörigas hjälp behövas för att utföra hela incheckningen. Barn i 

den här åldern är mer tålmodiga än de yngre och kan koncentrera sig längre stunder. 

(Grandelius, Lindberg och Lindberg, 2011b) 

 Barn 10 - 13 år: Dessa barn går i mellanstadiet och högstadiet. De kan manövrera 

automaten själva och läsa instruktionerna till den. Hjälp kan ändå behövas av 

anhöriga. Barnen i den här åldern är självständiga och kan tycka att föräldrarna är 

pinsamma. (Grandelius, Lindberg, Lindberg, 2011c) 

 Barn 14 – 18 år: Tonåringar i högstadie- och gymnasieåldern. Kan antagligen 

manövrera automaten helt själva. Barn i den här åldern är självständiga och vill ofta 

klara sig utan föräldrarna. (Ahlberg, 2012) 

Med denna uppdelning utvärderades sedan de fem temana och detta redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Utvärdering av de fem identifierade teman baserat på åldersgrupp, x beskriver att temat kan 
passa åldersgruppen 

Tema 2-5 år 6-9 år 10-13 år 14-18 år 

Träd (Expressiv) x x x 
 

x 

Lekfull x x x 
 

 

Traditionell 
  

x 
 

x 

Mönstrad sidoplåt x 
 

x 
 

x 

Organisk 
  

x 
 

x 

 

Genom utvärdering blev det snabbt tydligt att några teman hade mer potential än andra att 

passa flertalet åldersgrupper.  

Val av tre teman 

För att gå vidare med utvecklingen var det önskvärt att välja ut några teman att arbeta vidare 

med. De framtagna skisserna och modellerna visades för masterstudenter vid IDE-

programmet på KTH och de fick utvärdera designen och uttrycka sina åsikter. Här blev det 

tydligt att flertalet gillade samma typ av formspråk. Många pekade åt det organiska hållet och 

menade att den smäckra designen var attraktiv. Många var också positiva till trädet, då barn 

skulle kunna gilla detta. Efter den första idégenereringsfasen, med den information som 

samlats in och med kravspecifikationen i åtanke, kunde tre olika teman väljas ut för att arbetas 

vidare med. I Tabell 3 presenteras de olika teman med förklaringar till urvalet av teman.  

Tabell 3. Val av teman där kommentarerna förklarar urvalet 

Tema Kommentar 

Expressiv (Träd) 

Valdes att utvecklas vidare då det har potential att intressera barn i 

alla åldrar. Den kan designas på ett sätt som gör den till ett trevligt 

inslag i väntrummet och även attrahera barn med sitt utseende som 

känns igen. 

Lekfull 
Valdes bort eftersom vissa barn kan distraheras av lekfullheten och 

andra kan uppfatta den som för barnslig. 

Traditionell 
Valdes bort då detta tema kunde vara svårt att anpassa för yngre barn 

och att inget vidare uttryckt intresse för detta tema. 

Mönstrad sidoplåt 
Valdes att utvecklas vidare eftersom den har potential att intressera 

barn i de flesta åldrar beroende på utformning av mönster. 

Organisk 
Flertalet tillfrågade uttryckte intresse för denna. De runda formerna 

ansågs attraktiva. Kan utvecklas för att även passar yngre barn. 
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De tre teman som valdes var Expressiv, Mönstrad sidoplåt och det Organiska temat.  

Andra idégenereringen 

När tre teman valts ut gjordes en ny idégenerering för att utveckla de valda temana till 

koncept. Den andra idégenereringen började med brainstorming och skisser. I Figur 10 visas 

ett urval av dessa skisser.  

 

 

Figur 10. Skisser utifrån utvalda teman 
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Temat med trädet utvecklades och olika form på stam och krona testades. Det Organiska 

temat utforskades för att skapa förslag på formen. Både Trädet och det Organiska temat förde 

tankarna till något som växer och sträcker på sig. Ett rundare förslag tog form ur det 

Organiska temat. Detta formspråk förde tankarna till en rund kropp och ett runt huvud och 

mänskliga associationer. Olika mönster på sidoplåten för sidoplåtstemat skissades. Härifrån 

utvecklades tanken med en automat som skulle vara öppen rakt igenom från sidan.   

Efter skissandet av designen, 3D-modellerades dessa i Solid Edge ST5 (Siemens, 2012). Detta 

gjordes för att skapa en uppfattning om hur de olika alternativen skulle se ut i rummet. I Figur 

11 visas bilder på de modeller som togs fram för vidare utvärdering.  
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Figur 11. De 3D-modeller som togs fram för utvärdering 
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Dessa 3D modeller gjordes även i syfte att ha bilder att visa upp på ALB, detta för att få 

personalens, patienters och anhörigas synpunkter på designen. De olika förslagen planerades 

även att visas för masterstudenter vid Teknisk Design på KTH.  

Modellerna skapade grunden för fem olika koncept som listas nedan: 

 Trädkonceptet 

 Organiska konceptet 

 Mönstrad-sidoplåt-konceptet 

 Runda konceptet 

 Genomgående-öppet-konceptet 

6.2 Konceptutvärdering  

Vidare skulle de fem koncepten utvärderas med hjälp av potentiella användare och personal 

på mottagningen samt med masterstudenter vid IDE-programmet.  

Utvärdering på Barnonkologen 

De olika förslagen på designen visades upp på Barnonkologen. Flertalet personer ur 

personalen fick se bilderna på förslagen och komma med tankar kring dem. Under detta möte 

blev det tydligt att personalen föredrog de runda och mjuka formerna hos det organiska och 

det runda förslaget. Endast en ur personalen uppgav trädförslaget som sin favorit. De 

nackdelar som personalen kunde se med trädet var att det skulle vara tidskrävande att rengöra 

kronan. Det runda förslaget ansåg de skulle vara enklare och snabbare att rengöra. Flera av de 

som gillade det organiska förslaget gjorde det eftersom de gillade stilrenheten och enkelheten 

med det. En familj som vid detta tillfälle var inlagda på avdelningen fick se förslagen och 

kommentera dem. Snabbt framkom det att de gillade det runda förslaget och patienten, som 

var en 5-6 årig pojke, pekade ut det runda förslaget som sin favorit. Pappan berättade att han 

gillade det runda förslaget då han kände att det var en form alla, både vuxna och barn, kunde 

relatera till och att det kunde ses på olika sätt. En person kan koppla formen till en nallebjörn 

medan en annan person kan koppla formen till en modersfigur. Ingen som tillfrågades under 

detta tillfälle uttryckte något gillande för det genomgående öppna förslaget utan såg problem 

med att barn kunde krypa genom automaten. Endast en ur personalstyrkan uttryckte gillande 

för den mönstrade sidoplåten, men då var det främst färggladheten som var upphovet till 

detta. 

Utvärdering med IDE-studenter 

De olika koncepten som framtagits visades även upp för masterstudenter vid Teknisk Design. 

12 personer fick se bilderna och framföra sina åsikter om dem. Det ansågs passande att 

tillfråga dessa eftersom de har kunskap kring produktdesign och människa-produktinteraktion. 

De flesta tillfrågade uttryckte gillande för trädet och det organiska konceptet. Trädet gillade 

de i sammanhanget som automaten skulle placeras i och de gillade enkelheten kring det 

organiska konceptet. Många av de tillfrågade gillade även rundheten och det mjuka uttrycket 
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hos det runda konceptet och de såg att det kunde passa in i sammanhanget. En del uttryckte 

också gillande för det genomgående öppna konceptet men ansåg att det inte var rätt för 

sammanhanget. Ett par personer uppgav att de tyckte om de mönstrade sidoplåtarna men att 

det konceptet i övrigt kändes väldigt traditionellt och klumpigt. Genom dessa samtal blev det 

tydligt att favoriterna var Trädet och det Organiska konceptet men även det Runda konceptet 

ansågs passande. Främst sattes Trädet då det tycktes passa bra i sammanhanget.  

Utvärdering med skalor 

De koncept som, efter samtal med personal, patient, familj och studenter, hade fått mest 

gillande var Trädet och det Runda konceptet. För att återkoppla till de kriterier och önskemål 

som ställts upp i konceptframtagningens tidigare skede placerades de två koncepten in i de 

skalor som gjorts. I Bilaga XII finns dessa skalor och konceptens placering. Från placeringen 

av koncepten i skalorna blev det tydligt att det var det Runda konceptet som i de flesta fall 

placerade sig närmast den i början önskade placeringen.  

Utvärderingsmatris 

Trädet och det runda konceptet ställdes upp i en utvärderingsmatris där kraven ur 

kravspecifikationen viktades efter hur viktiga de ansågs vara. Viktningen gjordes med 

värdena ett till fem (där ett är minst viktigt och fem är mycket viktigt). Hur väl de två 

koncepten uppfyllde kriterierna skattades med siffrorna ett till fem (där ett är ”uppfyller inte 

kriteriet väl” och fem är ”uppfyller kriteriet väl”). I Tabell 4 visas utvärderingen. 

Tabell 4. Utvärderingsmatrisen, det viktade resultatet är viktingen multiplicerat med poängen. 

Kriterium Viktning Trädet  Runda konceptet 

Enkel rengöring 4 3 12 5 20 

Intuitiv 4 3 12 3 12 

Lättanvänd 5 5 25 5 25 

Passar alla könstillhörigheter 5 5 25 5 25 

Passar åldersspannet 2-18 år 4 4 16 4 16 

Känns inbjudande 3 2 6 5 15 

Känns inte ”sjukhusaktig” 3 5 15 5 15 

Anpassningsbar för fortsatt utveckling 2 3 6 3 6 

Är stadig 4 2 8 4 16 

Passar in i miljön i väntrummet 3 3 9 3 9 

Kan flyttas vid behov 3 2 6 3 9 

Känns säker (fysiskt) 4 3 12 5 20 

Har ett seriöst intryck 3 3 9 3 9 

  Totalt: 161 Totalt: 197 
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Med denna utvärderingsmetod blev det tydligt att det Runda konceptet var det koncept som 

uppfyllde kraven bäst.  

Val av koncept 

Under utvärderingen av de två koncepten blev resultatet en tydlig fördel för det Runda 

konceptet. Det var detta koncept som ansågs uppfylla de krav som ställts upp för automaten 

bäst och det var även det som placerade sig närmast den önskade placeringen i skalorna. Detta 

tillsammans med det starka medhållandet från personal, föräldrar och barn på barnonkologen 

innebar att det runda konceptet valdes att utvecklas vidare. Något som framkom under 

diskussioner angående kantiga och runda former var att runda former kan uppfattas som 

skyddande och säkra, vilket även Howard Bear (2014a) beskriver. 

6.3 Konceptutveckling 

Det Runda konceptet valdes att arbetas vidare med och utvecklingen av det initierades med att 

se på kraven som ställts upp för automaten, se Bilaga X. Det valdes att i första hand se till 

automatens fysiska utformning, det vill säga chassits utseende, vågens och kamerans 

placering samt placering av skärmen istället för det digitala gränssnittet. Detta beslut 

grundades i faktumet att tillverkningen av den fysiska prototypen antogs ta längre tid än 

utformandet av det digitala gränssnittet.  

Utöver de krav som listades i kravspecifikationen fanns det ytterligare krav på utformningen 

av automaten. Dessa krav kom från de ingående komponenter som redan var bestämda av 

Erik Lundqvist. Detta var vågen som skulle användas samt kameran som skulle mäta 

kroppslängd. Dessa komponenter var inköpta och därför bestämda.  Kameran som valts var en 

så kallad Kinect kamera från Microsoft. Erik programmerade kameran så att den mäter 

kroppslängd hos en person som står framför den. Vågen som valts var av märket ADAM 

modell CPWplus 150. Kapaciteten är maximalt 150 kilogram och noggrannheten 50 gram.  

Även datorn som skulle användas var bestämd. Datorn, en så kallad Panel-PC modell T750, 

köptes in från företaget Telac. Datorn har en kapacitiv touch-skärm och operativsystemet 

Windows 7. Vid val av dator var det viktigt att den gick att desinficera med flytande 

ytdesinfektion som används på ALB. Elektronikutrustning som ska användas i utsatta miljöer 

IP-klassas, vilken beskriver hur väl utrustningen står emot föroreningar utifrån. Föreringarna 

kan vara bland annat damm, vatten och fukt (SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2014). 

Datorn som valdes hade en IP65-klassad framsida vilket betyder att den är dammtät och står 

emot vatten från ett spolande mustycke (Tactile, 2014). Datorns skärmstorlek är 18,5 tum och 

yttre måtten 464x48x284 millimeter och vikten 6,8 kilogram. Erik hade valt att inte ta fram ett 

system för blodtrycksmätning på grund av komplexiteteten med mätningsförfarandet. Vid 

blodtrycksmätning bör patienten sitta ner och hålla armen vid en viss höjd, vilket ansågs 

medföra osäkerhet och inte tillförlitliga resultat om patient och anhöriga skall utföra detta 

själva.  
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Formstudie 

När det var bestämt att automaten skulle ha en rund form med en ”kropp” och ett ”huvud” 

gjordes en formstudie över hur detta skulle kunna se ut. I Figur 12 visas de skisser som 

gjordes under denna studie. 

 

 

Figur 12. Formstudien över automatens framsida och vy av sidorna. 
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Genom denna formstudie erhölls snabbt en uppfattning om hur olika relationer mellan huvud 

och kropp skulle påverka automatens uttryck. Det blev tydligt att känslan av rundhet och 

därmed mjukhet och säkerhet ökade med en ”knubbigare” form på automaten. Det var 

önskvärt att ha en form som är rund och bred (höger nedre hörn i Figur 12) istället för en mer 

utdragen form (vänster nedre hörn i Figur 12). Den utdragna formen uppfattades som mer 

reslig och hotfull. Detta kan förklaras med att cirklar kan uppfattas som mjuka och mer 

vänliga än andra former med mer raka linjer och former med kantiga hörn (Howard Bear, 

2014b).  

Efter att formstudien genomförts togs en första 3D-visualiserning fram på hur maskinen 

skulle kunna komma att se ut. I Figur 13 visas det första alternativet på automatens 

utformning. 

 

Figur 13. Första 3D-visualiseringen av automaten 

Första 3D-visualiseringen baserades på resultatet av formstudien och på kravet från datorn 

med touch-skärm. Vidare behövde verkliga mått på automaten bestämmas.  

Måttsättning 

Måttsättningen av automaten baserades på antropometriska mått av användaren till automaten 

samt yttre faktorer och krav som ställts på automaten. Nedan, i Figur 14, visas en figur över 

de mått som behövde bestämmas efter kriterier som fanns på dem. 
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Figur 14. De mått som behövde bestämmas 

Måttet upp till ”halsen” på automaten (h) och måttet på skärmens placering (s) i höjdled 

baserades på kroppslängd hos användarna av maskinen. Tabeller över barns medellängder vid 

olika åldrar studerades. Även vuxnas medellängd studerades, eftersom de till stor utsträckning 

också är användare av maskinen.  

Barn under tio år antas inte kunna använda automaten själva och att barn mellan tio och 13 år 

kommer ha en anhörig som hjälper till, även om de skulle kunna klara sig själva till viss del. 

Barn från sju år bör dock kunna se skärmen fullt ut, då de kommer kunna läsa vad som står på 

den. Barn har en medellängd på 95 centimeter vid 3-års ålder och vid 7-års ålder 120 

centimeter. Vid 14-års ålder är medellängden 160 centimeter (Kamber, 2007). 

Vuxnas mäns höfthöjd i 95:e percentilen är 108,6 centimeter och samma mått för kvinnor i 

95:e percentilen är 101,8 centimeter. (Boghard (red.), 2010) I normalfall ska en arbetsyta vara 

i armbågshöjd, vilket innebär en arbetshöjd mellan 80 och 110 centimeter för kvinnor och 

mellan 100 och 140 centimeter för män (AFS 2012:02)  

Med dessa fakta och antaganden sattes ”hals”-måttet (h) till 90 centimeter. Om skärmen antas 

placeras nära halsen kommer höjden upp till mitten på skärmen bli cirka 110 centimeter 

(baserat på den 28,4 centimeter höga skärmen). Detta innebär att barn över sju år kommer 

kunna se skärmen helt och även yngre barn till viss del. Måtten passar även äldre barn som 

kan använda automaten helt själva. 
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Ett annat mått med tydliga krav var skärmens lutning (v). Den maximala lutning som skärmen 

fick ha bestämdes av den kameravinkel som hade satts av Erik Lundqvist och var 30º. 

Eftersom skärmens bredd var bestämd (46,4 centimeter) fanns det krav på den minsta bredden 

på huvudet (b). 

Skärmhöjden och skärmvinkeln testades även empiriskt genom att en ställning byggdes av 

aluminiumprofiler. Vinklar och höjder på olika delar kunde sedan testas. Figur 15 visar en 

illustration över ställningen som byggdes. 

 

Figur 15. Illustration av ställningen som byggdes för test av vinkel och höjd på skärmen 

Genom detta test fastställdes att måtten som satts teoretiskt också fungerade i praktiken.  

För att skapa en uppfattning om maskinens storlek och hur rundningen av ”kroppen” skulle se 

ut ritades en automat i verklig storlek upp (baserat på de satta måtten samt med slutsatserna 

från formstudien) på ett stort papper. Mått utan egentliga krav var fotbredden (f), bredden på 

”kroppen” (k), radien kring halsen (r), halsbredd (hb) och bottendjupet (d). Genom att 

modifiera ritningen testades olika mått och ett önskvärt utseende kunde uppnås. I Figur 16 

visas den modifierade ritningen.  

 



53 

 

     

Figur 16. Ritningen på automaten, med mått utsatta (till vänster) och i relation till en vuxen människa (till 
höger) 

Måtten utan krav, bortsett från d, samt huvudbredden ansågs kunna sättas med hjälp av 

ritningen i Figur 16. f sattes till 50 centimeter, k till 73 centimeter, r till 10 centimeter och hb 

sattes till 40 centimeter. 

Framtagning av slutlig design 

Utvecklandet av den slutliga designen av automaten gjordes i Solid Edge ST5 (Siemens, 

2012) (konstruktion) och i Key Shot (Luxion Aps, 2013) (färgsättning och rendering). I dessa 

program testades olika alternativ på designen, så som bottenplattans utseende, infällning av 

skärmen, baksidans utseende med mera. Det första alternativet på en slutlig design för 

automaten som togs fram visas i Figur 17. 
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Figur 17. Första alternativet på en slutlig design, vy över fram och baksida. 

Detta alternativ har en kurvig och mjuk form. Framsidan har en stor radie som gör att 

övergången mellan kropp och huvud blir jämn. Baksidan är även den böjd med en stor radie 

för att skapa en slank profil. Chassit har få raka linjer.  

Alternativet visades upp för två olika potentiella tillverkare. Den feedback som gavs på 

designen var att den skulle bli svår att tillverka eftersom formen var komplex med 

dubbelkrökta ytor. Tillverkningen skulle innebära många arbetstimmar och därför skulle 

priset bli högt. Från de kommentarer som tillverkarna gav utvecklades designen för att 

möjliggöra en tillverkning inom de avgränsningar på pris som fanns. I Figur 18 visas den 

slutgiltiga designen av automaten.  
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Figur 18. Den slutliga designen av automaten. 

Denna design har en mindre radie vid brytningen mellan kropp och huvud och baksidan är 

rak. Både den mindre radien och den raka baksidan förenklar tillverkningen och förkortar 

tillverkningstiden.  

Ingående delar 

Automaten har ett antal ingående delar utöver chassit. I Figur 19 visas en exploderad vy över 

alla de delar som ingår i automaten.  
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Figur 19. Exploderad vy över de ingående delarna i automaten. 

I Bilaga XIII finns en tabell med alla ingående delar och antal.  

Chassi 

Chassit är den del som främst definierar automatens uttryck. Det är denna del som ska rymma 

och skydda all utrustning som ingår i automaten, så som dator och kablage med mera. I Figur 

20 visas en bild på chassit.  

 

Datorvagga 

Chassi 

Våg 

Ställbar fot 

Bottenplatta 

Bottenstomme 

Platta för infästning 

av chassit 

Löstagbar 

baklucka 

Dator 



57 

 

 

Figur 20. Utformningen av chassit 

Chassit har mjuka former och få raka linjer, detta för att uppnå det mjuka och säkra intryck 

som var önskvärt. På sidorna av chassits ”huvud” finns det ovala ventilationshål, för 

avkylning av datorn. Den ovala formen på dessa valdes för att fortsätta med det runda temat 

hos automaten.  

Bottenplatta 

Bottenplattans främsta syfte är att binda ihop våg och chassi till en enhet. Det var viktigt att 

skapa en enhet av de olika delarna för att automaten inte skulle kännas temporär och 

hopplockad. Bottenplattan skyddar och döljer kablaget som går mellan våg och chassi samt 

skapar en ram runt vågen och ger den ett mjukare intryck. Figur 21 visar bottenplattan. 
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Figur 21. Bottenplattan 

Bottenplattans form är enkel och med de rundade hörnen och radien runt kanterna ger den en 

mjuk känsla. De bakre hörnen har större radie för att ge en känsla av att bottenplattan 

försvinner bakom chassit utan ett definierat, skarpt avslut. Hålen i bottenplattan har 

dimensionerats för att passa vågens dimensioner och plattan för infästning av chassit. Hålen 

på sidan är till för att fästa bottenplattan vid bottenstommen.  

Bottenstommen 

Bottenstommen togs fram för att hålla ihop chassit med vågen och bottenplattan. Det är den 

del som ska bära upp automatens och användarens totala vikt. I Figur 22 visas en bild på 

bottenstommen.  

 

Figur 22. Bottenstommen 
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Bottenstommen har en enkel konstruktion. Hålen har tagits fram för att det ska gå att fästa 

olika komponenter vid den. Vågen och plattan för infästning av chassit placeras ovanpå 

stommen och skruvas fast. Bottenstommen fästs vid bottenplattan genom de två hål hålen på 

vardera långsidan. På undersidan av stommen finns sex stycken gängade hål, i hörnen och i 

mitten på långsidorna, för att ställbara fötter ska skruvas fast. 

Ställbara fötter 

För att automaten ska kunna anpassas till ett inte helt plant golv designades så kallade 

ställbara fötter, Figur 23. 

 

Figur 23. Ställbar fot 

De ställbara fötterna kan skruvas i de gängade hålen på bottenstommens undersida och 

justeras för att automaten ska stå plant. De ställbara fötterna hjälper också till att skydda 

underlaget från att skadas av bottenstommen vid eventuell förflyttning längs golvet.  
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Baklucka 

Automaten behövde kunna öppnas för underhåll och därför togs en avtagbar baklucka fram. 

Se Figur 24. 

      

Figur 24. Bakluckans framsida och ovanifrån 

Bakluckan skruvas fast vid chassit med sex skruvar. För att få en mjuk övergång mellan 

chassi och baklucka fasas luckan av på framsidan. På baksidan fräses två spår ut längs 

långsidorna för att hålla bakluckan på plats. På nedre kortsidan finns ett hål där eventuella 

kablar kan dras in och ut ur automaten.  

Infästning av dator 

En anordning för att fästa fast datorn togs fram. För att låsa den i höjdled konstruerades en 

”vagga” av två profiler, se Figur 25. 
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Figur 25. Profilen som utvecklades för att skapa en "vagga" åt datorn. 

I profilen finns två hål som används för att fästa den vid chassit, Figur 26 visar hur detta ser ut 

på insidan av automaten. 

 

Figur 26. Profilen fäst vid chassits insida. 

Profilen 
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Denna anordning håller inte fast datorn i sidled vilket löstes med hjälp av datorns infällning i 

chassit, som illustrationen i Figur 27 visar.  

 

 

 

Figur 27. Infällning av datorn vid chassit. 

Denna infällning låser datorn i sidled samt täcker den vita ramen som fanns runt datorns 

skärm.  

Platta för infästning av chassi 

För att fästa chassit vid bottenplattan och bottenstommen togs en platta fram, se Figur 28. 

 

Figur 28. Platta för infästning av chassit 

Chassits vägg 

Dator 
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I plattan finns det hål för infästningen mot chassi och bottenstomen. Tjockleken på plattan är 

densamma som vågen och resulterar i att chassits undersida hamnar på samma höjd som 

bottenplattans och vågens ovansidor. Plattan bidrar med en stadig infästning av chassit, 

istället för att fästa chassit direkt vid bottenstommen.  

I Bilaga XIV finns bilder på en övergripande måttsatt modell. 

Designval 

Vid utvecklandet av automaten behövde olika designalternativ på vissa lösningar utvärderas. 

Utvärderingen utfördes genom att olika alternativ 3D-modellerades för att sedan utvärderas. 

Två olika alternativ på övergången mellan kropp och bottenplatta utvärderades, vilka visas i 

Figur 29. Alternativet till vänster är en mjuk övergång mellan kropp och bottenplatta i form 

av en radie vid chassits botten. Till höger visas en skarp övergång.  

  

     

Figur 29. De två utvärderade alternativen på övergångar. Till vänster: mjuk övergång, till höger: skarp 
övergång. 

Det valdes att gå vidare med den skarpa övergången (till höger i Figur 29) då denna gav en 

känsla av att chassit är en egen del, istället för den mjuka övergången (till vänster i Figur 29) 

som istället ger uttrycket av att chassit växer upp och är en del av något annat. Den skarpa 

övergången gav ett önskvärt uttryck av styrka. 

Olika alternativ på hur bred automaten skulle vara i bottnen utvärderades också. I Figur 30 

visas två alternativ, ett där bottnen har samma bredd som vågen och ett där den är smalare än 

vågen.  
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Figur 30. De två olika alternativen på bottenbredd, smal (till vänster) och bred (till höger) 

Efter att de två alternativen 3D-modellerats valdes den bredare bottnen. Anledningen till detta 

val var att den bredare bottnen ger ett stadigare uttryck än den smala bottnen. Bottnen med 

samma bredd som vågen kändes också mer harmoniskt. 

Vidare utvärderades skärmens infällning och huruvida den vita ramen på skärmen skulle 

synas eller täckas. De två utvärderade alternativen visas i Figur 31. 
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Figur 31. De två utvärderade alternativen för infällning av skärmen. 

Här valdes alternativet där datorn är infälld på ett sätt som täcker den vita ramen på datorn. 

Med den vita ramen täckt har skärmen samma bredd som ”halsen” på chassit, vilket kändes 

harmoniskt. En fördel, men också nackdel, med att ha den vita ramen synlig var matchningen 

med den vita färgen på bottenplattan. De två vita delarna kunde skapa en samhörighet och 

sammankoppling mellan de två delarna. Bottenplattan utgör en ram för vågen och genom ha 

vita ramar kring både skärmen och bottenplattan kunde det ses som en markering för att det är 

på dessa platser som användaren ska fokusera vid användning. Nackdelen var dock att de två 

vita färgerna inte säkert var samma vita färg och därmed skulle samhörigheten förloras.  

Färgval 

Vid val av färg på automaten fanns det flertalet kriterier att ta hänsyn till. Det var viktigt med 

könsneutrala färger som skulle locka barn i åldrarna 2-18 år. Något som framkommit i 

undersökningar är att rosa anses i västvärlden vara den mest feminina färgen och blå den mest 

maskulina (Leufstadius, 2011). Därmed valdes ingen av dessa färger till automaten. Eftersom 

personal och anhöriga uttryckt att de ville ha en färgglad automat kunde färger som grått och 

beige också räknas bort. Den färg som många kvinnor och män säger sig ha som favoritfärg är 

grön, den är den tredje främsta favoritfärgen världen över. Innan den kommer blått och lila. 
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Lila är dock en färg liksom rosa som förknippas med kvinnlighet. Grön är en färg som 

förknippas med naturen, lugn och trygghet (Fexeus, 2008). Då automaten ska kännas säker 

och behaglig valdes därför att använda grön till chassit. Grön är en färg som traditionellt 

används i vården i till exempel första hjälpen utrustning (Fexeus, 2008). Att använda en färg 

som förknippas med första hjälpen var inte önskvärt att välja till automaten. Den gröna färgen 

som används i dessa sammanhang är en mörk nyans och därför utvärderades ljusare gröna 

nyanser. En ljus grön färg var önskvärd att använda eftersom den skulle synas bra och väcka 

uppmärksamhet i placeringsmiljön. Färgen som valdes var en grön färg med gult inslag som 

drar åt limefärg, se Figur 32. 

 

Figur 32. Färg på chassi. 

Chassit valdes att ha enfärgat för att bevara enkelheten. Vidare behövde bottenplattan 

färgsättas. För att skapa en kontrast till den gröna färgen men behålla enkelheten valdes en vit 

färg till bottenplattan. Detta ansågs vara ett bra val eftersom vågen var i borstat rostfritt stål, 

vilket matchar det vita.  

6.4 Digitalt gränssnitt 

Ett förslag på digitalt gränssnitt arbetades fram, dock fanns inte möjlighet (kunskaps- och 

tidsmässigt att skapa ett fungerande gränssnitt). Ett flödesschema för hur användandet av det 

digitala gränssnittet skulle se ut togs fram och illustreras i Figur 33. 
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Figur 33. Flödesschema för användandet av automatens digitala gränssnitt. De gråa uppmaningarna visar 
vad användaren ska göra vid varje skärmbild. 
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Flödet arbetades fram med tanke på kraven som fanns på automaten. Det ska vara väldigt 

enkelt att använda automaten och det ska inte gå att göra fel. För att vara så enkelt som 

möjligt är flödet rakt. För att komma vidare från en skärm till nästa kan användaren behöva 

fylla i ett svar innan det går att fortsätta, se Figur 34. 

 

 

Figur 34. Då användaren fyllt i ett komplett personnummer lyser ”pilknappen” upp och användren kan 
fortsätta vidare till nästa skärm. 

När användaren gjort det som krävs vid en skärm lyser en ”fortsätt”-knapp upp och 

användaren kan fortsätta vidare till nästa skärm. Innan dess kan användaren inte gå vidare 

med incheckningsförfarandet. Vid skärmar där det inte är ett krav att något ska fyllas i kan 

användaren gå vidare direkt.  

Utseendet på förslaget till det digitala gränssnittet baserades på mjuka former, likt chassit. 

Önskan var också att det skulle se roligt och glatt ut. I Bilaga XV finns det digitala 

gränssnittsförslaget i sin helhet.  
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Del IV 

Implementera 

 

  



70 

 

 

  



71 

 

7. IMPLEMENTERING 

Detta projekt skulle resultera i en fungerande prototyp som kunde implementeras och testas 

på mottagningen vid ALB. En viktig del av projektet var därför tillverkningen av prototypen. 

Arbetsgången för tillverkandet av prototypen presenteras i detta avsnitt. 

7.1 Tillverkning av prototyp 

När utformningen av automaten var bestämd var nästa steg att tillverka prototypen. Under 

designprocessens senare del, då den slutliga formen bestämdes, blev det tydligt att formen på 

automaten krävde ett hantverk av yrkeskunniga. Det valdes därför att inte tillverka chassit 

själv utan att hitta en verkstad som kunde göra det. Val av verkstad berodde på materialvalet.  

Materialval till chassit 

Potentiella material till chassit var många, nedan beskrivs de som var främst aktuella.  

Stål 

Ett material som tidigt diskuterades var stål, främst stålplåt. Detta material kan formas och 

svetsas samman, vilket gör möjligheterna stora. Det är ett material med många 

användningsområden i stora delar av samhället (SSAB, 2011). Inom vården används 

utrustning av rostfritt stål eftersom det är korrosionsbeständigt. För att få den önskade färgen 

på automaten skulle den behöva lackas. En fördel med stål är att råvarupriset är relativt lågt, 

plåt kostar omkring 10-20 kronor per kilogram (Tibnor, 2014) 

Trä 

Ett annat material som diskuterades var trä, främst för dess synliga och kännbara egenskaper. 

Trä är ett material som används mycket i möbler och inredning och det känns varmt och ofta 

skönt att ta på. En idé var att kombinera trä och stål då chassit skulle vara svårt att helt 

tillverkas i trä. Vid användning av trä krävs ytbehandling för att göra det möjligt att 

ytdesinficera.  

Solid surface-material 

Under ett möte med Stefan Ståhlgren diskuterades så kallade ”Solid surface”- material. Solid 

surface-material är kompositmaterial av akrylplast och bauxit (DuPont Company, 2009). Vid 

uppvärmning av materialet kan det böjas och formas vilket var intressant med tanke på 

chassits form. Något som också gjorde detta material intressant var möjligheten till fogfria 

ytor och kanter samt dess stängda porer. Dessa egenskaper har lett till att Solid surface-

material typiska användningsområden är köksbänkar, i badrum och inom sjukvården (DuPont 

Company, 2009). En annan aspekt som var intressant med Solid surface-material var den stora 

variationen av färger och att ingen särskild ytbehandling krävs vid användandet av materialet. 

Vid tillverkningen kan ytan slipas och putsas upp till önskad blankhet. Till skillnad från plåt 

är dock råvarupriset för Solid surface-material betydlig högre, vilket var en viktig aspekt att ta 

hänsyn till under detta arbete. Solid surface-material kostar omkring 80-100 kronor kilogram. 
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Eftersom Solid surface-material hade många fördelar valdes det att undersöka detta material 

vidare. Det finns flera tillverkare av Solid surface-material, bland annat företag som DuPont, 

LG och Samsung. DuPont kontaktades för ytterligare information om deras Solid surface-

varumärke Corian. Solid surface-material är kompositer med mineral i en matris av akrylplast 

samt tillsatt pigment (DuPont Company, 2009). Exakta förhållanden mellan de ingående 

materialen beror på producent. Materialet, som levereras i skivor (tjocklek mellan fyra och 19 

millimeter beroende på producent), kan termoformas och skivorna kan fogas samman med lim 

och slipas så att ytan blir fogfri. Då materialet är porfritt tränger inga orenligheter och 

bakterier in i materialet vilket innebär att sjukvårdens krav på renlighet kan mötas. DuPonts 

Corian innehåller inga giftiga ämnen vilket kändes viktigt med tanke på användarna och den 

miljö automaten ska stå i (DuPont Company, 2010). Solid surface-material är akustiskt 

isolerande. 

En negativ aspekt med Solid surface-material är att de är spröda på så sätt att det kan brytas 

av flisor om en skiva tappas mot ett hårt underlag. Det är inte reptåligt, det vill säga ett 

hårdare material kan repa ytan, och reporna syns mer eller mindre beroende på färg. Dock kan 

skador som uppstår lagas genom limning och/eller slipning. Något som också måste tas 

hänsyn till är UV-beständigheten. Olika färger har olika UV-beständighet, vissa färger 

påverkas mer än andra (DuPont Company, 2014). 

Materialvalsmatris 

De material som ansågs främst uppfylla de krav som fanns på automaten var stål och Solid-

surface-material. En utvärderingsmatris användes för att bestämma vilket av dessa material 

som skulle användas till chassit, se Tabell 5. 
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Tabell 5. Materialvalsmatris 

Kriterium Stål Solid surface-material 

Hållbart Ja 
Relativt hållbart, kan enkelt 

lagas och underhållas 

Korrosionsbeständigt Ja Ja 

Känns ”kallt” när det berörs Ja Nej 

Låter mycket när materialet 

”knackas” på. 

Ja, annars krävs 

isoleringmaterial 
Nej, är akustiskt isolerande 

Fogfritt 

Ja, dock krävs mycket 

efterbearbetning vid 

exempelvis svetsfogar 

Ja 

Ytbehandling 
Ja, bör lackas för att få 

önskad färg och yta 
Nej 

Lågt pris Ja Nej, högt råvarupris 

 

När materialvalsmatrisen studerandes blev det tydligt att Solid surface-materialen bäst 

uppfyller de krav kring användarens upplevelse av materialet vilket var mycket viktigt i detta 

projekt. Den främsta fördelen med stål är dess pris, vilket inte ansågs lika viktigt som kraven 

kring upplevelsen av automaten. Det valdes att gå vidare med Solid surface-material.  

Materialval till övriga delar 

Eftersom Solid surface-material är spröda valdes det att inte tillverka bottenstommen i detta 

material. Bottenstommen ska bära upp chassit och dess innehåll samt användaren. Både stål 

och aluminium diskuterades men kvadratiska rör i stål valdes för den enkla 

tillverkningsprocessen genom svetsning samt för hållfastheten. Till bottenplattan valdes att 

användas Solid surface-material då dess främsta syfte är att dölja kablage och bottenstomme 

samt skapa ett mjukt intryck. Den ska inte utsättas för några stora krafter. Materialet för 

infästningen av skärmen specificerades ej i detta skede utan valdes att diskuteras senare med 

tillverkaren av chassit.  

Tillverkning av chassi 

Eftersom Solid surface-material valdes att användas till chassit kontaktades verkstäder med 

kunskap om dessa material. Omkring tio olika verkstäder kontaktades i Stockholmsområdet 

för mer information om hur tillverkningen skulle gå till och vad som var möjligt att tillverka. 

Kontakt knöts med Danderyds Snickeri/Dandent som var mycket intresserade att ta sig an 

arbetet. Danderyds snickeri har erfarenhet av inredningar till tandläkarmottagningar, bland 

annat i Corian, och de har även tagit fram en incheckningsautomat till tandläkarmottagningar. 

Detta ansågs fördelaktigt eftersom de därmed har kunskap om hygienrisker. Verkstaden är 
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medlem i DuPonts Quality Network, vilket innebär att de har certifierats av DuPont för att de 

har specialkunskap och utbildning i Coriansnickeri. Till Danderyds snickeri skickades 

ritningar och bilder på chassit och bottenplattan för bedömning om det var möjligt för dem att 

tillverka dessa delar i Corian. Ritningarna återfinns i Bilaga XVI. 

Danderyds snickeri föreslog att de skulle tillverka en stomme i plywood som Corianskivorna 

sedan kunde böjas runt. De föreslog också att tjockleken sex millimeter skulle användas för 

att minska chassits vikt och kostnad.  

Standardtjockleken på Corianskivor är 12 millimeter och då finns det cirka 100 färger att välja 

mellan. En av färgerna liknade den gröna färg som chassit önskades ha. Tjockleken sex 

millimeter finns endast i ett urval av dessa 100 färger, dock inte den gröna färgen. I Figur 35 

visas ett urval av färgprover på Corian, där alternativen för färger som erbjöds i sex 

millimetersskivor är markerade (vit ram). Den önskade färgen är också markerad (orange 

ram).  
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Figur 35. Färgprover av Corian, vit markering var de färger som fanns att välja på i sex millimeter. Färgen 
”Grape green” är markerad med orange.  

Som Figur 35 visar är de färger som erbjuds i sex millimeter inte färgglada. Eftersom färgen 

var viktig för chassit prioriterades den istället för vikt och kostnad och därför valdes 12 

millimers skiva i färgen ”Grape green”. Danderyds snickeri beräknade att det skulle krävas 

två skivor (standardstorlek 12x760x3658 millimeter) för tillverkningen av chassit. 

DuPont Sverige kontaktades för prisuppgifter och eventuell sponsring. En offert ombads att 

skickas från Danderyds snickeri på arbetet. Då de tilldelade resurserna till projektet inte räckte 

till valdes det att inte tillverka bottenplattan utan endast chassit. Plattan för infästning av 

chassit valdes att inte tillverkas av samma anledning. Nedan, Figur 36, visas bilder på olika 

faser i tillverkningen av chassit. 
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Figur 36. Tillverkningen av prototypen. Övre raden: t.v. fram och baksida plywoodstomme, t.h. 
plywoodstomme, nedre raden: t.v. Corianplattor till sidorna böjda runt stommen, t.h. framsidan 

 fäst och böjd mot stommen. Foto: Mats Hverén, Danderyds Snickeri/Dandent (2014) 

Genom att värma upp skivor av Corian kunde de böjas efter formen på stommen. När 

plattorna svalnar behåller de sin nya form. De olika delarna av Corian limmas ihop med ett 

särskilt lim utvecklat just för detta syfte och genom slipning och putsning av limfogarna kan 

de fås varken kännbara eller synliga. De skarpa kanterna mellan sidorna och fram- och 

baksida slipades till en tio millimeters radie.  
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Under tillverkningen av chassit uppkom ett problem med monteringen av datorn. Det var 

tänkt att datorn skulle monteras fast underifrån och hållas på plats med en vagga i trä samt 

med infällningen i chassit som också skulle täcka den vita ramen runt datorn. Detta visade sig 

dock inte vara möjligt då det på grund av en felberäkning blev för lite spelrum inuti chassit för 

att montera in datorn underifrån, detta på grund av att halsen blev för smal. På grund av detta 

behövde infästningen lösas på annat sätt genom att montera skärmen ovanifrån. Detta 

resulterade i att infällningen som skulle täcka den vita ramen runt datorn och låsa datorn fullt 

inte var möjlig att tillverka. Datorn fick därför läggas in ovanifrån och det mellanrum som 

uppstod mellan datorn och chassi tätades med en tätningslist. Figur 37 visar den inlagda 

skärmen med och utan tätningslist.   

      

Figur 37. Inlagd skärm, utan (till vänster) och med (till höger) tätningslist 

Tätningslisten som valdes var av omega-profil och i transparent termoplast. Denna täcklist 

skulle ha lång livslängd och tåla extremt klimat. En transparent list valdes istället för en vit 

list då den vita färgen på listen inte kunde garanteras vara densamma som datorns vita färg. 

Den vita ramen som egentligen skulle täckas syntes nu, vilket fick vara acceptabelt. Eftersom 

bottenplattan inte tillverkades fanns det ingen vit färg som ramen kunde skära sig mot.  

Ventilationshålen som placerats på sidan av chassits ”huvud” var i praktiken mycket svåra att 

tillverka. Efter samtal med verkstaden, då de förklarade att de inte kunde garantera ett bra 

resultat om hålen placerades där, valdes det att fräsa hål på baksidan av huvudet och i 

bottenkanten på framsidan. Denna lösning innebär att luftflödet sker genom hela kroppen 

istället för endast genom ”huvudet” vilket i slutändan ansågs fördelaktigt ur 

avkylningssynpunkt.  
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Tillverkning av bottenstomme 

Tillverkningen av bottenstommen skedde på Maskinkonstruktion vid KTH/ITM. 

Verkstadsansvarige Tomas Östberg konsulterades för detta arbete. 25 millimeter kvadratiska 

stålrör användes. Dessa kapades och svetsades samman till önskad konstruktion. På undre 

sidan svetsades gängade muttrar fast där de ställbara fötterna skulle skruvas fast. I Bilaga 

XVII finns ritningen som Tomas fick som underlag för tillverkningen. 

Hållfasthetsberäkningar gjordes på bottenstommen för att se hur stor deformationen och 

spänningen i stommen skulle bli vid belastning. Beräkningarna gjordes i Ansys Workbench 

2.0 (SAS IP Inc., 2013) på modellen som tagits fram i Solid Edge ST5 (Siemens, 2012). Den 

vertikala kraften på stommen uppskattades till 2500 N. Denna uppskattning kom från chassits 

uppskattade massa (cirka 60 kilogram) och massan av en användare (vågens maximala vikt 

150 kilogram) samt en säkerhetsmarginal. Resultatet visas i Figur 38 och Figur 39 nedan.  

 

Figur 38. Den beräknade deformationen i millimeter. 

Beräkningen gav en maximal deformation om 3,29*10
-2

 millimeter.  
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Figur 39. Den beräknade spänningen i MPa 

Den maximala spänningen i bottenstommen beräknades till 15,98 MPa. Både den beräknade 

deformationen och spänningen ansågs acceptabla.  

Montering 

När de ingående delarna var tillverkade skulle de monteras samman till en enhet. Hål hade 

borrats i stommen där chassit kunde monteras fast, se Figur 40. 

 

Figur 40. Montering av chassit mot stommen, på grund av för lång skruv fick förbandet göras med tre 
muttrar och en bricka. 
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Vinkeljärn skruvades fast med träskruv vid chassits innerväggar, ett på fram- och baksidan 

vardera. För fäste vid bottenstommen användes ett skruvförband (M8-skruv och mutter). De 

ställbara fötterna skruvades i de fastsvetsade muttrarna på undersidan (ställbara fötter från 

vågen återanvändes till detta). Vågen monterades fast vid bottenstommen med skruvförband 

(M8-skruv och mutter) i hörnen.   

7.2 Test av prototyp 

När de ingående delarna monterats ihop till automaten utfördes olika test på den. 

Betraktning av skärmen 

Det första testet som gjordes på den monterade automaten var betraktning av skärmen. 

Höjden vid vilken användaren inte längre kan se bilden på skärmen testades genom att en 

vuxen människa fick ställa sig på vågen och se på skärmen. Genom att huka sig lägre och 

lägre ned framkom den höjd vid vilken bilden på skärmen inte längre kunde betraktas. Det 

som var främst begränsande var skärmens egen betraktningsvinkel, det vill säga innan 

användaren är för kort för att se bilden på skärmen begränsas synen av skärmens 

betraktningsvinkel.  

Förflyttning och vältning 

Något som var mycket viktigt var säkerheten kring automaten. Automaten ska vara fristående 

på ett golv och därför var det viktigt att se hur stora krafter som krävs för förflyttning av 

automaten samt vältning av den. Beräkningar på detta gjordes, i Figur 41 visas ett förenklat 

system med krafter på automaten.  
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Figur 41. Krafterna på automaten 

x är höjden på vilken Fputt (”puttkraften”) angriper och h är maskinens totala höjd. mc är 

placering av masscentrum i höjdled och b/2 är halva bredden. N är normalkraften och Fµ är 

friktionskraften. I Bilaga XVIII återfinns beräkningarna.  

Infällning av skärmen 

Eftersom skärmen ofta bör och ska desinficeras med flytande ytdesinfektion bör 

mellanrummet mellan skärm och chassit vara tätt. Genom tätningen med tätningslisten 

önskades detta uppnås. Det fanns inte möjlighet att genomföra många testomgångar med 

desinfektionsvätska mot listen, vilket vore önskvärt. Två testomgångar genomfördes dock 

med en trasa dränkt i vatten som användes för att torka av skärmen.  

  

Fputt 

mg 

N Fµ 
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8. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av projektet. Här visas prototypen upp och resultaten av 

de tester som genomfördes på den.  

8.1 Resultat av prototyptillverkning 

Resultatet av prototyptillverkningen, med alla dess ingående komponenter redovisas här, var 

för sig och fullt hopmonterade. Figur 42 visar det färdiga chassit framifrån.  

 

         

Figur 42. Chassit, framsida med och utan dator 

I den vänstra bilden är datorn inte inlagd och vaggan i trä som skärmen ska vila på syns. I 

bilden till höger är datorn inlagd ovanifrån. Figur 43 visar närmare bilder på automatens 

”huvud” ovanifrån.  
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Figur 43. Chassit, framsidan - ovanifrån med och utan dator 

I bilden till vänster är datorn inte inlagd och vaggan i trä syns samt ventilationshål på chassits 

baksida. I bilden till höger är datorn inlagd, vilandes mot vaggan. Figur 44 visar närmare hur 

vaggan ser ut.  

 

       

Figur 44. Chassit, vaggan till datorn - ovanifrån och från insidan av chassit nedanifrån 

De två hållarna som utgör datorns vagga är tillverkade av trä och fastskruvade i chassit. Figur 

45 visar chassits två sidor.  
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Figur 45. Chassit, båda sidorna 

Under tillverkningen av chassit bestämdes det att inte ha ventilationshål på sidorna. Sidorna är 

nu helt släta och ventilationshålen är flyttade till chassits baksida. Figur 46 visar chassits 

baksida. 
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Figur 46. Chassit, baksidan med och utan lucka påmonterad 

På chassits baksida finns ventilationshål och en öppning för en lucka (bilden till vänster). 

Luckan är löstagbar och kan skruvas fast och av vid behov, exempelvis vid service. Figur 47 

visar bakluckan.  
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Figur 47. Chassit, bakluckans fram och baksida 

Bakluckans framsida är slät med 14 genomgående hål för skruvar. Hörnen har en fräst radie. 

Kanterna på  baksidan av luckan är nedfrästa för att luckan ska passa hålet i chassits baksida. 

Detta gör bakluckan något infälld då den är fastmonterad vid chassit och håller den på plats. 

Bakluckan är inte lika lång som den designades att vara, den skulle gå hela vägen ner till 

chassits botten. På grund av plywoodstommen kunde inte bakluckan gå hela vägen ner till 

bottnen och därför valdes det också att inte ha hål för kablage. Detta innebar att kablarna 

måste dras ut och in i mellanrummet mellan golv bottenstommen. Figur 48 visar stommen av 

plywood på insidan av chassit. 



88 

 

 

Figur 48. Chassit, plywoodstommen på insidan 

Plywoodstommen på chassits insida är konstruerad av fram och baksida samt stag som går 

mellan dessa. Corianskivorna är böjda kring plywoodstommen. Figur 49 visar en närbild av 

ventilationshålen på baksidan samt den påmonterade bakluckan. 
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Figur 49. Chassit, närbild av påmonterad lucka och ventilationshålen på baksidan 

Ventialtionshålen är frästa genom corianskivan och plywoodstommen. Kanterna i 

Corianskivan är rundade för att minska skaderisken och på samma sätt är bakluckans kanter 

också rundade. På grund av sprödheten i materialet fasades inte bakluckan ner så mycket 

längs långsidorna som önskades. Figur 50 visar ventilationshålen som finns på chassits 

framsida.  
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Figur 50. Chassit, närbild av ventilationshål på framsidan 

Ventialtionshålen på framsidan är placerade i bottenkanten. Dessa kan även föra tankarna till 

att chassit har ”fötter”. Vidare visar Figur 51 bottenstommen.  

 

 

Figur 51. Bottenstommen, ovansidan 

Bottenstommen har genomgående hål borrade för montering av våg samt chassi. I Figur 52 

visas de gängade stålbitarna på undersidan och ställfötterna som användes. 
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Figur 52. Bottenstommen, undersidan med gängor för påskruvning av ställfot (till höger) 

Stålbitarna med gängor är fästa i hörnen på bottenstommen samt två på mitten av stommens 

yttre stag. Figur 53 visar vågen som användes. 

 

    

Figur 53. Vågen, med och utan platta i rostfritt stål (här med blå skyddsplast), till vänster: vågens display. 

Vågen som valdes har en avtagbar platta av rostfritt stål. Under plattan finns en stomme av 

stål. Displayen till vågen placeras innuti chassit, där den kan moteras fast med skruvar. Figur 

54 visar gängorna som finns placerade i hörnen på vågens stomme.  



92 

 

 

Figur 54. Vågen, hörn med gängad skruv för infästning mot stommen 

Gängorna, vars syfte från början var att skruva i ställfötterna, användes istället till 

monteringen av vågen vid bottenstommen. När alla ingående komponeneter monterats ihop 

såg automaten ut som Figur 55 visar.  
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Figur 55. Den färdigmonterade automaten 

Genom att alla komponenter monteras ihop till en enhet förenklas eventuell förflyttning då 

endast en enhet måste hållas reda på istället för flera komponenter. I Bilaga XIX finns 

måttsatta bilder.  

Kameran som ska mäta patientens längd monteras antingen på en vägg eller på ett stativ 

bakom automaten. Med en kabel kopplas kameran till automatens dator.  

Sammanfattningsvis jämförs den utvecklade självincheckningsautomaten med de krav som 

ställdes på den. Med hjälp av automaten kan patienter själva väga och mäta sig. Dock finns 

inget utvecklat system för hur journalföringen av de värden som mäts skall gå till. Vidare 

finns en våg med upplösningen 50 gram vilket var kravet. Då det inte finns ett fungerande 
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digitalt gränssnitt finns det idag inget fungerande sätt att använda maskinen och därmed inte 

någon möjlighet för patienter att fylla i frågor och allmäntillstånd direkt vid 

självincheckningsautomaten. Med de material- och färgval som gjordes bör 

självincheckningsautomaten passa hela målgruppen, vilket var krav.  

8.2 Resultat av tester 

Ögonhöjden på vilken en användare inte kan se skärmen visade sig vara cirka 80 centimeter, 

vilket är barn mellan ett och tre år (Kamber, 2007).   

Genom beräkningar framkom att förflyttning av automaten sker vid en kraft om 589 N. 

Vältning kommer ske före flytt om höjden x där Fputt angriper är större än 0,55 meter.  

De två testomgångar som gjordes för att testa tätningen mellan dator och chassi visade att 

tätningen stod emot vätan, ingen vätska trängde in mellan chassi och skärm. 
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9. DISKUSSION 

Problemformuleringen, som definierades i projektets början, var: 

Hur ska patienter som kommer till mottagningen kunna mätas och vägas utan hjälp från 

någon ur personalstyrkan på ett säkert och tillförlitligt sätt? 

Resultatet av detta projekt och lösningen på denna problemformulering blev en 

incheckningsautomat med automatisk vägning och längdmätning. Denna automat är utvecklad 

för att patienten och dess anhöriga ska kunna checka-in på mottagningen helt själva, utan 

hjälp från personal. Automaten hade vid detta projekts avslutande inte placerats på 

barnonkologiska mottagningen vid ALB och därför var det inte möjligt att faktiskt se hur 

automaten skulle fungera i den miljön. Om det hade funnits möjlighet att placera automaten 

på mottagningen då systemet färdigställts och där utföra tester hade data kunnat insamlas för 

utvärdering av automaten. Resultaten från denna utvärdering skulle kunnat ge förståelse för 

vad som fungerar bra med maskinen och vad som eventuellt skulle kräva förändring, något 

som vore mycket intressant att ta reda på ur utbildningssynpunkt.  

Under projektet var målet att arbeta användardrivet. De framtida användarna av denna 

automat har studerats och involverats i arbetet i stora delar av projektet. Under projektets 

senare del har de dock inte varit involverade i lika stor utstäckning, det vill säga under den 

slutliga utformningen och tillverkningen samt under testerna. En stor anledning till detta var 

bristen på tid som uppstod mot projektets slut. Att samla in en grupp med användare skulle 

kräva mycket resurser och de rätta kontakterna för detta fanns inte. De som under testerna 

skulle föreställa användare hade inte nödvändigtvis behövt vara faktiska patienter på 

mottagningen utan vilka barn och ungdomar som helst i åldrarna 2-18 år med föräldrar. En 

sådan grupp skulle möjligtvis vara enklare att samla än en grupp med faktiska patienter. En 

lösning skulle vara att ta med automaten till exempelvis en skola eller förskola och där testa 

den. För detta skulle naturligtvis godkännande från föräldrar krävas. Dock var detta också 

svårt att utföra praktiskt eftersom automaten var färdigmonterad först till midsommar, en tid 

då skolbarn har sommarlov.  

En annan aspekt till varför tester med användare var svåra att utföra var den brist på pengar. 

Största delen av budgeten gick åt till tillverkningen av automaten och det fanns inte kvar till 

tester. Testerna skulle innebära kostnader för transport av automaten till de platser där testerna 

skulle kunna ske, exempelvis skolor, samt eventuellt ersättning till de som deltog i testerna. 

Då det visade sig att det tilldelade stipendiet möjligen inte skulle räcka till söktes mer pengar, 

delvis från KTH Opportunities men också från uppdragsgivaren CTMH, men detta var inte 

möjligt att få.  
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En av de största anledningarna till att mer pengar efterfrågades var det faktum att 

bottenplattan inte kunde tillverkas. Eftersom mer resurser inte var möjligt att samla in fick 

tillverkningen av bottenplattan överges, vilket påverkade det slutliga resultatet. Utan 

bottenplattan kunde inte vågen byggas in och utseendet på automaten blev ett annat än det 

planerade. Danderyds Snickeri var villigt att sponsra materialet till bottenplattan men 

arbetskostnaderna kunde inte ersättas. Plattan för infästning av chassit var inte heller möjlig 

att tillverka, vilket innebar att vågens placering blev högre upp i relation till chassit. Detta 

kom också att påverka automatens utseende.  

En möjlighet att kunna tillverka alla ingående delar till automaten hade varit att välja ett 

billigare material, exempelvis stål. Att välja ett billigare material hade dock endast varit en 

liten del av tillverkningskostnaden eftersom den största posten antagligen ändå skulle varit 

arbetskostnaden. En stor fördel med att använda Corian var att någon ytbehandling inte 

krävdes, vilket användning av stål skulle kräva. Huruvida ett billigare råvarupris skulle 

inneburit lägre total tillverkningskostad är därför svårt att veta. Offerter på detta skulle 

naturligtvis kunnat begäras in, vilket inte gjordes. Försök att få in en offert från en plåtslagare 

gjordes, men några klara besked erhölls inte.  

Under tillverkningen uppstod problem med infällningen av datorn, vilket innebar att det 

önskade utseendet på chassit inte uppfylldes till fullo. Den färdiga automaten har idag ingen 

ram som döljer den vita kanten på datorn och tätningen runt skärmen ser inte ut som det var 

tänkt. Tätningslisten som användes tätar mellanrummet mellan dator och chassi men där 

skulle många fler tester behöva utföras för att testa dess prestanda. Hur tätningslisten påverkar 

hygienaspekterna kan också diskuteras. Runt tätningslisten kan mer bakterier och smuts 

samlas till skillnad från den önskade infällningen av skärmen. Det kan vara svårt att rengöra 

tätningslisten ordentligt, något som skulle vara enklare med den önskade infällningen. Innan 

tillverkningen påbörjats hade det varit bra om monteringen av datorn underifrån testats. Det 

var känt att spelrummet för monteringen av datorn inte var stort, att konstruera ett större 

spelrum hade varit fördelaktigt. 

Under förstudien gjordes en enkätundersökning som skickades ut till anhöriga med patienter 

på mottagningen. Endast ett fåtal svar inkom och därför kan inga egentliga slutsatser dras från 

denna undersökning. Enkäten borde skickats ut till fler anhöriga, dock fanns inte 

kontaktuppgifter till dessa, för fler svar. De svar som dock inkom var intressanta för projektet 

eftersom de till stor del kunde styrka de kommentarer som inkommit under intervjuer på 

mottagningen med anhöriga och patienter. Det gjordes bara ostrukturerade intervjuer med 

anhöriga och patienter, då de hade tid i väntan på läkarbesök, vilket ledde till att några 

intervjuer avbröts av att patienten kallades in till läkaren. Detta innebar att intressanta och 

givande samtal fick avbrytas utan att kunna avslutas. Att boka in tid för mer strukturerade 

intervjuer hade varit ett bra komplement till de ostrukturerade intervjuerna för att få mer 

djupgående tankar och synpunkter. Detta kunde eventuellt påverkat resultatet av förstudien. 
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Fler strukturerade intervjuer med personalen skulle också kunnat påverka resultatet av 

förstudien.  

Kameran har inte testats tillsammans med den färdigställda automaten utan bara med mock-

ups. Det är därför svårt att uttala sig om hur kameran faktiskt fungerar med automaten när det 

gäller vinklar och avstånd till användaren. Vidare har automaten inte placerats med kameran i 

den miljö där den faktiskt ska användas. Därför finns det ingen kunskap om hur automaten 

skulle passa in i miljön utseende- och funktionsmässigt.  

Det är viktigt att påpeka att automaten som tillverkats endast är en prototyp och inte en färdig 

produkt klar för användning. Uppdraget från CTMH var att resultatet skulle vara en 

fungerande prototyp där patienter själva kunde registrera längd och vikt, samt mäta blodtryck. 

Detta är ett mycket ambitiöst uppdrag som, i efterhand, var mycket svårt att utföra med de 

resurser som fanns att tillgå. Resultatet som presenterats kan mäta vikt och längd, men inte 

blodtryck. Att ha en blodtrycksmätare i automaten valdes bort eftersom det är svårt för 

patienter och anhöriga att utföra denna mätning själva och få ett tillförlitligt resultat. Det 

saknas även ett fungerande digitalt gränssnitt som användaren kan interagera med och som 

kan skicka informationen till sjukhusets journalsystem. Till detta räckte dels inte de kunskaper 

som fanns inom projektgruppen och dels fanns inte tid att införskaffa den kunskapen.  

Då marknaden undersöktes visade det sig att incheckningssystem redan finns på sjukhus. 

Dessa är dock inte utformade efter mottaningarnas specifika krav, vilket denna prototyp är. 

Dock är incitamenten för installation av incheckningsautomater de samma, det vill säga att 

spara tid, pengar och minska stress.  

Vid testet av ögonhöjden på vilken en användare kan se skärmen visade den sig vara över 80 

centimeter. Vid en ögonhöjd på 80 centimeter kan bilden på skärmen inte ses alls. De minsta 

barnen kommer inte kunna se skärmen och vad som händer på den, vilket kan bidra till 

otålighet och att de vill bli upplyfta för att se. Detta kan innebära att mätningarna kan bli svåra 

att utföra på de minsta barnen vilket kan leda till irriterade och stressade föräldrar – något 

automaten egentligen skulle avhjälpa. En höj- och sänkbar skärm hade varit en lösning på 

detta men skulle kunna medföra andra problem, så som rörliga delar som kan gå sönder och 

automaten skulle vara svårare att rengöra. Automatens utseende hade blivit mycket 

annorlunda med en höj- och sänkbar skärm. Att inte ha en skärm som de allra minsta barnen 

kan se var därför en avvägning som fick göras. 

Automaten kan flyttas med en kraft på 589 N, en kraft som kan uppbringas av en vuxen 

människa. Om en person vill flytta eller välta automaten skulle det gå, vilket utgör en 

säkerhetsrisk. Denna risk skulle kunna avhjälpts med en automat som monteras fast vid en 

vägg, men eftersom mottagningen inte var helt säker på placeringen av automaten utformades 

en fristående automat. Är det önskvärt kan ändringar göras för att automaten ska gå att 

monteras fast vid en vägg eller ett golv.  
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10. SLUTSATS 

Problemformuleringen som ställdes upp har lösts av projektets resultat och det kan användas i 

andra framtida projekt. Det har under senare år blivit allt vanligare att sjukhus installerar 

incheckningssystem där patienter får skriva in sig själva. Detta projekt ligger därför rätt i tiden 

och framtidsmöjligheter finns. Till skillnad från befintliga system som undersöks är den 

utvecklade automaten specialanpassad till en viss mottagning. I framtiden kan automaten 

anpassas till andra behov på andra avdelningar på sjukhuset och andra sjukhus. Eftersom 

automaten utvecklats med användarvänlighet i åtanke kan den bidra till ett enklare 

sjukhusbesök för patienter och anhöriga.  

Vidare var detta ett mycket stort projekt och inte realistiskt att genomföra med de resurser 

som fanns tillgängliga. Fler projektdeltagare, eller uppdelning av projektet i flera faser, hade 

varit nödvändigt för att uppnå uppdragsgivarens alla mål.  
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11. FRAMTIDA ARBETE 

Något fungerande digitalt gränssnitt som användaren kan kommunicera med finns idag inte 

utvecklat och utformat till automaten. Innan användartester kan genomföras bör detta 

utvecklas och installeras. För att automaten ska kunna ställas i mottagningens väntrum och 

användas av patienterna som kommer dit måste fler och mer omfattande tester genomföras. 

Dessa tester bör i första hand göras på en annan plats än sjukhuset. Då bör automatens 

funktioner och dess tillförlitlighet testas för att se till att inga fel med mätvärdena uppstår. 

Informationen som automaten samlar in ska helst skickas direkt in i patientens journal, som 

det ser ut idag samlas den i en databas på datorns egen hårddisk. Innan automaten ställs på 

mottagningen för användning måste detta lösas. För att automaten ska kunna bli en produkt 

som används på flera avdelningar och sjukhus måste produktens säkerhet kunna garanteras, 

den skulle behöva CE-märkas. Vidare måste automaten, om den ska börja produceras i ett 

större antal, anpassas för produktion. Materialvalet måste ses över och alla ingående delar 

måste utvärderas för att se om de är möjliga att använda till detta. Om automaten ställs på 

Barnonkologen på ALB bör utvärdering ske efter en tids användning för att se om den 

uppfyller de krav som ställts upp för den och om den löser de problem som är syftet med den.   
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BILAGA II: PROJEKTBUDGET 

 

 

 

  

Produkt Antal Pris ex moms Pris ink moms Inköpsplats Referens 

SECA 217 Portabel Stadiometer 1 1 729,00 kr 2 161,25 kr AJ Medical Joachim Sogell 

TriCUFF Trippelmanschett    1 1 245,00 kr 1 556,25 kr AJ Medical Joachim Sogell 

CPWPlusM Plattformsvåg 1 2 565,00 kr 3 206,25 kr Milmedtek Malin Lindoffson 

Microsoft Kinect V2 Delevopers Kit 1 2 234,40 kr 2 793,00 kr Microsoft  Sten-Åke Larsson 

Telac T758-48 1 12 150,00 kr 15 187,50 kr Telac Jörgen Andersson 

Chassi 1 31 250,00 kr 39 062,50 kr Danderyds snickeri Mats Hverén 

Bottenstomme 1 300,00 kr 375,00 kr KTH-Maskin Tomas Östberg 

  51 473,40 kr 64 341,75 kr   

      

      

      

  Inkomst – KTH 
Opportunities 

65 000,00 kr   

  Spenderat 64 341,75 kr   

  Återstår 658,25 kr   
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BILAGA III: OBSERVATIONER I ENTRÉN 

Observation: Entrén 10 februari 2014, 13.00 – 14.30 

Antal nyanlända patienter: 7, varav 1 mätning och vägning 

Antal patienter med andra ärenden i luckan: 7 

Barn sitter och kollar på film i dagrummet. 

Till de nyanlända patienterna måste man säga till var de ska sätta sig och vänta. Ser osäkra ut 

över var de annars ska sätta sig. 

Läkare letar efter patient i väntrum, men verkar inte hitta personen ute i väntrummet. Kommer 

in på mottagningen och verkar osäker på var patienten kan vara. Patienten kommer sedan efter 

från väntrummet.  

Ingången till undersökningsrummet är i dagrummet. Läkare med patient måste gå igenom ett 

fullt dagrum för att ta sig till undersökningsrummet.  

Mycket letande efter patienter som väntar på sin tid hos läkaren. SSK får springa ut till hissen 

och leta efter folk eftersom patienter även sitter där och väntar. (hissar i direkt anslutning till 

väntrummet – ingen tydlig avgränsning)  

Man mäter och väger inte alla som kommer.  

En städerska kommer och städar entrén mitt i allt. Torkar golv. Desinficerar entrédörren, 

handtaget och runt handtaget samt områden som människor kan tänkas ta på. Både utanför 

och innanför.  

Patient som sitter i dagrummet kommer till luckan för att han behöver ”lägga om”. USK i 

luckan berättar att hon ska säga till om det så att någon kommer och gör det.  

Efter en stund kommer patientens mamma till luckan igen för att be om omläggningen som 

inte blivit av ännu.  

Patienten kommer till luckan 3-4 gånger under 45 minuters tid för att få den hjälp han 

behöver. Varje gång måste BSK i fönstret avbryta sitt arbete. Verkar jobbigt både för patient 

och för sköterskan.  

Andra patienter och anhöriga kommer till luckan för att fråga om olika undersökningstider, 

som ex. ultraljud och MR. Varje gång måste sköterskan i luckan avbryta sitt arbete. 

Det är fullt i dagrummet så patienten får sitta utanför vid ett bord som står vid luckan.  

Många privatpersoner spritar sina händer då de går in på mottagningen.  

Vid tubposten där prover skickas verkar det oklart över vad som är ankommet och vad som 

ska skickas iväg. Även en sköterska från någon annan avdelning kommer in för att skicka 
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prover. Tar väldigt lång tid innan de får iväg posten. Maskinen piper och låter också väldigt 

mycket av olika anledningar – stör det dem som sitter i dagrummet. 

Sköterskan i luckan går för att ta blodtryck på en patient, en annan patient får vänta vid 

luckan. En annan sköterska tar efter en liten stund emot patienten som väntar.  

Läkare kommer ut till sköterskorna som sitter i receptionen. Han frågar någonting och det 

slutar med att alla i rummet blir involverade.  Händer också att läkarna använder datorerna i 

receptionen för att göra något.  

Patient får vänta i luckan när sköterskan behövde gå och kolla upp något i väntrummet. Oklart 

vad det är för problem. 

BSK möter någon patient vars dosett måste fyllas på. Han går iväg för att göra det och hitta 

SSK. Den anhöriga verkar stressad och frågar flera gånger om en läkartid. 

Man är försenade på mottagningen, så att väntetiderna blir längre. Är förseningar vanligt 

förekommande och varför i så fall?  

Någons dropp piper, verkar klart, Sköterskan i luckan måste meddela någon om det. Strax 

därpå kommer en annan sköterska och säger även hon att hon ska meddela en annan 

sköterska. Sköterskan i fråga är på lunch, vems ansvar är det? Varför måste hon meddelas?  

En kvart senare går patienten till ett rum för att få hjälp, tröttnat på att vänta?  

Mycket spring i receptionen. 

Sköterska i lucka svarar även i telefon och bokar in tider/kollar upp tider. Vad annat ingår i 

deras arbetsuppgifter? 

Läkare letar efter patient som sitter i väntrummet. Men verkar först inte veta var han ska leta.  

En mamma och dotter som varit på mottagningen under hela observationen har suttit ute i 

väntrummet. Kommer in i entrén ett par gånger men går ut igen. Verkar osäkra på vad de ska 

göra. Kommer in en gång till och står och väntar/ ser sig omkring. Ser osäkra ut. Går tillslut in 

i dagrummet och sätter sig där.  

Patienter och anhöriga kommer till luckan för att fråga om olika undersökningstider, som 

exempelvis ultraljud och MR. Varje gång måste BSK avbryta sitt administrativa arbete vid 

datorn. 

En anhörig kommer till luckan med frågor kring behandlingsplaneringen, som måste ändras i. 

Oklarheter till ändringar uppstår och en läkare måste också tillfrågas. Denna uppgift skjuts 

upp för tillfället.  

Dessa händelser innebar att BSK i luckan behövde avbryta det administrativa arbetet och 

istället ta hand om dessa ärenden. Dock behövde personen inte lämna luckan vid dessa 
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tillfällen. Vid två tillfällen behövde dock BSK även lämna sin plats vid luckan, detta skedde 

då: 

En patients blodtryck behövde mätas. Vid detta tillfälle ankom en annan patient och anhörig 

som då fick vänta vid luckan för meddelande om ankomst. Efter någon tid uppmärksammades 

detta av en SSK som tog emot patienten.  

BSK behövde gå iväg för att leta efter en patient där problem uppstått, oklarheter kring vad, 

och en ankommande patient fick även denna gång vänta på att få meddela ankomst. 

Samtal: Dagrummet 14 februari 2014 

Samtal med pappa till son som väntar i dagrummet. 

Oklart om det är förseningar och väntetider för behandlingen som ska utföras. Fick vänta 20-

25 minuter extra, men visste inte varför. Borde få information om huruvida det är förseningar 

så att man vet det, eller om medicinen inte kommit och så. Behöver inte veta exakt hur länge 

förseningar blir men bara om det är förseningar.  

Kan bli väldigt trångt i dagrummet om det är mycket folk. Får tränga ihop sig,  
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BILAGA IV: OBSERVATIONER I RECEPTIONEN 

Observation: Receptionen 13 februari 2014 9.30 – 10.30 

Läkare kommer ofta till receptionen för att fråga SSK där om hjälp med något.  

SSK som sitter i luckan ringer även till patienter när hon arbetar. 

En full pappersinsamling irriterar SSK som sitter och arbetar i receptionen. Får själv plocka ur 

papper och lägga i en annan insamlingslåda.  

Ganska lugn morgon. 

Patient frågar om hjälp med behandlingsplaneringen i luckan. Tar mycket tid att reda ut för 

SSK i luckan. Ber om telefonnummer för att kunna höra av sig.  

Oklarheter kring om cytostatikadoser har kommit till avdelningen.  

SSK kollar med läkare om MR svar och om tider för olika behandlingar kan tas bort och så 

vidare. 

I luckan sker mycket planering då patienter kommer för att få hjälp, samt ombokning av tider 

med mera. Med en väldigt glad attityd till barn och anhöriga. 

”Det är en massa klickande hela tiden” – SSK i luckan 

En patient tog längd och vikt själv och lämnar sedan resultatet tillsammans med orange lapp. 

En annan SSK kommer till luckan för att få råd om behandling och ber annan SSK att följa 

med. Men hon hinner inte och SSK får leta efter en annan SSK som kan hjälpa henne. SSK 

går iväg och letar. 

Efter ett tag kommer SSK tillbaka och frågar en läkare i receptionen om hjälp. Behöver 

förklara hela läget för läkaren. Slutar med att SSK och läkare går iväg för att ordna saken. 

Telefonen ringer då det är tomt i receptionen. En SSK kommer rusandes och får ta tag i en 

tidsbokning.  

SSK i luckan måste få hjälp med en tidsbokning som är lite oklar. Samtidigt som hon tar det 

kommer en patient till luckan för att checka in och SSK måste därför avbryta arbetet med 

tidsbokningen och klicka in patienten.  

Man använder sig av orangea lappar där läkaren fyller i vilka prover som ska göras och vilken 

behandling patienten ska få och som behöver bokas. Om läkaren fyllt i att mätning och 

vägning samt blodtryck ska tas gör man det då. Bokning av undersökningar förs in i mån av 

tid av SSK om det inte är brådskande.  
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Alla patienter som checkar in mäts och vägs inte. Om det är aktuellt står det i tidsbokningen 

och SSK gör det då patienten checkar in. Annars kanske det görs efter läkarbesöket om 

läkaren ber om det. Ibland görs det inte alls.  

När patienten är klar hos läkaren lämnar patienten lappen till SSK i luckan. 

Om patienten ska få en telefontid med läkaren skrivs det upp i en pärm och telefonnumret 

också.  

En SSK är frustrerad över nålinsättning på en patient. Vill be om hjälp av en annan SSK. 
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BILAGA V: ANTECKNINGAR: OSTRUKTURERADE INTERVJUER 

Anhöriga och patienter 

Mamma med 6-7 år gammal son, återbesök en gång per år 

- Det är oklart vart man ska gå och checka in. 

- Får ofta vänta på att någon kan klicka in en i systemet. 

- Mamman pekade ut en plats bredvid desinfektionsflaskan vid ingången som en plats 

att ställa automaten på.  

- Är positiv till automat, bara det är tydligt att man är incheckad i systemet. 

- Det är oklart var väntrummet är och var man ska vänta.  

- Personalen hjälpte till med vägning och mätning. 

- Tycker att det skulle vara bra med någon typ av kvitto på att man är incheckad, för att 

man ska vara säker på att allt är ok.  

Mamma med son i sjuårsåldern 

- Man vill inte förlora all kontakt som sker öga mot öga. Det är viktigt med den sociala 

biten så att man inte blir en i mängden.  

- Borde inte ta bort luckan helt. 

- Touchscreen är bra, barnen vet hur en sådan fungerar.  

- De har alltid fått hjälp med att väga och mäta sig. De väntade då på att bli inropade för 

mätning och vägning, men det är lite oklart vad som händer.  

- Sonen om automaten: Ska passa både killar och tjejer. Kanske blommor och 

racerbilar.  

Mamma med son som är tre år, besöker mottagningen varje vecka 

- Den får inte kännas kall. Den kan blinka, lysa och göra roliga ljud.  

- Får inte vara några skarpa läskiga ljud, som till exempel kardborrebanden på 

blodtrycksmanschetten.  

- Idag distraherar sköterskorna barnen för att göra det mindre läskigt, skulle maskinen 

också kunna göra det?  

- Ha en kontroll som säger att man har gjort rätt när man använder automaten. Man vill 

inte känna sig osäker på om allt är ok.  

- Bra om personalens arbetsbörda kan avlastas. 

- Vill inte känna sig som anonym och som en i mängden. Får inte bara vara en maskin 

man kommer till och sedan bara åka hem. 

Personalstyrkan 

SSK i luckan jobbar med andra saker förutom att checka in patienter. Talar i telefon, gör 

bokningar med mera. Det är mycket att göra och att gå ut och hjälpa en patient med vägning 

och mätning är ett störande moment i arbetet.  
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- Alla läkare litar inte på att patient och anhöriga gör mätningarna bra själva och vill att 

en skötare ska vara med och utföra dessa.  

- Om det finns tid journalförs resultatet direkt, annars görs det senare. Ett problem med 

det är att det görs efter att patienten fått komma in till läkaren. Läkaren får då gå till 

receptionen för att be om värdena.  

- Angående en fråga om instruktionerna till mätutrustningen kan vara utförligare för att 

göra det enklare för patienter och anhöriga att göra det själva blir svaret att alla 

patienter och anhöriga inte kan svenska eller läsa särskilt bra och för dem blir det då 

svårt med instruktionerna.  

- På frågan om något skulle förloras genom att kontakten i luckan tas bort ger en SSK 

svaret att det skulle det inte eftersom avlastningen skulle vara bra och mer tid skulle 

kunna spenderas med patienterna på annat håll.  

- Om automaten är tillräckligt tillförlitlig är den bara bra.  

- Luckan ska idag bara vara till för att checka in patienter. 

- Längden är viktig att mäta för att kolla att barnet inte stannat i växten.  

- Sjukhusclownerna berättade att det på Huddinge finna en spelautomat som är till för 

barnen, men att den inte används för att den står bort från flödet och undangömd. 

Därför är det viktigt att man inte ställer automaten bortgömt.  
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BILAGA VI: INTERVJU MED SSK 

Hur fungerar med det att ha väntrummet vid hissarna och dagrummet i det gamla 

väntrummet?  

Det är en trygghet att komma till mottagningen när man har egenvård hemma. Viktigt för 

föräldrarna att få prata med andra föräldrar på mottagningen och personalen. När man 

kommer till mottagningen vill man inte sitta i ”farstun” utan känna sig sedd och omvårdad. 

Väldigt få som är rädda för att komma till mottagningen utan de flesta känner sig trygga. Som 

att komma hem. Med väntrummet vid hissarna är det ett problem att man inte riktigt kan hålla 

kolla på vilka som har kommit till mottagningen och vilka som väntar.  Det var lättare att 

kontrollera när de satt i dagrummet. Det är väldigt viktigt med den sociala biten som kan 

försvinna lite om man sitter i väntrummet, den är otroligt viktig.  

Har varit tvungna att bygga om eftersom det är sådan brist i dagvården. Det gamla rummet 

behövs för att de ska kunna få sin behandling någonstans.  

När är det som mest att göra på dagen?  

Tidigare försökte vi beta av alla dagvårdspatienter på förmiddagen, men drar de ut på 

eftermiddagen också. Det är ändå generellt mest att göra på förmiddagarna. ”Tar hand om 

resterna på eftermiddagen”. 

Hur är ett arbetspass organiserat på mottagningen? 

Luckan: Sitter en BSK där nu, men tidigare var det en SSK. Tar emot patienter som anmäler 

ankomst. Svarar och ringer samtal. Ger ordinationer där, eftersom man inte får SMS:a eller 

maila dem. Idag kan man inte ge den infon i Mina Vårdkontakter, men det ska komma under 

våren. Bokar in besök, bokar om besök med patienter.  

Bakom: SSK delar på de patienter som ska komma under dagen på dagvården ofta beroende 

på vem man har haft mest kontakt med.  

SSK sitter mycket vid datorerna, dokumenterar, skriver i datorjournaler. Man måste 

dokumentera allt man gör. Ofta dubbeldokumenteras händelser eftersom det inte finns något 

bra sätt att se till att det inte händer. SSK beställer medicinen, cytostatikan, som läkarna har 

ordinerat. Försöker samordna så att man kan hämta all cytostatika som ska till avdelningen 

och mottagningen samtidigt. För att minska springet. Men all dokumentation tar jättemycket 

tid. Datorjournalerna är mer komplicerade att fylla i än pappersjournalerna- finns så mycket 

som ska klickas i och så vidare. 

Inne i receptionen har man en whiteboard där alla dagens dagvårdspatienter listas och där man 

använder magneter för att fylla i när de kommit och om deras cytostatika har kommit och så 

vidare. Ej samma sak för de som kommer på kontroll.  
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När patienter kommer bockas de av i datorsystemet, tidigare hade man en lista där patienten 

som kommit bockades av.  

Vad ingår i arbetsuppgifterna för:  

SSK: Man ger behandling och tar prover samt assisterar läkaren. Vissa SSK tar också hand 

om sövningen av barn och sätter i nål och ger cytostatika. Läkarna ordinerar medicinen och 

SSK gör sticket. Det är hela tiden en kamp mot tiden och man försöker hela tiden bli klar 

innan stängning eftersom man annars måste skriva in patienten på avdelningen, vilket leder 

till mer jobb för avdelningen.  

BSK: Man mäter och väger barn vid ankomst. Hämtar cytostatika, administrativt arbete. 

Skickar prover.  

Ett vanligt irritationsmoment är provskickningen. Frågan är vem som ska gå med proverna. 

Det kan bli en irritation mellan yrkesgrupperna. Kan inte skicka alla prover med rörposten om 

de ska till många olika ställen och så vidare. Måste därför gå med dem. Blir ofta fel.  

Hur skulle du vilja att avdelningen såg ut idag?  

Dela upp avdelning, dagvård och kontrollvård i tre olika enheter med egen personal och egna 

tilldelade resurser. Idag är det lätt att de som går på kontrollvård hamnar mellan stolarna lite 

och inte får den uppmärksamhet som de skulle behöva eftersom de akutsjuka prioriteras först.  

Det behöver finnas en övergångsmottagning för personer som ska gå över mellan barnvården 

och vuxenvården eftersom de skiljer sig mycket mellan varandra. Och de som ska gå på 

uppföljning eller behöver rehab i vuxen ålder – idag är det oklart vart de ska vända sig. 

Behövs alltså en bra organisation för eftervård. Utvecklar ett samarbete mellan barn- och 

vuxenonkologen. Detta skulle påverka hela mottagningen positivt eftersom de skulle avlastas. 

Idag kan man inte heller tillgodose behoven till uppföljning och eftervård för patienter som 

blivit vuxna eftersom man på barnonkologen saknar kunskapen. Behöver finnas god 

uppföljning för att upptäcka återfall med mera.  

Vad tror du krävs för att automaten ska användas?  

På folktandvården finns det en automat där man knappar in att man kommit. Den var lite för 

svår att förstå och man blev osäker. Man undrade ”Tror ni att de vet att vi har kommit?”. Det 

gav en osäkerhetskänsla – man måste få veta att de vet att man kommit. Men ur visar man att 

man vet att de kommit. Det blir alltid problem med automatiska system eftersom de ännu idag 

inte är helt vattentäta. ”Ju mer man automatisera, desto mer kontroll behövs det”. Kanske kan 

man bara gå ut och säga hej för att uppmärksamma dem. 

Jättebra idé med ett kort frågeformulär med frågor om hur patienten mår eller möjlighet till att 

fylla i om det är något särskilt man vill ta upp med läkaren. Är bra för så ger automaten 
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mervärde till patienter som inte kommer så ofta men har massor med frågor som lätt glöms 

bort när man sitter med läkaren framför sig. Då vet också läkaren vad man vill prata om.  

Skulle också vara jättebra och förenkla mycket arbete och tidsåtgång om patienten skulle 

kunna fylla i om de behöver något intyg skrivet av läkaren. Händer ofta att det glöms bort 

under besöket och att patienten ringer om det dagen därpå. Då kan det ta längre tid eftersom 

läkaren måste få beskrivet för sig varför man behöver intyget – ibland måste patienten boka in 

en telefontid för det ärendet.  

Vad skulle man göra för att avlasta SSK?  

Få bort mycket av den administrativa delen. Det är så mycket klickande vid datorn att 

omhändertagandet behövts dra ner på. Patienter som kommer på kontrollbesök behandlas 

nästan som på löpande band. Det är en så psykologisk upplevelse, särskilt för föräldrarna och 

man får knappt någon omvårdnad efter behandlingen.  Man är bara halva 

sjuksköterskestyrkan. Måste sitta och dokumentera jättemycket, boka besök, beställa medicin. 

Det är för mycket patienter och för lite personal, särskilt SSK. Sköterskor slutar för att de blir 

etiskt stressade – känner att man har den kunskap som behövs för att hjälpa men man hinner 

inte och räcker inte till!  

Vet du hur patienter och anhöriga känner?  

Ofta klagar föräldrar på att de får träffa så många olika läkare och inte får någon kontinuitet. 

Ändå är det så att vi har mindre omsättning av läkare än de flesta andra avdelningarna. Många 

har jobbat här väldigt länge och vi har en otrolig sammanhållning i personalstyrkan. Men jag 

förstår att det kan kännas som att man alltid får träffa olika läkare om man kommer på 

kontroller relativt sällan, så egentligen borde man få samma läkare varje gång så att dialogen 

kan fortsätta på ett bekvämt sätt från ett besök till ett annat. Föräldrar har också klagat på att 

de tycker att det är jobbigt att de måste gå via akuten ifall barnet får feber eller blodförgiftning 

mellan behandlingarna/besöken på mottagningen. Det kan hända att man får sitta och vänta i 6 

timmar där nere.  
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BILAGA VII: ENKÄT OM ANKOMST TILL MOTTAGNINGEN 

Ankomst till öppna mottagningen 

Som i ett steg i att förenkla för patienter som kommer till den öppna mottagningen på 

Barnonkologen vid Astrid Lindgrens sjukhus och för att minska personalens arbetsbelastning 

görs den här undersökningen. Som det ser ut idag ska ju patienten mätas och vägas samt 

blodtrycket ska tas helst innan man kommer in till läkaren. Vi vill undersöka hur ankomsten 

går till och vad det finns för tankar kring den från patienter och anhörigas sida.  

Vad var det första ni brukade göra då ni kom till mottagningen?  

   

Varför gjorde ni så?  

    

Vägdes, mättes och mättes blodtrycket innan ni träffade läkaren?  

Markera endast en oval. 

o Ja, alltid  

o Oftast  

o Nej, aldrig  

 

Om det inte gjordes, varför då?  

   

 Vem gjorde mätningen och vägningen?  

Gjorde ni det själva? Fick ni hjälp av vårdpersonalen?  

   

Om ni gjorde mätningarna själva, hur kändes det?  

Kände ni er bekväma? Säkra/osäkra på hur ni skulle göra? Vem gav ni värdena till?  

   

Hur var stämningen i entrén och väntrummet?  
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Om det hade funnits en typ av incheckningsautomat som hjälpte er att själva utföra 

mätningar, skulle ni använda den?  

   

Vad skulle krävas för att ni skulle använda incheckningsautomaten?  

  

Tack för din medverkan, att få ta del av dina åsikter betyder mycket för oss!  

Katja Rantala, masterstudent KTH, katjar@kth.se 

Erik Lundqvist, masterstudent KTH, erlundqv@kth.se 
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BILAGA VIII: SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTRESULTAT OM 

ANKOMST TILL MOTTAGNINGEN 

Vad är det första ni brukar/brukade göra då ni kommer till mottagningen? 

– Anmäla i receptionen sedan vänta i väntrummet. Ofta har vi haft blodprov + 

röntgen/ultraljudsundersökning på andra ställen av ALS före så det brukar vanligen vara ca 1-

2h väntan innan vi kommer till Q84 - den tiden brukar vi nyttja till lunch och besök på 

lekterapin. 

– När vi kommer till mottagningen brukar vi alltid se sköterskor inne i glaskuren, men det 

känns alltid som att vi inte riktigt vet om vi ska stå där vid luckan(som inte är anpassad för 

min 18-årige son eller mig utan för ett litet barn) eller om vi ska gå in mot deras ingång. Det 

slutar oftast med att vi gör det senare, och det känns som att vi går in i deras "privata sfär" då 

lite grand. Det vore på sätt och vis bättre med ett nummerlapps-system, då blir det tydligare. 

Utöver det händer det ofta att vi går in på avdelningen och hämtar en kopp kaffe, hälsar på 

personalen osv... ;)  

– Leka med de saker som finns vid de tillfällena min son varit pigg. Annars gå fram till 

kassan, eller helt enkelt bara vinka att vi är på plats.  

– Vi säger till i luckan att vi kommit. Generellt är vi där ca 1,5-2 Tim innan läkarbesök för då 

har vi tagit prov på lab innan så att färska provsvar ska ha kommit till det är dags för att träffa 

läkare 

Varför gjorde/gör ni så? 

– Lite märkligt ställd fråga som jag har svårt att svara något vettigt på.  

– Det är smidigaste sättet. I dessa barns fall kan en hel del hända på några dagar så färska 

prover är det bästa. Vi träffar oftast läkare på måndagar så prov på fredagen innan är inte ett 

alternativ. Dessutom baseras medicinering på proverna och då tycker vi det är skönt att ha 

färska provsvar att basera underhållsbehandlingen på. 

– Anmäla sig bör man väl? 

– För att vi ofta inte blir sedda när vi går till glasburen, då går vi till slut runt. Det hela är ju 

inget stort problem, men det kunde lösas på ett bättre sätt. 

Vägdes, mättes och mättes blodtrycket innan ni träffade läkaren? 



xx 

 

 

Ja, alltid 0 0 % 

Oftast 2 50 % 

Nej, aldrig 2 50 % 

Om det inte gjordes, varför då? 

– Under en cancerbehandling är man på sjukhusets öppna mottagning 1-20 gånger i månaden. 

Att alltid mäta och väga behövs inte då. Blodtrycket har tagits vid de tillfällena behandlingen 

har kunnat ha påverkan på blodtrycket, då ibland före ibland efter läkarbesöket. Nu har vi inte 

tagit blodtrycket på säkert sex månader trots att vi är på avdelningen ca varannan vecka.  

– Sällan har det gjorts före läkarbesöket - oftast efter.  

– Vet inte. Eftersom vi är där så tidigt innan så har vi en hel del tid att bara sitta i väntrummet. 

Ibland har vi vägt och mätt själva och lämnat uppgifterna till sköterskorna. Blodtryck har vi 

fått be om själva. Det har de nästan aldrig tagit utan vår uppmaning.  

– Det där är lite olika. Ibland görs detta efter läkarbesöken, ibland innan. 

Vem gjorde mätningen och vägningen? 

– Vårdpersonal. 

– Vi har aldrig gjort det själva, det brukar vara SSK på plats som gör det och noterar i 

journalen. 

– Oftast själva. Ibland sköterska. 

– När vi har gjort det har vårdpersonalen hjälpt oss. 

Om ni gjorde mätningarna själva, hur kändes det? 

– Det är ingen rocket science direkt. Blodtryck kan vi också ta själva men föredrar att någon 

sköterska gör det och säkerställer att manschetten sitter korrekt. Spelar inte så stor roll vem 

som väger och mäter. 
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– Inte aktuellt.  

– Vi har inte gjort det men det skulle inte vara något problem om vi fick papper och penna 

och blev ombedda att göra det.  

– Vi har inte gjort det själva. Det kan man säkert göra. MEN, dels är det så klart viktigt att det 

blir rätt på så sätt att det görs på liknande sätt varje gång. Det kan underlätta att det är 

personal som gör det. Det är den en del av den vårdande biten. I perioder när barn mår sämre 

är det lättare att göra det själv, under perioder när barn mår bättre kan det vara en fin grej att 

göra ihop med personalen som jag tror min son uppskattar. 

Hur brukar stämningen i entrén och väntrummet vara? 

– OK - tyst och inte mycket diskussion.  

– Ibland väldigt stressig. Fast vi är där två Tim innan brukar vi få vänta på att komma in till 

läkare efter utsatt tid. På grund av personalomsättning har många gått på knäna.  

– Som regel mycket varm, om än ibland mycket ledsam. Sällan stressad.  

– Vi känner oss hemma på avdelningen och mottagningen. Numera får vi ju sitta utanför vid 

hisshallen. För mig är det helt ok, men min son vill hellre sitta inne på mottagningen om han 

får välja. 

Om det hade funnits en typ av incheckningsautomat som hjälpte er att själva utföra 

mätningar, skulle ni använda den? 

-Absolut om den fungerar smidigt och inte bidrar till smittspridning av olika infektioner pga 

barnens nedsatta immunförsvar. Att den är tilltalande för barnen skulle vara en fördel. 

– Ja, varför inte? Sånt gillar min son om det är tydliga instruktioner och man inte kan göra 

fel...  

– Ja - det viktigaste är att få information om vad man förväntas göra.  

– Vid vissa tillfällen. Som läget är nu måste jag säga att jag uppskattar att min son får rusa 

fram och visa att han är här. Men det kan han så klart göra utan att någon behöver knappa in 

något på en dator. Beroende på åldern på barnet är det dock inte alltid enkelt att själv få den 

tiden. Det måste vara ett mycket, mycket enkelt system med få tryck men som ändå är säkert 

(och som också bör ta hänsyn till hygienfrågor på avdelningen - flera personer ska inte ta på 

samma ytor....) 

Vad skulle krävas för att ni skulle använda incheckningsautomaten? 

– Tydlig info om ATT den ska användas och HUR.  
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– Väl avvägt är allt som kan avlasta personalen bra. Men man får inte glömma den viktiga 

vården, närvaron, den personliga kontakten som under så här långa och svåra behandlingar är 

A och O. Ett datorsystem som krånglar är också ett stort riskmoment om det lägger börda på 

föräldrar som redan är oerhört pressade. Lyckas man skapa något bra är det toppen. men det 

finns en hel del parametrar man MÅSTE ta in i en sådan process.  

– Att den är smidig att använda.  

– Att det är tydliga instruktioner så att man inte behöver oroa sig för att göra fel. 

Är det något ni skulle vilja förbättra med väntrummet? 

– Kanske göra något för de lite äldre barnen? Fler bollar till fotbollsspelet.  

– "Lampan med fåglarna" behöver verkligen dammas!!  

– Finns inga tidningar att läsa. Gärna bättre wi-fi. Gärna möjligheter att rita dvs papper och 

pennor. Nu pratar jag om väntrummet ute där hissarna är. Kanske en tv. Lite mindre bord och 

fler istället. Oftast är det ett barn och en-två föräldrar. Då behövs inte bord för 6 pers. Eller ett 

ritbord och bekväma stolar istället  

– Lite större lekyta är aldrig fel - men nu flyttar ju allt relativt snart till nya lokaler. 
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BILAGA IX: SAMMANFATTNING AV LVSF 2003:11 OCH SOSFS 2008:1  

Då automaten kommer vara samansatt av olika moduler räknas automaten till en 

modulsammansatt produkt, det vill säga automaten är sammansatt av CE-märkta 

komponenter. Vidare beskrivs de riktlinjer, 8 § i LVSF 2003:11, för att en sådan produkt ska 

få släppas på marknaden: 

”Varje fysisk eller juridisk person som sätter samman CE-märkta produkter, inom 

gränserna för tillverkarens intentioner vad avser produkternas ändamål och 

användning, för att släppa ut dem på marknaden som modulsammansatta 

produkter och vårdset, ska utfärda en deklaration som innehåller följande:  

a) Att han har kontrollerat att produkterna kan kombineras enligt tillverkarens 

instruktioner och att monteringen är utförd i enlighet med dessa instruktioner.  

b) Att han har förpackat vårdseten eller de modulsammansatta produkterna och 

att relevant information till användaren samt tillverkarnas bruksanvisningar 

medföljer.  

c) Att hela verksamheten är underkastad lämpliga interna kontroll- och 

inspektionsmetoder. 

Om dessa villkor inte uppfylls, t.ex. beträffande sådana modulsammansatta 

produkter och vårdset som innehåller produkter som inte är CE-märkta eller när 

den valda kombinationen av produkter inte är kompatibel med tanke på den 

ursprungligen avsedda användningen av produkterna, ska dessa 

modulsammansatta produkter och vårdset behandlas som självständiga produkter 

i enlighet med förfarandet i 7 §.” 

Medicintekniska produkter måste uppnå vissa så kallade Väsentliga krav som beskrivs i 

Bilaga 1 i LVFS 2003:11. Kraven är uppdelade i olika typer av krav och de relevanta kraven 

för utvecklandet av automaten presenteras här nedan. Till de allmänna kraven hör:  

”Produkterna ska konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte 

äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas eller i 

förekommande fall andra personers hälsa och säkerhet, när de används under 

avsedda förhållanden och för sitt avsedda ändamål. Riskerna med att använda 

produkterna ska vara acceptabla med tanke på fördelarna för patienten och 

förenliga med en hög hälso- och säkerhetsnivå. 

Detta ska innefatta: 

 att risken för felanvändning på grund av produktens ergonomiska egenskaper och 

den avsedda användarmiljön minskas i så stor utsträckning som möjligt 

(produktdesign som främjar patientsäkerheten), och  

 att hänsyn tas till den avsedda användarens tekniska kunskap, erfarenhet, 

utbildning, träning och, i förekommande fall, medicinska och fysiska tillstånd 
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(produktdesign för lekmän, yrkesmän, funktionshindrade personer eller andra 

användare). (LVFS 2009:18)” 

Vidare måste produktens konstruktions och tillverkningslösningar stämma överrens med 

säkerhetsprinciper och ta hänsyn till stadiet som den tekniska utvecklingen befinner sig i. De 

principerna för att utveckla de lämpligaste lösningarna listas nedan. 

”Riskerna ska elimineras eller minskas så mycket som möjligt (inbyggd säkerhet 

ska integreras i konstruktion och tillverkning).  

 I de fall riskerna inte kan elimineras, ska tillräckliga skyddsåtgärder vidtas, .t.ex. 

larm om sådana behövs.  

Användarna ska upplysas om kvarvarande risker som beror på att de vidtagna 

säkerhetsåtgärderna inte är tillräckliga.” 

Till de relevanta allmänna kraven hör även: 

”Produkten ska, i enlighet med tillverkarens specifikation, uppnå de prestanda 

som tillverkaren angivit” 

I de Väsentliga kraven i Bilaga 1 LVFS 2003:11 listas också krav på tillverkning och 

konstruktion. Häri listas de relevanta kraven: 

”Särskild uppmärksamhet ska ge åt […] de använda materialens kompatibilitet 

med biologiska vävnader, celler och kroppsvätskor beroende på det avsedda 

ändamålet med produkten.”  

För övrigt finns följande krav på konstruktionen och tillverkningen av produkten: 

”Produkterna ska konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att det utan risk 

kan användas med de material, ämnen och gaser som de kommer i kontakt med 

när de används på avsett sätt eller under rutinförfaranden. […] Produkterna ska 

konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med ämnen som läcker ur 

produkterna blir så små som möjligt. […] Produkterna ska konstrueras och 

tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med ämnen som oavsiktligt tränger in i 

dem blir så små som möjligt med tanke på den miljö som de är avsedda att 

användas i.[…] Produkterna och tillverkningsprocesserna ska vara konstruerade 

så att risken för patienterna, användarna eller andra personer infekteras har 

eliminerats eller är så liten som möjligt. Konstruktionen ska medge enkel 

hantering samt nät så behövs under användningen minimera risken för att 

produkten kontamineras av patienterna eller att patienterna infekteras av 

produkterna.” 
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Automaten ska mäta längd, vikt och blodtryck och är därmed en produkt med mätfunktioner. 

För denna typ av produkter finns särskilda väsentliga krav i LVFS 2003:11, Bilaga 1, och 

listas nedan. 

”Produkter som har en mätfunktion ska vara konstruerade och tillverkade på ett 

sådant sätt att mätresultaten blir tillräckligt noggranna och tillförlitliga och inom 

toleranser som är rimliga med tanke på produktens avsedda ändamål. Toleranser 

avseende noggrannhet anges av tillverkaren. Mät-, övervaknings- och 

presentationsskalorna ska vara konstruerade enligt ergonomiska principer och 

med hänsyn tagen till produktens avsedda ändamål. De mätningar som görs med 

produkter som har en mätfunktion ska uttryckas i författningsenliga enheter i 

enlighet med bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och 

mätdon.” 

Eftersom automaten ska vara kopplad till elnätet finns det krav på säkerheten kring detta. 

Även krav som behandlar de skyddsåtgärder kring risker av mekanisk natur som kan 

förekomma finns i LVFS 2003:11, Bilaga 1. De relevanta kraven listas nedan. 

”Om patientens säkerhet är beroende av en extern energikälla, ska produkten 

vara utrustad med larmsystem som signalerar strömavbrott. […] Produkterna ska 

konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att risken för oavsiktliga elektriska 

chocker vid normal användning och vid ett första fel blir så liten som möjligt, 

under förutsättning att produkten har installerats på rätt sätt. […] Produkterna 

ska konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att patienterna och användarna 

skyddas mot risker av mekanisk natur såsom hållfasthet, stabilitet och rörliga 

delar. […]Terminaler och anslutningsdon till elektrisk […] energitillförsel, som 

användaren ska hantera, ska vara konstruerade och tillverkade på ett sådant att 

tänkbara risker minimeras.” 

Det finns även krav på informationen som tillverkaren tillhandahåller med produkten och de 

relevanta kraven kring detta beskrivs nedan. 

”Varje produkt ska åtföljas av den information som behövs för att produkten ska 

kunna användas på ett säkert och korrekt sätt, och för att tillverkaren ska kunna 

identifieras. Informationen ska utformas med hänsyn till den utbildning och 

kunskap de tänkbara användarna har. Denna information ska framgå av 

produktens märkning och i bruksanvisningen. […]En bruksanvisning ska medfölja 

förpackningen till varje produkt. Ett undantag gäller för produkter i klasserna I 

eller IIa som inte behöver åtföljas av en bruksanvisning om de kan användas på 

ett säkert sätt även utan en sådan.[…] Om det avsedda ändamålet med produkten 

inte är uppenbart för användaren ska tillverkaren ange det tydligt på produktens 

märkning och i bruksanvisningen.” 
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Dessa krav som ansågs relevanta identifierades vid genomgång av LVFS 2003:11 med 

automatens funktioner och utformning i åtanke. Vidare gäller att vid införandet av en 

medicinteknisk produkt ska den sjukvårdspersonal som kan komma i kontakt med produkten 

ha viss kunskap, enligt SOSFS 2008:1, 3 kap:  

”Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera 

medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha 

kunskap om 

1. produkternas funktion, 

2. riskerna vid användningen av produkterna på patienter, 

3. hanteringen av produkterna, och 

4. vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, när 

en negativ händelse har inträffat.” 
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BILAGA X: KRAVSPECIFIKATION 

Kraven gäller för den/de personer som står inom parentes vid kravet 

Funktionella krav 

 Produkten ska ha möjlighet att mäta patientens längd. (Katja & Erik) 

 Produkten ska ha möjlighet att mäta patientens vikt. (Katja & Erik)  

 Produkten ska ha en upplösning om minst 50 [g] och 0,5 [cm]. (Erik) 

 Produkten ska ha möjlighet att upplysa avdelningspersonal om patientens 

 ankomst. (Erik) 

 Produkten ska ha ett skärmbaserat användargränssnitt. (Katja) 

Funktionella önskemål 

 Produkten bör ha möjlighet att mäta patientens blodtryck. (Katja & Erik)  

 Produkten bör ha möjlighet att mäta patientens puls. (Katja & Erik)  

 Produkten bör visa felmeddelanden vid felanvändning. (Katja & Erik)  

 Produkten bör visa felmeddelanden vid inmatning av orimliga mätvärden. (Erik) 

 Produkten bör bestå av komponenter och moduler med CE-märkning. (Katja & Erik)  

 Produkten kan komma att ha möjlighet att mäta patientens kroppstemperatur. (Erik) 

 Produkten kan ha möjlighet för patient att meddela önskemål. (Katja & Erik)  

Rationale: Flervalsfunktion intyg/recept/diskussionsunderlag. 

 Produkten kan ha möjlighet för patient att meddela allmäntillstånd. (Katja & Erik)  

Rationale: Flervalsfunktion feber/ont/trött/illamående/etc. 

 Produkten kan ge användaren ett kvitto på fullgjord in-checkning. (Katja & Erik)  

Icke funktionella krav och begränsningar 

 Produkten bör konstrueras så att risken för spridning av kontaktsmitta är så 

 liten som möjligt. (Katja & Erik)  

 Produkten bör vara intuitiv och lättanvänd. (Katja) 

 Produktens användning ska ej vara beroende av yttre information. (Katja) 

 Produkten bör adressera användaren personligen. (Erik & Katja) 

 Produkten bör vara anpassad för alla könstillhörigheter. (Katja) 

 Produkten bör vara anpassad till alla patienter i åldersspannet 2 till 18 år. (Erik & 

Katja) 

 Produkten bör inte kännas kall. (Katja) 

Rationale: Varken temperaturmässigt eller bildligt. 

 Produkten bör inte kännas sjukhusaktig". (Katja) 

 Produkten bör anpassas för enkel renhållning. (Erik & Katja) 

 Produkten bör anpassas för enkel renhållning av omgivning. (Katja) 
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Rationale: Omgivning lika med 2*2m. 

 Produkten bör utvecklas med tanke på vidare utveckling av funktioner. (Erik & Katja) 
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BILAGA XI: SKALOR 

   

   

 

 
 

 

   

 

    

 

 

 

                    

  

 

  

Designfokus Funktionsfokus 

Nytänkande Traditionell 

Mjuka former Hårda former 

Stilren Plottrig 

Låg 

kvalitetskänsla 

Hög 

kvalitetskänsla 
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BILAGA XII: SKALOR MED KONCEPTENS PLACERING 

 

 

 

  
 

 
  

 

 
  

 

    

 

 

 

                    

 
 

 

  

Designfokus Funktionsfokus 

Nytänkande Traditionell 

Mjuka former Hårda former 

Stilren Plottrig 

Låg 

kvalitetskänsla 

Hög 

kvalitetskänsla 
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BILAGA XIII: KOMPONENTLISTA 

Specifikation av konceptet 

Del Antal Material 

Chassi 1 Corian 

Bottenplatta 1 Corian 

Bottenstomme 1 Stål 

Bakplatta 1 Corian 

Datorhållare 2 Stål 

Våg 1 Rostfritt stål m.m. 

Dator 1 Rostfritt stål, glas m.m. 

Ställbar fot 6 Stål, plast 

M8-skruv 13 8.8 Stål 

M8-mutter 9 8.8 Stål 

M6-skruv 10 8.8 Stål 

Platå 1 Plywood 

 

Specifikation av prototypen 

Del Antal Material 

Chassi 1 Corian, plywood 

Bottenstomme 1 Stål 

Bakplatta 1 Corian 

Datorvagga 2 Trä 

Datorfäste 1 Plywood 

Våg 1 Rostfritt stål m.m. 

Dator 1 Rostfritt stål, glas m.m. 

Tätningslist 1 Termoplast 

Ställbar fot 4 Stål, plast 

M8-skruv 13 8.8 Stål 

M8-mutter 9 8.8 Stål 

M6-skruv 10 8.8 Stål 
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BILAGA XIV: MÅTTSATT MODELL 

Den måttsatta modellen i millimeter. 

 

Utvändiga mått, bottenplatta, i millimeter. 
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Utvändiga mått bottenstommen, i millimeter. 
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BILAGA XV: DIGITALT GRÄNSSNITT 
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BILAGA XVI: RITNINGAR CHASSI 
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BILAGA XVII: RITNING BOTTENSTOMME 
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BILAGA XVIII: FLYTTNING OCH VÄLTNING 

Automatens totala vikt antas vara 120 kg från beräkningar av Solid Edge ST5 och g är 9,82. mc är 520 

mm och h är 1172 mm. d/2 är 490/2 = 245mm  

 

Jämviktekvationerna: 

 : 0puttF F     (0.1) 

 : 0mg N     (0.2) 

 : xF 0
2

putt

d
N mcmg      (0.3) 

ger  

 
puttF F   (0.4) 

och  

 mg N   (0.5) 

och   

 F N    (0.6) 

Där µ är friktionskoefficienten, vilken antas vara 0,5 (Björk, 2007). Så 

 F mg    (0.7) 

Flytt av automaten kommer ske då 
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puttF F   (0.8) 

 2
putt

d
mcmg N

F
x



   (0.9) 

  

Kommer automaten förflyttas då puttkraften uppgår till mer än: 

0,5*120*9,82=589,2N 

Vilken kraft måste man putta med för att lådan ska välta vid A om man puttar vid höjden x? 

Om  

 2

d
mcmg mg

F
x





   (0.10) 

Kommer vältning ske.  

Vid vilken höjd på x kommer sker flytt före vält? 

 2

d
mcmg mg

mg
x




   (0.11) 

Vi får 

 
2

d
x mg mcmg mg     (0.12) 

Och  

 2

d
mcmg mg

x
mg



   (0.13) 

Detta ger att när x är större än 0,55 m kommer vältning ske före flytt.  
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BILAGA XIX: MÅTTSATT PROTOTYP 

Övergripande mått av chassit i millmeter. 

 

 

 

 

  



l 

 

 

  



li 

 

 



www.kth.se


	Examensrapport framsida
	Examensrapport
	Examensrapport framsida

