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Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket beslutade 2012 att förbjuda Södertälje Sjukhus AB, vid ett löpande vite om 300 
000 kr, placera sängar med patienter om det inte på båda långsidorna av sängen finns ett utrymme 
om minst 0,8 meter.  
Projektet bestod i att ta fram en lista över funktions- och konstruktionskrav som kan ligga till 
grund för en förvaringsmöbel till patientsalarna på Södertälje Sjukhus som medger 0,8 meters 
friyta vid patientsängarnas långsidor. 
Detta för att sedan ta fram ett förslag till design av sagda förvaringslösning. 
För att ställa upp funktions- och konstruktionskrav har projektgruppen först gjort en 
faktainsamling för att undersöka vilka krav som skulle komma att ställas. Faktainsamlingen 
bestod av intervjuer, enkäter, studiebesök samt en genomgång av relevanta rekommendationer 
och bestämmelser. 
Vidare genererades ett antal konceptförslag som sållades och sedan förfinades till ett slutkoncept. 
Slutkonceptet presenterades med CAD-modeller. 

Nyckelord 

Arbetsmiljö, Innovation & Design, patientgarderob, produktutveckling, Södertälje Sjukhus



 
 

  



 
 

 

 

 Bachelor of Science Thesis TMT 2015:46  

 

New storage furniture Södertälje Sjukhus 

   

  Johan Julin 
Johannes Sällemark 

Approved 

2015-06-23 

Examiner KTH 

Mark W. Lange 

Supervisor KTH 

Louise Maniette 
 Commissioner 

Södertälje Sjukhus AB 

Contact person at company 

Peter Rodmalm 

 

Abstract 

In 2012 Arbetsmiljöverket decided, under the penalty of a periodic payment of 300 000 SEK, to  
prohibit Södertälje Sjukhus AB from placing patients in hospital beds, unless the requirement of a 
free space of 0.8 meters on both sides of the beds is fulfilled.  
The project was to develop function and design requirements. These requirements will be the 
basis for a storage unit that will allow 0.8 meters of free space at the sides of the beds. 
This will be the foundation of a proposal for a design of said storage solution. 
The project team first conducted a fact-finding that was used to set up the function and design 
requirements. The fact-finding consisted of interviews, questionnaires, field visits and a review of 
relevant recommendations and regulations. 
Furthermore the team generated a number of concepts that were screened and then refined into a 
final concept. The final concept was presented through CAD models.  

 

Key-words 

Work environment, Innovation & Design, patient storage unit, product development,  
Södertälje Sjukhus   



 
 

  



Förord 

Detta är ett examensarbete skrivet av Johan Julin och Johannes Sällemark, tredjeårsstudenter på 
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik inriktning Innovation och design vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. 

Examensarbetet är skrivet under 10 veckor våren 2015 och omfattar 15 hp.  

Vi vill tacka vår handledare på KTH, Louise Maniette och vår kontaktperson på SLL Innovation, 
Peter Rodmalm. Dessutom vill vi tacka Birgitta Masud, Lena Svensson, Nina Svensson, Stephan 
Ninnig och Tina Lövgren i vår projektgrupp på Södertälje Sjukhus som varit behjälpliga i 
kontakten med patienter, bidragit med sin erfarenhet och synpunkter samt avsatt tid för 
intervjuer. Slutligen vill vi också skicka ett tack till Ralf Dathe på Dathes Specialsnickerier & 
Inredningar AB. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmiljöverket beslutade 2012 att förbjuda Södertälje Sjukhus AB, med ett löpande vite om 
300 000 kr, placera sängar med patienter om det inte på båda långsidorna av sängen finns ett 
utrymme om minst 0,8 meter som är fritt från väggar, fast monterade föremål eller lösa föremål 
som är så otympliga att de inte lätt kan flyttas undan.  

Två studenter på maskinteknikprogrammet, inriktning innovation och design, vid KTH 
Södertälje gjorde under 2014 sitt examensarbete (”En fallstudie i platsbrist vid patientnära vård utförd 
på Södertälje Sjukhus”) i ämnet och tog fram olika lösningsförslag.  

Slutsatsen från detta examensarbete var att det i de flesta fallen går att skapa det behövda 
utrymmet genom att ersätta väggfasta patientgarderober med någon ny typ av förvaringsmöbel. 

 

1.2 Problemdefinition 
Dagens möblering av patientsalarna, med en förvaringslösning med fasta garderober, gör att 
Arbetsmiljöverkets krav på minst 0,8 meters friyta vid sängarnas långsidor ej uppfylls. 

Detta problem har undersökts i ett tidigare projekt och man har kommit fram till att man vill 
satsa på att ta fram en ny typ av förvaringslösning för att kunna ta bort de befintliga garderoberna 
och frigöra den yta som behövs. 

Projektet omfattar 29 patientsalar. Dessa salar ligger på olika avdelningar där skilda typer av 
verksamheter bedrivs. Rummen har olika planlösningar, är avpassade för olika antal patienter och 
är möblerade på olika sätt. 

Uppdraget är att ta fram en lista över funktions- och konstruktionskrav till en ny typ av 
förvaringsmöbel och utifrån denna ge förslag till design för en eller flera förvaringsmöbler. 
Resultatet ska godkännas av personal och bedömas som funktionsdugliga av flertalet tillfrågade 
patienter. 

 

1.3 Mål 
• Ta fram en lista över funktions- och konstruktionskrav som kan ligga till grund för en 

förvaringsmöbel till patientsalarna på Södertälje Sjukhus som medger 0,8 meters friyta vid 
patientsängarnas långsidor.  

• Ta fram förslag till design för minst en förvaringslösning som uppfyller funktions- och 
konstruktionskraven. Förslag ska presenteras genom CAD-modeller och renderingar. 

• Ta fram förslag för lämpligt tillverkningsmaterial för förvaringslösningen som uppfyller 
de hygienkrav som ställs för möbler i sjukhusmiljö. 
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1.4 Metoder 

1.4.1 Metoder för framtagande av funktions- och 

konstruktionskrav 
För att komma nära slutanvändaren genomfördes ett antal personal- och patientintervjuer på de 
berörda avdelningarna på Södertälje Sjukhus. 

Under projektets gång observerades patienternas och personalens interagerande med de 
nuvarande skåpen. 

För att kunna ta fram en rekommendation till lämpligt material för den nya förvaringslösningen 
genomfördes en bred faktasökning med hänsyn till de hygienkrav och eventuella andra regler som 
ställs på möbler i sjukhusmiljö. 

 

1.4.2 Metoder för framtagande av designförslag 

• Brainstorming 
• Katalogmetoden 
• Skissning 
• CAD 
• Visualiseringsverktyg så som Keyshot och Photoshop 

För sållning av designförslagen tillämpades metoderna Pughs matris samt Feasability evaluation. 

 

1.5 Avgränsningar 
• Inga fysiska prototyper ska tas fram. 
• Projektet avgränsas till de patientsalar som undersökts i projektet ”En fallstudie i platsbrist 

vid patientnära vård utförd på Södertälje Sjukhus”. 
• Ingen hänsyn tas för tillverknings- och installationskostnader för de förslag till 

förvaringslösningar som tas fram. 
• Lösningsförslagen ska ej implementeras. 
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2 Faktainsamling 
 

2.1 Personalintervjuer 
För att få inblick på avdelningarna och i personalens arbete i den miljön där förvaringslösningen 
används gjordes besök på de berörda avdelningarna. 

En representant från varje avdelning, som också deltog i detta projekt, intervjuades angående 
vilken typ av patienter som vårdas på avdelningen och vad dessa har för förvaringsbehov. 
Mätningar och observationer av patientsalarna gjordes. 

(Frågeunderlag, se bilaga I). 

 

2.1.1 Sammanfattning av personalintervjuer 
På de flesta avdelningarna ligger patienterna i normalfallet mellan ett till ett par dygn, även om det 
förekommer att patienter stannar i flera veckor. 

Alla patienter på alla avdelningarna har tillgång till ett eget skåp. Ett undantag som förekommer 
är dubbelrum som är ombyggda till enkelrum där det fortfarande finns två skåp. Varje patient har 
också tillgång till ett eget sängbord som används som avlastningsyta för personliga artiklar såsom 
mobiltelefon och böcker. Det förekommer också att patienter använder sängbordet som 
matbord. På väggen vid sängens huvudända sitter en fast monterad läslampa samt en kabellist 
med eluttag vid varje säng. Denna kabellist är 7 cm djup, 12 cm hög och går längs hela väggen. 
Personalen upplever att lampan kan vara i vägen i vissa arbetssituationer.  

På alla avdelningar förutom avdelning 8, som är en avdelning för behandling av strokepatienter, 
har de allra flesta patienterna förmågan att hantera de förvaringsskåp som finns i rummen själva. 
I de fall patienterna inte har förmåga till detta är det anhöriga samt vårdpersonal som interagerar 
med skåpen. 

Skåpen är enkla i sin utformning med en stång med klädhängare och galge samt en hatthylla. 

De vanligaste artiklarna som förvaras i skåpen är väska, ytterkläder, ombyteskläder, skor och 
värdesaker. På de olika avdelningarna förekommer det också att patienterna har olika hjälpmedel 
för att klara sin vardag som också förvaras i skåpen, exempelvis en sittdyna eller griptång. 

I nuläget finns det inte möjlighet att låsa in värdesaker i ett separat värdefack på alla 
avdelningarna. I de fall det finns är detta placerat på insidan av skåpdörren. Denna placering är 
inte optimal då man riskerar att slå huvudet i värdefacket när man böjer sig ner för att plocka 
fram något från skåpets botten. På de avdelningar där värdefack i skåpen saknas, förvarar 
patienterna ofta sina värdesaker på hatthyllan i skåpet och problem har uppstått då saker enkelt 
har rivits ner och försvunnit därifrån. Ett värdefack i varje skåp är därför något som starkt 
efterfrågas av personalen. 

Utöver sängar och skåp förvaras också andra hjälpmedel såsom rullstol, rullator och gåbord i 
patientsalarna. Detta leder till att många i personalen upplever patientsalarna som belamrade och 
trånga att arbeta i. 
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De befintliga skåpen är fast monterade inventarier medan sängborden är mobila och försedda 
med hjul. Personalen tillfrågades om de såg fördelar eller nackdelar med mobila kontra fast 
monterade förvaringslösningar och svaren varierade. En del tyckte att det hade varit en fördel att 
kunna flytta inventarierna såvida de inte var för tunga och otympliga medan andra framhöll att 
fasta inventarier är att föredra då detta innebär att man alltid vet var saker befinner sig. En 
säkerhetsaspekt som också togs upp var att patienter med kognitiv funktionsnedsättning, 
exempelvis en del strokepatienter, kan bli förvirrade av samt skada sig på mobila lösningar.  

Utöver de frågor som ställdes fick personalen möjlighet att berätta om sina egna observationer 
samt komma med egna önskemål, förslag och idéer. Där framkom att flera gärna ville se en 
lösning där garderob och sängbord inkorporeras som en allt-i-ett-lösning. De befintliga skåpen är 
smala, vilket gör det besvärligt att plocka i och ur saker. Det finns önskemål om att få plats med 
en ordentlig väska. Att det är trångt i skåpen gör även att de är svåra att rengöra och desinficera. 
Skåpen är tillverkade av tunn plåt och upplevs som bullriga och högljudda och man kan göra sig 
illa på vassa kanter. 

I projektet (”En fallstudie i platsbrist vid patientnära vård utförd på Södertälje Sjukhus”) var ett av 
lösningsförslagen att placera en ny förvaringslösning bakom sängens huvudända och det är också 
ett förslag från personalen. 

 

2.1.2 Sammanfattning av patientintervjuer 
För att få inblick och förståelse för patienternas förvaringsbehov och nyttjande av befintliga 
förvaringslösningar, utformades en patientenkät som hade sin grund i de personalintervjuer som 
gjorts tidigare i projektet. (Frågeformulär, se bilaga II)  

Patientenkäten delades ut av personal på avdelningarna 14 och 19, totalt 16 patienter deltog i 
undersökningen.  

Av de tillfrågade patienterna svarade alla att de använder den förvaringsmöjlighet som erbjuds 
och normal användningsfrekvens är ca 2 gånger per dag. För att få underlag för skåpets 
utformning och dimensionering, tillfrågades patienterna vilken typ av artiklar de förvarar i 
skåpen. Nedan följer en sammanställning av svaren (figur 1). 

 
Figur 1: Diagram över artiklar förvarade i patientgarderober 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ytterkläder

Ombyteskläder

Skor

Väska

Värdesaker

Elektronik

Hjälpmedel

Förvarade artiklar 
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På avdelning 19 saknas det separata värdefack i skåpen, medan det på avdelning 14 finns ett 
separat värdefack i varje skåp. Patienterna tillfrågades om de utnyttjade värdefacket i de fall som 
det fanns, alternativt om de var intresserade av ett separat värdefack i de fall det inte fanns. Av de 
sju tillfrågade patienterna som hade tillgång till värdefack, svarade fem (71%) att de också 
utnyttjade det. Av de nio tillfrågade patienterna som inte hade tillgång till ett separat värdefack, 
svarade åtta (89%) att de skulle vilja ha tillgång till det.  

 

Deltagarna tillfrågades hur väl anpassat utrymmet var efter deras förvaringsbehov (figur 2). 

 
Figur 2: Pat ienernas synpunker om hur väl anpassat utrymmet var efter deras förvar ingsbehov.   

Deltagarna tillfrågades även om det var viktigt att skåpet var placerat i patientsalen och inte i ett 
annat rum och en stor majoritet svarade att det var mycket viktigt att skåpet var placerat i samma 
rum. Endast en av de tillfrågade svarade att det inte var viktigt alls.  

 

2.2 Studiebesök, Stora Sköndal 
För att få en bredare syn på hur olika sjukhus har valt att lösa 
patienternas förvaringsbehov gjordes ett studiebesök på Stora 
Sköndal i södra Stockholm.  

Projektgruppen besökte en neurologisk rehabiliteringsavdelning, där 
patienterna i normalfallet är inskrivna 2-4 veckor.  

Lokalerna på Stora Sköndal är nyligen renoverade, och lokalerna är 
därför moderna och i gott skick. Förvaringsmöblerna är skåp, 
liknande de skåp som återfinns på Södertälje Sjukhus. Vissa 
skillnader finns dock, skåpen är större (H ∙ B ∙ D) 195 ∙ 46 ∙ 57 [cm], 
materialet är trä och dörrarna är icke låsbara (dock finns låsbart 
värdefack i skåpet). Skåpets tak är lutande, med en vinkel på ca 22º. I 
skåpet finns också, precis som på Södertälje Sjukhus, hatthylla samt 

Figur 3: Pat ientgarderob, 
Stora Sköndal  
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klädstång med galgar (figur 3).  

Vid samtal med personalen på Stora Sköndal framkom även att de haft problem med att 
nycklarna till värdefacken ofta kom bort, samt att värdefacken är för små då patienterna inte får 
plats med exempelvis bärbar dator eller surfplatta.  

 

2.3 Studiebesök, Dathes Specialsnickerier & 

Inredningar AB 
För att få en närmare bild av hur produktionen av blivande förvaringslösning skulle kunna gå till 
bjöd projektgruppens kontaktperson på SLL Innovation, Peter Rodmalm, in till ett möte med 
Ralf Dathe, snickare på Dathes Specialsnickerier & Inredningar AB. I besöket ingick även en 
rundvisning av verkstaden och därefter hölls ett möte där Dathe gav feedback på de konceptidéer 
som projektgruppen tagit fram och presenterade egna förslag och idéer. Under mötet 
diskuterades även tillverkningsmetoder, materialval både vad gäller skivmaterial samt olika 
ytbeläggningar.  

 

2.4 Regelverk 
Olika regelverk undersöktes, här följer en lista över de dokument som projektgruppen ansåg 
relevanta för projektet. 

SIV, Städning i vårdlokaler, ”SFVH:s arbetsgrupp för Städning i vårdlokaler (SIV) har tagit fram ett 
dokument som ger vårdhygienisk expertis underlag för att åstadkomma ur smittspridningssynpunkt säker 
städning på vårdinrättningar. Det är ett samlat sakundelag beträffande medel, metoder och frekvens för städning i 
vårdlokaler”. (Svensk Förening för Vårdhygien, 2012) 

BOV, Byggenskap och vårdhygien, ”Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av 
vårdlokaler”. (Svensk Förening för Vårdhygien, 2010) 

AFS 2009:02 (Arbetsplatsens utformning), ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 
samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”. (Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/) 

LVFS 2003:11, ”Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”. (Alvan, 2004) 
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3 Genomförande 
Det här projektet avsåg att ta fram en lista över funktions- och konstruktionskrav, samt förslag på 
förvaringslösningar som uppfyller dessa, för att introducera nya förvaringslösningar till 
patientsalarna på Södertälje Sjukhus.  

Projektgruppen använde sig av en integrerad produktutvecklingsprocess och arbetade simultant 
med design och återkoppling mot slutkunden. Genom att kontinuerligt låta slutanvändaren se 
olika lösningsförslag samt få ge feedback till projektgruppen, som sedan vidareutvecklat 
koncepten, har produktutvecklingsprocessen förts framåt samtidigt som omarbete har 
minimerats. (Johannesson et. al, 2013) 

Detta har varit en fördel då det från uppdragsgivarens håll har funnits ett krav att produkten ska 
vara väl förankrad och godkänd av slutanvändarna, det vill säga personal och patienter på de 
berörda avdelningarna på Södertälje Sjukhus.  

 

3.1 Processen 
Nedan följer en sammanfattning av den produktutvecklingsprocess som projektgruppen använt 
sig av. 

Uppdrag: Projektgruppen utformade tillsammans med kunden en uppdragsbeskrivning som låg 
till grund för projektmålen. 

Identifiera behov: För att identifiera behoven gjordes observationer, personal- och 
patientintervjuer.  

Funktions- och konstruktionskrav: En lista över funktions- och konstruktionskrav upprättades 
och återkopplades mot behovsprofilen. 

Konceptgenerering: Utifrån funktions- och konstruktionskraven generades ett antal koncept. 

Konceptutvärdering: Koncepten presenterades och diskuterades med sjukhusets personal vars 
synpunkter togs i beaktning vid den fortsatta konceptutvecklingen.  

Konceptval: Feasability evaluation och Pughs matris användes för att utesluta respektive hitta de 
koncept som var mest optimala. 
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Figur 4 - Produktutvecklingsprocess enligt Ulr ich och Eppinger 

 

3.2 Funktions- och konstruktionskrav 
Med personalintervjuer, patientenkäter och faktainsamling angående lagar, regler och 
rekommendationer som grund skapades en lista över funktions- och konstruktionskrav. 

Denna lista delades upp i tekniska krav, hygien- och underhållskrav och säkerhets- och 
arbetsmiljökrav. Dessutom gjordes en lista över parametrar som inte ansågs vara krav men ändå 
önskvärda, denna döptes till ”förslag och önskemål”. 

Under faktainsamlingsfasen av projektet identifierades de olika kravställare som behövdes tas 
hänsyn till vid upprättandet av denna lista och de kraven delades upp i olika undergrupper. 

 

3.2.1 Arbetsmiljö, säkerhet och hygien 
Ett av grundkraven från uppdragsgivaren var att förvaringslösningen skulle medge 80 cm friyta 
vid sängarnas långsidor enligt krav från Arbetsmiljöverkets beslut (IMS 2010/21067). 

Vid personalintervjuer framkom det att de befintliga patientgarderoberna upplevdes som bullriga 
vid öppning och stängning av dörren. 

Eftersom projektet i grunden var ett arbetsmiljöprojekt undersöktes Arbetsmiljöverkets riktlinjer 
för arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02). Under 33 § i det dokumentet står att läsa: 

”Installationer ska vara utförda och underhållas så att de alstrar och överför så lite buller som är 
praktiskt möjligt till arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen.”. 

Även lokalvårdarnas arbetsmiljö behövde tas i beaktning. Angående städrutiner står det i Svensk 
Förening för Vårdhygiens dokument ”Byggenskap och vårdhygien”:  
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”Skåp ska ha släta ytor och vara lätt avtorkningsbara och tåla rengöring och punktdesinfektion 
med alkoholbaserat medel. 

Högskåp eller motsvarande kan med fördel vara direkt takanslutna eller ha snedställt tak (minst 
30º lutning) för att underlätta städning och undvika dammansamling. Ska ansluta tätt mot golv 
eller med sådant mellanrum att städning lätt kan utföras.” 

Med detta i åtanke ska förvaringslösningen: 

• Vara direkt takansluten eller ha ett snedställt tak om minst 30º (om högskåp väljs). 
• Ansluta direkt mot golv eller med ett mellanrum som medger att städning lätt kan utföras. 
• Vara utformad på ett sådant sätt att trånga och svåråtkomliga utrymmen minimeras. 
• Ha släta och avtorkbara ytor. 
• Tåla rengöring och punktdesinfektion med alkoholbaserat medel. 
• Vara konstruerad av sprickfritt ickeabsorberande material. 

För att undvika personskador ställdes även krav på att förvaringslösningen inte ska kunna vältas 
eller rubbas, samt att lösningen ska utformas på ett sätt som förebygger klämning.  

Detta behövde tas hänsyn till vid design och materialval. 

 

3.2.2 Slutanvändare  
Projektgruppen valde att dela in användarna i tre undergrupper. Med slutanvändare avses 
patienter samt deras anhöriga, medan vård- och städpersonal behandlas separat. 

Under faktainsamlingsfasen av projektet gjordes patientenkäter som delades ut på de berörda 
vårdavdelningarna. Ur dessa framkom det att det är önskvärt att förvaringslösningen ska: 

• Vara låsbar. 
• Ha separat låsbar värdeförvaring. 
• Vara stor nog att förvara en väska. 
• Vara utrustad för klädupphängning. 

Utöver det som framkom ur patientenkäterna identifierades också följande krav: 

• Handtag ska vara av en sådan typ att användaren får in hela handen i mellanrummet 
mellan handtag och dörr. Detta för att underlätta för personer med nedsatt handfunktion. 

• Vid materialval behöver hänsyn tas till kontaktallergier, där nickelallergi är den vanligaste 
(15 % av kvinnor och 2-5% män är allergiska nickel). (Asma- och Allergiförbundet, 
htp://www.allomallergi.se)  
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3.3 Konceptgenerering 

3.3.1 Idéframtagningsprocess 
Den första metod för idéframtagningen som projektgruppen använde sig av direkt efter samt 
även simultant med faktainsamlingsprocessen var att brainstorma idéer kring lösningens 
utformning. Då brainstorming lägger fokus på att få ut en stor kvantitet av idéer var detta ett sätt 
att få ut många idéer tidigt i processen.  

I kombination med brainstorming skissades det på idéerna för att visualisera mellan 
projektdeltagarna. De idéer som projektgruppen fastnade för gjordes det även enklare CAD-
modeller av för att få bättre uppfattning om mått och dimensioner. Dessa användes också för 
visualisering av idéerna i möten med uppdragsgivaren.  

Att ta fram förvaringslösningens invändiga layout blev en helt egen del av 
idéframtagningsprocessen. I olika idéer identifierades fördelar och nackdelar och idéerna mixades 
med varandra för att testa sig fram mellan olika layouts.  

För att hitta inspiration och se hur andra förvaringslösningars invändiga layout såg ut, användes 
katalogmetoden. Bland annat undersöktes vanliga garderober, hotellgarderober samt hur andra 
sjukhus löst det med förvaring.  

Under idéframtagningsprocessen fördes samtal med personalen på de olika avdelningarna 
angående optimal placering av förvaringslösningen i lokalen. Som lokalerna ser ut, finns det inte 
särskilt många placeringsmöjligheter för en förvaringslösning som samtidigt inte står i vägen för 
uppfyllandet av kravet om 80 cm friyta vid patientsängarnas långsidor. 

Att placera förvaringslösningen vid sidan av patientsängen är inte praktiskt möjligt då rummets 
bredd är otillräcklig.  

Projektgruppen lokaliserade två möjliga placeringar som skulle medge de 80 cm friyta som 
krävdes, bakom sängens huvudända eller framför sängens fotända. Att placera någonting fast 
framför sängens fotända är inte lämpligt då sängarna behöver kunna rullas in och ut ur rummet. 
Under personalintervjuerna framkom det även att en fast monterad förvaringslösning var att 
föredra framför en flyttbar, exempelvis en byrå försedd med hjul. Att placera förvaringslösningen 
bakom patientsängens huvudända var även ett av de lösningsförslag som togs fram under det 
tidigare examensarbetet ”En fallstudie i platsbrist vid patientnära vård utförd på Södertälje Sjukhus”. Med 
detta i åtanke valde projektgruppen att fokusera sin idéframtagningsprocess kring den typen av 
lösningar. 



11 
 

 
Figur 5: Kabell ist  i  pat ientsal  

Ett hinder för att placera en förvaringslösning vid patientsängens huvudända var att en 7 cm djup 
kabellist fanns placerad på patientsalens vägg, på en varierande höjd mellan ca 105-120 cm över 
golvet, som sträcker sig längs hela rummets bredd (figur 5). Detta var en detalj som behövdes 
jobbas runt.  
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3.4 Koncept 
Fyra olika koncept för förvaringslösningens grundform togs fram. 

 

3.4.1 Högskåp med täckplåt 

 
Figur 6: Högskåp med täckplåt  

Lösningen är placerad bakom patientsängens huvudända, framför kabellisten. Det är en 
patientgarderob av typ högskåp med snedställt tak.  
Lösningen monteras tätt anslutande mot golv och täckbitar fästes så att det förhindrar 
dammansamling i det utrymme som uppkommer mellan skåp och vägg på grund av kabellistens 
placering. 

 

3.4.2 Högskåp omslutande kabellist 

 
Figur 7: Högskåp omslutande kabell ist  

Lösningen är placerad bakom patientsängens huvudända. Det är en patientgarderob av typ 
högskåp med snedställt tak, lösningen monteras tätt anslutande mot golv. Den stora skillnaden 
mot ovanstående koncept är att det i patientgarderoben finns en kanal som omsluter kabellisten, 
det vill säga garderobens stomme ansluter tätt mot väggen vilket leder till inga täckbitar behöver 
monteras, samt att patientsängen inte behöver flyttas ut lika mycket från väggen som om 
garderoben skulle placeras framför kabellisten.  
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3.4.3 Lågt förvaringsskåp 

 
Figur 8: Lågt förvaringsskåp 

Lösningen är placerad bakom patientsängens huvudända och monteras tätt mot golv. Lösningen 
är låg nog för att kunna rymmas under kabellisten.  Precis som i ovanstående koncept behöver 
inte patientsängen flyttas ut lika mycket från väggen som om placering skulle ske framför 
kabellisten. 

Att skåpet inte är av modell högskåp underlättar vid städning då skåpets tak är lätt att nå för 
avtorkning. 

 

3.4.4 Vägghängt högskåp 

 
Figur 9: Vägghängt högskåp 

Lösningen är placerad bakom patientsängens huvudända och monteras upphängd mot väggen.  

Lösningen är uppdelad i tre delskåp. Ett övre och ett undre som är identiska i utformning samt 
en låsbar låda placerad i samma höjd som kabellisten. Mittsektionens bredd är avpassad så att det 
finns en kanal som omsluter kabellisten, vilket även medför att patientsängen inte behöver flyttas 
ut lika mycket från väggen som om placering skulle ske framför kabellisten. 

En vägghängd lösning underlättar vid montering då ingen golvanslutning behöver göras. 
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3.5 Konceptutvärdering 
För att gallra bland koncepten gjordes först en bedömning huruvida koncepten var praktiskt 
genomförbara, en ”feasibility evaluation”. (David G. Ullman, 2009).  

I detta skede uteslöts konceptet ”Omslutande högskåp”, detta på grund av att kabellistens höjd över 
golvet varierar med ca 15 cm från en patientsal till en annan. Detta medförde att detta koncept 
skulle behöva vara anpassningsbart för varje individuell patientsal. Då stommen i den delen av 
skåpet som vetter mot patientsalens vägg måste delas blir hållfastheten lidande samt att 
montering försvåras. 

Konceptet ”Högskåp med täckplåt” hade fördelen att skåpets höjd medger att en jacka eller rock av 
längre typ kan hängas fritt över skåpets golv. Konceptet hade på grund av differensen i 
kabellistens höjd av golvet dock nackdelen att de täckbitar som behöver monteras in mot väggen 
måste anpassas för varje patientsal. Det vill säga monteringsarbetet försvåras. 

Konceptet ”Lågt förvaringsskåp” hade fördelen att höjden medför att skåpet kan placeras tätt mot 
vägg under kabellisten i alla patientsalar. Skåpets höjd medför dock även nackdelen att en rock av 
längre typ inte kan hänga fritt från skåpets golv. 

Konceptet ”Vägghängt högskåp” hade fördelen att monteringen underlättades tack vare att ingen 
golvanslutning behöver genomföras. Konceptet påverkas dock inte av differensen i kabellistens 
höjd över golvet då montering inte påverkas av detta. Konceptet hade dock nackdelen att skåpet 
är uppdelat i tre delar vilket leder till att höjden i de enskilda skåpen inte är tillräcklig för att 
medge att en jacka hänger fritt från skåpets golv.  

 

3.5.1 Layout 
I processen med att ta fram skåpens invändiga layout provades många olika inredningar genom 
skissning. Olika detaljer delades in som moduler och testades med olika placering i olika 
kombinationer. Detaljer som testades var hatthylla, klädstång av olika längd respektive 
klädhängare, mindre avlastningshyllor, hylla för förvaring av kabinväska, olika typer av 
skoförvaring, värdefackets placering samt olika facksystem. 

I den här processen togs även en dellösning fram där golvet i skåpet höjs upp för att underlätta 
städning samt in- och urplockning av skor och väska. De koncept som byggde på ett lågskåp med 
upphöjt golv uteslöts (feasibility evaluation), då de inte medger tillräcklig höjd för inhängning av 
jacka.  

För att utvärdera koncept och layouter ytterligare valdes utvärderingsmetoden Pugh:s matris. Den 
information som tagits fram under faktainsamlingsfasen låg till grund för de kriterier som sattes 
upp för matrisen.  

Viktningen av kriterierna gjordes med hänsyn till projektets inriktning som ett arbetsmiljöprojekt, 
det vill säga arbetsmiljörelaterade samt ergonomiska kriterier viktades högre än exempelvis 
förvaringsvolym.  
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3.5.2 Optimering av layout 
Resultatet av Pughs-matrisen visade tydligt vilka egenskaper i lösningen som gav positiva resultat 
mot ställda krav. Exempelvis kunde ett tydligt samband ses mellan att ett upphöjt golv ger bättre 
ergonomiska förutsättningar, såväl för användare som vid städning. Med resultatet från Pughs-
matriserna som grund gjordes ett optimeringsarbete, där konceptens olika egenskaper 
kombinerades för att skapa en så optimal lösning som möjligt. Detta arbete visade tydligt att olika 
motsatsförhållanden fanns. Exempelvis kriterierna ”Antal hyllor” och ”Städenkelhet” står i motsats 
till varandra, då fler hyllor möjliggör fler förvaringsytor samtidigt som detta leder till att fler ytor 
måste städas och desinficeras. Här gjorde projektgruppen bedömningen att städenkelhet 
prioriteras högre än hyllantal. Detta med stöd av den dialog som förts med sjukhuspersonalen, 
där det framkom att förvaringsbehovet inte är större än att det är fullgott med en avlastningshylla 
i förvaringslösningen.  

Pughs matris och skisser på layout hittas i bilaga III & IV. 
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4 Resultat 
En lista över funktion- och konstruktionskrav upprättades som ett eget dokument, nedan följer 
resultatet av detta arbete. 

4.1 Funktion- och konstruktionskrav 
Vid framtagandet av denna kravlista fanns, utöver Arbetsmiljöverkets krav, flera andra aspekter 
och kravställare att ta hänsyn till.  
 
En patientgarderob listas som en kritisk punkt i vårdlokaler och klassificeras enligt SFVH:s 
dokument SIV, Städning i vårdlokaler (ur: ”Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och 
vårdpersonal”) som risknivå 3: ”hög risk för smittöverföring till mottaglig individ”, vilket är den högsta 
risknivån. Risknivån används som rekommendation vid upprättande av städrutiner.  

Detta har legat till grund för en egen del av kravlistan, som har ägnats enkom åt hygien- och 
underhållskrav. 

För att få insikt i hur slutanvändaren kommer att använda förvaringslösningen gjordes 
personalintervjuer och patientenkäter, dessa låg till grund för en egen del i kravlistan angående 
funktions- och konstruktionskrav.   
 

4.1.1 Användarprofiler 
De olika avdelningarna på Södertälje Sjukhus behandlar patienter med olika vårdbehov. Här 
följer en sammanfattning av vilken typ av vård som bedrivs på de berörda avdelningarna: 

Avdelning 8  
En internmedicinsk vårdavdelning med inriktning strokevård och övriga internmedicinska 
sjukdomar. 

Denna avdelning vårdar strokepatienter och patienter med andra neurologiska sjukdomar såsom 
epilepsi, multipel skleros och hjärntumör. Totalt 21 vårdplatser.  

Avdelning 10  
En internmedicinsk vårdavdelning med särskild inriktning för patienter med hjärt- och 
kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtarytmier och hjärtsvikt.   

Avdelningen har totalt 20 vårdplatser och medelvårdtiden är ca 2,8 dagar. 

Avdelning 14  
En femdygnsavdelning för patienter inom kirurgi, urologi, ortopedi och gynekologi som planeras 
för operation inom slutenvård. Totalt 20 vårdplatser.  

Avdelning 18  
En vårdavdelning med inriktning främst mot kirurgi, urologi och viss ortopedi. Totalt 20 
vårdplatser.  

Avdelning 19 
Ortopedi-, medicin- och gynekologiavdelning. Den ortopediska vården är både akutfall samt 
patienter som kommer in för planerade knä- och höftplastiker. 

Avdelningen har totalt 20 vårdplatser och medelvårdtiden ligger mellan 1,7–5,2 dygn beroende på 
typ av vård. 
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Tekniska krav Kravställare Förklarande text 

Förvaringslösningen 
ska kunna placeras i 
patientsalen på ett 
sådant sätt att 
grundkravet med 80 
cm friyta mellan 
patientsäng och vägg 
uppfylls. 

Södertälje Sjukhus, 
Arbetsmiljöverket   

Förvaringslösningen 
ska vara låsbar. 

Slutanvändare  
(med slutanvändare avses 
patienter och dess 
anhöriga) 

 

Separat låsbar 
förvaringsmöjlighet för 
värdesaker ska finnas. 

Slutanvändare 

Vid utvärdering av patientenkäter 
utnyttjades värdefacket av 71 % av de som 
hade tillgång till det. 
 
89 % av de som inte hade tillgång till 
värdefack efterfrågade det. 

En kabinväska av 
måtten 
H ∙ B ∙ D = 55 ∙ 40 ∙ 23 
[cm] ska kunna 
förvaras.  

Slutanvändare, 
vårdpersonal 

Vid utvärdering av patientenkäter utnyttjade 
88 % patientgarderoben för förvaring av en 
väska. 
 
Vid utvärdering av personalintervjuer 
framkom det att det vore önskvärt om en 
väska av typen mindre resväska, kabinväska 
fick plats. 

Klädhängare samt 
upphängningsmöjlighet 
för galge ska finnas.  

Slutanvändare  

Handtag ska vara av en 
sådan typ att 
användaren får in hela 
handen i 
mellanrummet mellan 
handtag och dörr. 

Slutanvändare 

Detta för att underlätta för personer med 
nedsatt handfunktion. 
 
(Över 10 % av Sveriges befolkning beräknas 
ha någon form av reumatisk sjukdom.) 
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Om en 
förvaringslösning av 
typen högskåp väljs, 
ska denna vara direkt 
takansluten, alternativt 
ha ett snedställt tak 
med en minsta lutning 
av 30º.   

Svensk Förening för 
Vårdhygien, städpersonal 

Detta för att undvika dammansamling och 
underlätta städning. 

Förvaringslösning ska 
ansluta tätt mot golv 
eller med ett 
mellanrum som medger 
att städning lätt kan 
utföras.  

Svensk Förening för 
Vårdhygien, städpersonal 

Detta för att undvika smutsansamling i 
mellanrum samt för att underlätta städning. 

Material i dörrhandtag 
ska vara av sådan sort 
som ej ger upphov till 
kontaktallergi. 

Personer med 
kontaktallergier,  
Nickel Release Directive 
2004/96/EC  

Undvik nickel, krom och kobolt. 
Med krom avses inte förkromade material, 
förkromade legeringar eller rostfritt stål då 
dessa ej visat sig ge upphov till 
kontakteksem.  

Antalet fästelement 
med synliga hål och 
skarvar, där smuts kan 
fastna, ska minimeras. 

 

Av hygienskäl bör fästelement såsom skruv, 
där synliga hål och skarvar uppstår, inte 
användas. 
 
I de fall plugg, lim eller motsvarande kan 
användas är detta ett bättre alternativ. 
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Hygien- och 
underhållskrav Kravställare Förklarande text 

Trånga och svåråtkomliga 
utrymmen ska minimeras. Vårdpersonal, städpersonal Detta för att underlätta rengöring 

och desinficering. 

Ytor ska vara släta och 
avtorkbara.  

Vårdpersonal, städpersonal, 
Svensk Förening för 
Vårdhygien, Socialstyrelsen 

 

Alla ytor och alla material ska 
tåla rengöring och 
punktdesinfektion med 
alkoholbaserat medel.  

Vårdpersonal, städpersonal, 
Svensk Förening för 
Vårdhygien, Socialstyrelsen 

 

Konstruktionen ska tillåta luft 
att passera in och ut ur 
förvaringslösningen.  

Slutanvändare 
Detta för att motverka illalukt och 
att kläder förstörs när de hängs in 
blöta/fuktiga. 

Alla material ska vara av 
sprickfritt och 
ickeabsorberande sort. 

Svensk Förening för 
Vårdhygien  
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Säkerhets- och 
arbetsmiljökrav Kravställare Förklarande text 

Förvaringslösningen ska 
utformas så att den inte kan 
vältas eller rubbas. 

Vårdpersonal Detta för att undvika 
personskador. 

Förvaringslösningen ska ej 
ha yttre eller inre delar som 
är vassa och kan skada 
användaren, designen ska 
vara utformad så att 
klämning förebyggs.  

Vårdpersonal 

Detta för att undvika 
personskador. 
 
Vid personalintervjuer framkom 
det att vissa upplevde en risk att 
skada sig på vassa kanter och 
hörn vid rengöring av 
patientgarderoben.  

Förvaringslösningen ska 
konstrueras på ett sätt så att 
den vid användning 
minimerar oljud och buller.  

Slutanvändare, vårdpersonal, 
Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om 
arbetsplatsens utformning 

Vid personalintervjuer framkom 
det att patientgarderoberna 
upplevdes som bullriga. 
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Förslag och önskemål Förklarande text 

Större separat låsbar förvaringsmöjlighet för 
värdesaker, där en dator av måtten: 
40 ∙ 30 ∙ 4 [cm] kan förvaras. 

Vid utvärdering av patientenkäterna visade det sig att 
44 % av de tillfrågade patienterna förvarade någon 
form av elektronik i patientgarderoben.  
 
Vid personalintervjuerna framkom det att det inte var 
ovanligt att patienter hade med sig en bärbar dator, 
varför värdefacket bör kunna göras stort nog att 
förvara en bärbar dator av normalstorlek.  
 
Valt mått baserar sig på en bärbar dator med 15” 
skärm.  

Spegel Förvaringslösningen bör kunna utrustas med en spegel, 
exempelvis på dörrens insida. 

Invändig belysning Skåpen bör kunna utrustas med invändig belysning, 
exempelvis spotlights.  
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4.2 Förslag till design 
Patientgarderoben av modell högskåp är 152 cm hög, står på en 28 cm hög sockel och har ett 
påbyggt sluttande tak som ger en totalhöjd om 214 cm.  

Garderoben har ett utvändigt djup om 59 cm och sockeln har ett indrag om 10 cm. På detta 
hängs en 2 cm tjock dörr. 

Garderoben är placerad mellan sängens huvudända och väggen, framför listen, och har en bredd 
om 50 cm. Mellan garderob och vägg (över och under listen) fästs täckbitar med samma djup 
som kabellisten (7 cm), vilket ger en totalbredd om 57 cm mellan vägg och säng.  

Detta betyder alltså att patientgarderoben upptar en golvyta om 49 ∙ 57 cm. 

På grund av patientsalarnas utformning, behöver garderoben kunna placeras så att dörren öppnas 
till höger eller vänster sida av sängen, vilket betyder att konstruktionen behöver kunna monteras 
spegelvänt. Detta löses genom att hål för gångjärn och hyllor borras individuellt beroende på hur 
skåpet ska placeras. Detsamma gäller för dörr och dörrhandtag. Hyllorna roteras så att de kan 
fästas i skåpets motsatta sida.  

Takets lutning är 30° enligt funktions- och konstruktionskraven.  

En låsbar dörr hängs med gångjärn som fästs i stomme och dörr med expanderande fästen. Detta 
minimerar användandet av skruv enligt funktions- och konstruktionskraven. Dörren ska vara 
mjukstängande, vilket görs genom montering av mjukstängande gångjärn alternativt dörrdämpare 
som fästs i garderobens innertak. 

I dörrens överkant återfinns ett spår (2 ∙ 17 cm) som tillåter ventilation enligt funktions- och 
konstruktionskraven. 

På dörren fästs ett handtag. För att underlätta för personer med nedsatt handfunktion ska 
handtaget vara av bygelmodell och ha ett avstånd mellan handtagets insida och dörrens utsida om 
mint 3 cm samt ha en greppyta på handtagets insida om minst 10 cm, som beskrivet i funktions- 
och konstruktionskraven. Med dessa mått kan 99 % av befolkningen få in hela handen mellan 
dörr och handtag. (Hanson et al., 2009). 

Dörrhandtagets centrum ska sitta på en höjd över golvet mellan 104-109 cm.  

Kabellistens höjd över golvet varierar varför täckbitarna behöver anpassas individuellt vid 
montering. Detta är en följd av de städ- och hygienkrav som återfinns i funktions- och 
konstruktionskraven. 

I garderoben återfinns en klädstång för upphängning av kläder på galge. Denna ska placeras 
minst 130 cm över garderobens golv för att få plats med en jacka av längre typ.  

Två hyllor monteras i garderoben på den sida av garderoben som vetter mot sängen. Detta 
stabiliserar stommen något mot de stötar som garderoben kan få ta emot om sängen av misstag 
körs in i garderobens sida. 

Den undre av hyllorna har måtten 57 ∙ 23 cm (skåpets inre djup ∙ halva skåpets inre bredd) och 
placeras så att dess yta är belägen 100 cm över golvet. För att undvika vassa kanter rundas hyllans 
fria hörn av med en radie på 10 cm. På hyllan i skåpets inre hörn monteras ett låsbart värdefack, 
ej bredare än hyllans bredd. Ovanpå värdefacket monteras en hylla av samma storlek som 
värdefackets tak. 



24 
 

Sockelns höjd gör att skåpets inre golv blir förhöjt, detta för att underlätta för städning samt i- 
och urplockning av eventuell väska och skor som placerats på garderobens golv. 

 
Figur 10: Slutkoncept , stängd dörr  

 
Figur 11: Slutkoncept , öppen dörr  
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4.3 Materialval 
Vid val av material till patientgarderoben ska hänsyn tas till att konstruktionen kommer vara 
placerad i en miljö där den kan komma att ta emot smällar och stötar exempelvis från 
patientsängarna som rullas in och ut ur rummet. Därför bör materialet vara av slagtålig typ. 

Materialet bör ha en slitstark yta som utöver smällar och stötar även tål desinficering. 

Då ingen specifik budget har angetts för konstruktionen och dess kostnad påverkas mycket av 
materialvalet har inget specifikt material rekommenderats. Nedan följer exempel på material som 
kan bli aktuella. 

Exempel på material som kan användas är lamellträ, MDF eller spånskiva. Spånskiva är ett 
mindre hållbart material än tidigare nämnda och har inte samma hållfastighet mot stötar och 
smällar, men är dock billigare. 

Exempel på yta som kan användas är melamin eller laminat, där laminat är tåligare men dyrare då 
det kräver fler arbetsmoment vid tillverkning av garderoben. Både laminat och melamin finns i 
olika färger och mönster, exempelvis olika träimitationer. Vid färgval bör en övervägning göras 
mellan den estetiska sidan, det vill säga att miljön ska vara trevlig att vistas i, mot de praktiska 
såsom att smuts bör synas för att underlätta att det blir ordentligt städat.  

Konstruktionens placering och behov av att vara slitstark diskuterades med Ralf Dathe från 
Dathes Specialsnickerier & Inredningar AB. Det visade sig att lamellträ med en laminatyta är ett 
mycket bra alternativ för den här typen av konstruktion. (Ralf Dathe, 2015-06-08) 

Projektgruppens rekommendation är att vidare undersöka kostnaden för framtagandet av 
konstruktionen med de olika materialen och sedan utvärdera kostnaden mot materialens fördelar 
och nackdelar. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur projektet har gått, hur samarbetet med sjukhuset har 
fungerat, hur resultatet blev samt hur projektet skulle kunna tas vidare. 

 

Faktainsamlingsfasen 

Faktainsamlingen drog ut på tiden längre än vad vi hade förväntat oss. Det tar tid att samordna 
scheman och ett möte kan behöva bokas in långt i förväg. Detta är någonting som vi inte har 
erfarit i tidigare projekt under utbildningen då uppdragen inte har varit lika beroende av folk 
utanför skolan. 

Angående olika lagar och regler samt interna bestämmelser på sjukhuset eller annan specifik 
information har det inte alltid varit självklart vem som ska kontaktas om vad. Detta har lett till att 
vi ibland har fått kontakta mer än en person angående samma fråga, vilket kan dra ut på tiden när 
man blir vidarebefordrad från en person till en annan och vidare i organisationen.  

Detta kan medföra att en del i projektet kan stå stilla om fortskridandet vilar på den information 
som man väntar på. Vi har därför under projektet fått vara flexibla med att arbete med andra 
delar av projektet än den vi kanske för tillfället höll på med, i väntan på svar. 

 

Resultat 

Vid arbetet med konceptframtagningen har vi jobbat med skisser och CAD-modellering. I 
efterhand hade vi gärna avsatt tid för att ta fram en enkel prototyp för att testa våra olika idéer.  

Att ha en enklare prototyp hade varit mycket behjälpligt vid framtagning av förvaringslösningens 
inre layout, det vill säga hyllplacering, värdefacksplacering, klädupphängningsalternativ och 
huruvida en separat skohylla vore att föredra framför att placera skorna på förvaringslösningens 
golv för att ta några exempel.  

Mycket tid har ägnats åt att ta fram den lista över funktions- och konstruktionskrav som 
förvaringslösningen ska uppfylla. Vi tycker att vi har gjort en gedigen lista över krav som 
motsvarar de behov som vi identifierade i faktainsamlingen.  

Vi tycker att vårt slutkoncept motsvarar de förväntningar vi hade i projektets början. Vi tycker att 
slutkonceptet passar väl in i den sjukhusmiljö som den ska placeras i och den uppfyller de 
funktions- och konstruktionskraven vi satte upp. 

 

Budget 

Vid arbetet med inledningen till projektet avgränsades tillverknings- och installationskostnader 
bort från projektet på grund av att uppdragsgivaren inte hade en bestämd budget för inköp av 
slutprodukten.  

Projektgruppen har dock tagit hänsyn till tillverknings-, installations- och materialkostnader i den 
mån det går, bland annat genom att sätta upp kriterier för dessa vid utformningen av Pughs-
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matriserna. Sådant som har tagits hänsyn till i Pughs-matrisen är materialmängd samt hur 
komplext konceptet är att tillverka och installera. 

Vi tycker dock inte att det har påverkat varken projektet i stort, eller konceptframtagningen i sig, 
negativt. Det har ändå varit ganska lätt att få en bild av vad som är realistiska idéer och alternativ. 

 

Samarbetet med sjukhuset 

Vårt projekt med att ta fram funktions- och konstruktionskrav samt förslag till design och 
materialval, har varit en del i det större projektet på Södertälje Sjukhus att inplementera nya 
förvaringslösningar i patientsalarna. Till detta sattes en projektgrupp ihop innehållande en 
representant från SLL Innovation, vi studenter och vårdpersonal från de berörda avdelningarna. 
För att uppnå ett bra resultat som återspeglar behovet hos både vårdpersonal och patienter har vi 
samarbetat nära med vårdpersonalen. Detta har varit mycket viktigt för oss eftersom de har 
kunnat bidra med sin expertis om arbetsplatsen och dess förutsättningar samt sätta oss i kontakt 
med patienter.  

Vi tror att det nära samarbetet med slutproduktens användare har bidragit till ett bra resultat.  

 

Prototyp 

Vi tycker att det är roligt att projektet kommer att tas vidare och att en prototyp kommer att tas 
fram och testas på sjukhuset.  

Vi tror att en prototyp är ett bra nästa steg för det här projektet, då utformning av 
patientgarderobens invändiga layout får testas av personal och patienter. Man kommer kunna 
göra en utvärdering om de designidéer vi har haft angående exempelvis arbetsmiljö fungerar i 
praktiken. Med en prototyp kan eventuella brister i designen uppmärksammas och åtgärdas innan 
produktion startas.  

I detta projekt har det handlat om att slutprodukten kommer att gå i småskalig produktion. Om 
en större serie skulle tas fram borde det undersökas närmre om tillverkningsprocessen kan 
optimeras, exempelvis genom att titta på vilka standardmått som valda material finns i samt om 
designen behöver justeras för att minimera spillbitar. 

Vidare bör man se över möjligheten att implementera de punkter som listades under förslag och 
önskemål, såsom spegel samt belysning. 

 

Fortsatt konceptutveckling 

Under konceptgenereringsfasen togs ett antal skisser till koncept fram, vi uvärderade dessa och 
tog fram enkla CAD-modeller för att visualisera dessa för sjukhusets projektgrupp på ett möte. 
Under mötet utvärderades förslagen och vi kom tillsammans fram till att vi ville fortsätta utveckla 
två olika koncept, dels ett högskåp och dels ett skåp av lägre modell. Detta för att det ansågs vara 
rimligt samt fördelaktigt att ta fram och testa två olika prototyper.  
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6 Slutsats 
Målet med projektet var att ta fram en lista över funktions- och konstruktionskrav som kan ligga 
till grund för en förvaringsmöbel till patientsalarna på Södertälje Sjukhus som medger 0,8 meters 
friyta vid patientsängarnas långsidor. Detta eftersom Arbetsmiljöverket ställt krav på Södertälje 
Sjukhus att åtgärda de bristande arbetsförhållandena för personalen i patientsalarna. 

Förslag till design för minst en förvaringslösning som uppfyller tidigare nämnda funktions- och 
konstruktionskraven skulle tas fram. Vi skulle även se över lämpliga materialval för 
förvaringslösningen. 

För att ta fram underlag för funktions- och konstruktionskrav gjordes intervjuer och enkäter, 
studiebesök för att se hur andra sjukhus löst problemet samt faktainsamling kring regler och 
bestämmelser som gäller för möbler i sjukhusmiljö. 

Förutom arbetsmiljökraven visade faktainsamlingen att det även ställs höga krav på 
konstruktionens utformning då det måste vara lätt för vårdpersonalen att rengöra och desinficera, 
samt att rekommendationer finns för möblers utformning för att underlätta städning av 
patientsalen för städpersonalen. 

Projektet resulterade i en lista över funktions- och konstruktionskrav. Hänsyn togs till tekniska 
krav, hygien- och underhållskrav, säkerhets- och miljökrav, dessutom upprättades en lista över 
förslag på funktioner och dellösningar som skulle kunna vara önskvärda, men inte obligatoriska. 

Vidare togs ett slutkoncept till förvaringslösning fram. Detta var en patientgarderob av modell 
högskåp, då det var den förvaringslösning som bäst motsvarade slutanvändarnas behov samt 
också var lämplig med hänsyn till tillverkning och installation. 

Projektet resulterade inte i en direkt rekommendation av material, detta då materialvalet var i 
mångt och mycket förknippat med kostnaden för framtagandet av produkten. Då ingen budget 
för framtagning och inköp av slutgiltig produkt fanns att tillgå föll detta till slut utanför ramen för 
projektet. För att få en bild av vilka material som skulle kunna vara lämpliga för garderoben 
diskuterades detta med Ralf Dathe som har erfarenhet av specialsnickerier för sjukhusmiljö. 
Mötet med Dathe resulterade i ett antal alternativ till material för garderoben. Materialens 
fördelar och nackdelar gällande kvalitet och hållbarhet måste vägas mot materialets kostnad samt 
kostnad för bearbetning av materialet.  
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Bilagor 

I Frågeunderlag, personalintervjuer 
 

1. Hur länge ligger patienterna på den här avdelningen? (Avd:  ) 

 

2. Har patienterna möjlighet/förmåga att använda skåpen själva? (Personal, anhöriga?) 

 

3. Vad brukar patienterna förvara i skåpen? (Ytterkläder? Innekläder? Skor? Värdesaker? 
Elektronik? Mediciner?) 

 

4. Har varje patient ett eget skåp? 

 

5. Vad finns i rummet utöver säng och garderob? (rullstol, rollatorer, gåbord mm) 

 

6. Ser du några fördelar/nackdelar med ett fast skåp? 

 

7. Ser du några fördelar/nackdelar med ett flyttbart skåp? 

 

8. Var sitter eluttag i rummen? (Rum:   ) 

 

9. Har patienterna några saker/hjälpmedel som inte förvaras i skåpen? (ex. rullator) 

 

10. Har patienterna tillgång till egen lampa? 

 

11. Direkta önskemål och förslag 
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II   Frågeformulär, patienter 
Hej! 

Vi är två studenter från KTH Södertälje som jobbar med vårt examensprojekt där vi ska 
ta fram nya förvaringsskåp till patientsalarna på Södertälje Sjukhus. 

Just nu samlar vi in information angående patienternas synpunkter och önskemål kring 
förvaringsmöjligheterna i patientsalarana och skulle vilja be dig svara på några frågor. 

Svaren är anonyma och kommer endast att användas som underlag för att förbättra 
förvaringsmöblerna här på Södertälje Sjukhus. 

För att svara sätt ett eller flera kryss i rutorna, om inget svarsalternativ passar skriv gärna 
en kommentar i marginalen. 

 

1. Använder du förvaringsskåpet som finns i rummet? 

□ Ja  □ Nej 

 

2. Om ja, vad förvarar du i skåpet?  

□ Ytterkläder 

□ Ombyteskläder  

□ Skor  

□ Väska 

□ Värdesaker (t.ex. plånbok, smycken etc.) 

□ Elektronik (t.ex. dator, mobil, surfplatta etc.) 

□ Hjälpmedel (t.ex. griptång, sittdyna, kryckor etc.) 
 
Om ja, vilken typ av hjälpmedel:  ________________________________________ 
 

□ Övrigt: __________________________________________________________ 
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3. Hur många gånger per dag hämtar eller lämnar du någonting i skåpet? 
 
 
________ gånger 
 
 

4. Finns det ett separat värdefack i det förvaringsskåp du använder? 

□ Ja  □ Nej 

 

5. Om du svarat ja på fråga 4, utnyttjar du värdefacket? 

□ Ja  □ Nej 

 

6. Om du svarat nej på fråga 4, skulle du vilja ha tillgång till ett separat värdefack? 

□ Ja  □ Nej 

 

7. Hur väl avpassat anser du att utrymmet i skåpet är efter dina förvaringsbehov? 

□ Skåpet är för litet. 
□ Skåpet är lagom stort.   

□ Skåpet är onödigt stort. 
 

8. Hur viktigt är det för dig att skåpet är placerat i patientrummet? 

□ Inte viktigt alls, skåpet kan stå i ett annat rum. 
□ Ganska viktigt.   

□ Mycket viktigt. 
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9. Har du några övriga synpunkter eller kommentar angående förvaringsskåpet skriv 
gärna det här: 

 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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III Pughs matris – layout 
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IV Layoutskisser 
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