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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en utvecklad konceptmodell av ett manöverdon till en haptikenhet med sex 
frihetsgrader (DOF) som tidigare tagits fram av Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH i 
sammarbete med Karolinska Institutet. Projektets syfte har varit att identifiera den typ av kirurgiska 
operationer som är lämpliga att simulera med den utvecklade tekniken. Utifrån detta identifieras och 
designas ett ergonomiskt förbättrat manöverdon som motsvarar ett benborrhandtag.  

Haptikenhetens teknik gör det möjligt att ge kraft- och momentåterkoppling som krävs för att simulera 
borrning i tand- och benvävnad. På grund av detta undersöktes simuleringsmöjligheter för två 
läkargrupper, tandläkare och neurokirurger. Fältstudier och litteraturstudien visade att simulering var 
möjlig att utföra på ett realistiskt och önskvärt sätt för neurokirurger.  

Konceptet som presenteras är ett manöverdon/borrhandtag utformat som en penna med en mjukare 
greppdel vid fingrarna vilken ger gott grepp och reducerar vibrationer. Under denna mjukare del är ett 
tryckkänsligt hastighetsreglage placerat som gör att borrens hastighet styrs av hur hårt kirurgen trycker. 
Detta förbättrar kirurgernas ergonomiska situation till viss del. Fler faktorer inverkar på kirurgers dåliga 
arbetsposition och handtaget till borren kan inte enskilt lösa den ergonomiska situationen. Det 
manöverdon som monteras på haptikenheten kommer tillsvidare ha en knapp för reglage av borren, 
men sakna den slang som i verkligheten tillför kylvätska vid borrning.  

Rekommendationer till framtida förbättringsarbete inkluderar först och främst en ompositionering av 
haptikenheten för att bättre motsvara en neurokirurgisk operation och utveckla konceptets styrning av 
borren. Även ett förbättrat simuleringsprogram behövs så att ett helt ingrepp kan tränas. Vid en sådan 
längre simulering behövs flera verktyg vilket kan lösas med klickfäste för olika handtag, men även en 
teknisk lösning för simultan användning av flera verktyg rekommenderas. 
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Abstract 
A developed concept model of an operating device for a haptic unit with six degrees of freedom (DOF) is 
presented in this report. The haptic unit has been developed by the KTH Department of Machine Design 
and the Karolinska Institutet. The purpose of the project was to identify the type of medical/chirurgical 
scenarios suitable for simulation by the haptic unit and from this identify and design an ergonomic drill 
handle. 

The haptic unit enables force and torque feedback which is needed to simulate bone milling as well as 
drilling in teeth. Due to this, the possibility to simulate a procedure where looked at for neurosurgery 
and dentistry. Both field studies and literature showed that the haptic unit is better adapted to simulate 
neurosurgery in realistic and satisfactory way. 

The presented concept is an operating device shaped like a pen with a soft part for the fingertips to give 
good grip and to reduce vibrations. Underneath the soft part, a pressure sensitive speed regulator for 
the drill is placed i.e. the speed of the drill is dependent on the pressure applied by the surgeon. A 
number of factors influence the ergonomic situation and the handle alone is not enough to solely solve 
the ergonomic situation. 

A recommendation for future improvement first of all includes a re-positioning of the haptic unit to 
better correspond to a neurosurgical operation and a technological solution for the concept idea on 
regulating the drill. An improved simulation program is required to enable training a whole operation. 
During a longer simulation, more instruments are needed which can be solved by using a quick fastening 
system for different handles. Also, a technical solution for simultaneous use of multiple instruments is 
needed. 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH har i ett sammarbete med Karolinska Universitetssjukhuset 
tagit fram en haptikenhet med sex frihetsgrader (DOF) vars uppgift är att fungera som ett 
träningsverktyg för kirurger och tandläkare. I dagsläget finns inte simulatorer med sex DOF att köpa (von 
Holst, 2012), vilket är det som krävs för att göra en återkoppling till användaren i form av vridmoment 
och det hårda motstånd som benvävnad utgör. Tanken är att haptikenheten ska kunna simulera ett 
operationsingrepp på ett verklighetstroget sett, utan att människor agerar försöksobjekt (Eriksson et al., 
2012 och von Holst 2012). 

I utvecklingsprojektet av haptikenheten har fokus legat på att ta fram en mekaniskt och 
programmeringsmässigt väl fungerande enhet, vilken i dagsläget saknar ett välkonstruerat manöverdon 
(Kjell Andesson, 2012). Med manöverdon menas ett handtag som ska efterlikna det verktyg som skulle 
använts i en verklig operation. 

1.2 Syfte 

Syftet med kandidatprojektet är att göra en analys av verkligheten och utifrån detta avgöra vilka 
kirurgiska ingrepp haptikenheten kan simulera. Utifrån dessa förutsättningar ska ett manöverdon med 
god ergonomi konstrueras för att förbättra arbetssituationen för användaren. 

Syftet är inte att anpassa manöverdonet efter vad som är tekniskt möjligt, utan att tekniken för 
benborrning framgent ska anpassas till den nya designen. En prototyp av det framtagna manöverdonet 
ska sedan tillverkas med hjälp av en 3D-skrivare och monteras på haptikenheten. 

1.3 Avgränsning 

Kirurgi är ett stort område som omfattar många olika sorters ingrepp vilka varierar i omfattning, 
tidsåtgång och arbetsposition. Den stora variationen ger upphov till en mängd olika problematiska 
arbetsställningar sett ur ett ergonomiskt perspektiv. Projektet begränsas därför till ett fåtal möjliga 
arbetsområden att simulera; tandborrning, titthåls- och neurokirurgi.  

Den vävnadstyp som i första hand är tänkt att simuleras är ben- och tandvävnad vilket gör att 
manöverdonet ska motsvara handtaget på ett borrverktyg. 

Modellen av manöverdonet är designad för att i första hand användas monterad på haptikenheten och 
kommer att modelleras med 3D-skrivarens begränsningar i åtanke. Alltså kommer ingen hänsyn tas till 
tillverkningsbarhet. 

1.4 Metod 
En litteraturstudie genomfördes för att få ökad förståelse för ergonomi, verktygsutformning och de 
utvalda läkargruppernas arbetssituation. Undersökningar gjordes genom besök på Karolinska Institutet 
och Karolinska Universitetssjukhuset, för att få en uppfattning om simuleringsmöjligheter, 
arbetsställning samt undersöka vilka behov som de intervjuade läkarna hade på ett borrverktyg. 
Haptikenhetens begränsningar studerades i en CAD-modell och den verkliga haptikenheten testkördes 
för att få förståelse för dess kapacitet.  
 
Utifrån de genomförda förstudierna och intervjuerna togs ett konceptförslag på manöverdonet fram i 
modelleringsprogramet Solid Edge ST3 som skrevs ut i en 3D-skrivare. 
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för det utförda 
arbetet. 

2.1 Ergonomi 
 

Anatomi 
Människans hand är ett mycket komplext och flexibelt gripverktyg som klarar av att överföra stora 
krafter med god precision. Dessutom är handen ett verktyg som används för att förmedla känslor och 
för att förstärka kroppsspråket vid muntliga framställningar (Hägg et al., 2001). 

Fingrarna i handen rörs huvudsak med två stycken muskelgrupper, de interna och de externa. Den 
interna muskulaturen är lokaliserad i olika delar av handen och styr främst finmotoriken i fingrarna och 
tummen. Externa musklerna är lokaliserade i underarmen och styr huvudsakligen större kraftutveckling 
vid olika griprörelser. Senorna i handen löper genom senskidor som är rörformade med en glatt inre yta. 
Senskidornas funktion är att hålla senorna på plats och generera en smörjvätska som möjliggör minsta 
möjliga friktion vid senans rörelser. Handen och underarmen innerveras1 av tre stycken nerver där alla 
utgår från ett nervcentrum under nyckelbenet. Nervernas uppgift är att förmedla både efferent 
(aktivering av muskler) och afferent (sensoriskt inflöde) information (Hägg et al., 2001). 

Armbågsleden är en enkel gångjärnsled som böjs och sträcks med hjälp av muskler i överarmen som har 
fästen på underarmen nära leden. Där erhålls böjning med hjälp av biceps brachii och brachialis på 
armens översida, se Figur 1, och brachiradialis på armens undersida. Armbågssträckning erhålls med 
hjälp av tricepsmuskeln på överarmens baksida (Hägg et al., 2001). 

 

 

Figur 1. Överkroppens muskulatur (Sports Injury, 2012) 

Axelleden är en kulled med en förhållandvis grund ledgropp vilket bidrar till det stora rörlighetsområdet. 
Som kompensation för den förhållandevis dåliga ledstabiliteten som ledgroppen ger upphov till finns 
ligament och aktiv muskelstabilisering. De rör sig om ett flertal muskler, bland annat pectoralis 
(bröstmuskeln), se Figur 1, som roterar överarmen inåt och infraspinatusmuskeln vid skulderbladets 
underkant som roterar överarmen utåt. För att lyfta överarmen utåt används supraspinatusmuskeln 
(under övre delen av kappmuskeln) tillsammans med deltamuskelns mittdel, se Figur 2. De främre och 
bakre delarna av deltamuskeln för överarmen framåt respektive bakåt. Även bicepsmuskeln bidrar till 
överarmsabduktion och flexion. För att stabilisera axelleden vid alla typer av rörelser finns den så 
kallade rotatorkuffen, vilken består av två infraspintusmuskler och två supraspinatusmuskler som alla 
var för sig har en specifik funktion (Hägg et al., 2001). 

                                                             
1
 Innervering innebär att en eller flera nerver kontrollerar eller övervakar en viss anatomisk struktur.  

Muskler innerveras av motoriska nerver. 

Pectoralis 

Biceps brachii och 
brachialis 
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Figur 2. Ryggen, axlarna och armarnas muskulatur (Sports Injury, 2012). 

Då handen greppar runt ett föremål spänns muskler beroende av föremålets utformning och massa. För 
att stabilisera de rörelser som handen behöver utföra med förmålet spänns även andra muskler, främst i 
rygg, arm, skuldra, axel och nacke beroende av rörelsen som utförs. Alltså är handhavandet av ett 
verktyg inte en lokal muskelaktivitet i handen, utan ett stort antal muskler är involverade i rörelsen eller 
greppet (Bohgard et al., 2008 och Pheasant och Haslegrave, 2005). 

 

Handledsmekanik 
Handleden är uppbyggd av åtta stycken småben vilket medför en stor rörlighet. De tre olika 
rörelsefrihetsgraderna illusteras i Figur 3 nedan. Det rör sig om två olika böjningar och en 
handledsrotation. Extension och flexion innebär böjning åt handryggsidan respektive handflatsidan. 
Vinkelrät mot detta rörelseplan finns den andra böjningen, vilket är böjning mot lillfingersidan (ulnar 
deviation) och böjning mot tummsidan (radial deviation). Handledsrotationen benämns så att en 
vridning av handledsflatan uppåt kallas supination och vridning av handledsflatan nedåt kallas pronation 
(Hägg, 2001). 

Triceps  

Infraspinatus 

Brachioradialis 

Deltamuskeln 

Supraspinatus 

Kappmuskeln 
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Figur 3. Begrepp inom handledsmekaniken som beskriver handens och underarmens olika rörelser 
(Pheasant och Haslegrave, 2005, Foto: Ola Harström, 2012, Redigering: Ebba Lindh, 2012). 

 

Handens gripfunktion 
Handens vibrationskänslighet spelar en viktig roll för gripfunktionen. När ett föremål glider i handen ger 
det upphov till vibrationer som automatiskt utlöser en ökning av gripkraften. Kontollen över det gripna 
föremålet stabiliseras samtidigt som deformationer i föremålets form indikerar att det är på väg att 
skadas, vilket reducerar gripkraften. Denna funktion reglerar med vilken kraft handen griper ett föremål 
och på så sätt undviks onödig muskeltrötthet och skador av det gripna föremålet (Westling, 1986 och 
Augurelle et al., 2002). Borrens motor kommer att bidra kraftigt till vibrationer i vissa frekvensintervaller 
vilket ställer ökade krav på verktygets utformning (Hägg et al., 2001). 
 
Kontrollsystemets dynamiska egenskaper vid oväntade förändringar av belastningen är beroende av 
belastningens riktning. Då störningen är riktad lodrätt nedåt eller bort från handen reagerar handen på 
förändring snabbare än vid övriga belastningsförändringar. Vid nervblockader av handens lokala 
sensorik har det kunnat påvisas att handledens och undre armens angränsande sinnen delvis har kunnat 
ta över och förmedla information om ett föremål i handen (Hägg et al., 2001). 
 
Fingrarnas kraftbidrag vid nypgrepp (fingertoppsgrepp) är olika. Pek- och långfinger bidrar med ca 30 % 
av maximala kraften vardera medan ring- och lillfinger endast bidrar med ca 15 % vardera (Radwin et al., 
1992). Tummens maximala kraft motsvarar de övriga fyra fingrarnas. Kraft och momentkapaciteten är 
starkt kopplad till ett handverktygs handtagsutformning. Även kapaciteten i nypgreppet är starkt 
beroende av handledsvinkel, ju större vinkel desto sämre kapacitet. Den optimala nypgreppsvidden för 
kraftoptimering är ca 5 cm (Dempsey och Ayoub, 1996). Till skillnad från den generella reduceringen på 
ca 25 % av människans muskelstyrka från 25 till 65 års ålder minskar endast nypkraften i fingertopparna 
med några få procent (Mathiowetz et al., 1985). 
 

90o 

90o 

90o 

90o 90o 

90o 

Neutral 0o 

Neutral 0o 

0o Neutral 

Radial 
deviation 

Ulnar 
deviation 

Supination 
Pronation 

Extension 

Flexion 
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Grepptyper 
Vid arbete med händerna finns generellt några olika sätt att hålla händerna på. De vanligaste sätten 
presenteras i Figur 4 nedan. Finkirurgiska ingrepp ställer höga krav på att utföra arbete med hög 
precision vilket medför att vissa grepptyper kan uteslutas. 

Tandläkare behöver ofta utföra andra moment samtidigt som borrning varför tvåhandsfattning är 
uteslutet. Ofta hålls borren i den dominanta handen samtidigt som andra handen till exempel håller i ett 
sugverktyg för att avlägsna kylvatten från borren. Även för kirurger är en tvåhandsfattning utesluten 
eftersom den andra handen ofta håller i ett annat verktyg. 

De grepptyper som är aktuella då hög precision krävs är nyckelgrepp, chuckgrepp samt 
fingertoppsgrepp. Av dessa tre kan nyckelgreppet uteslutas då det inte ger samma möjlighet för 
avlastning. Fingertoppsgreppet avser huvudsakligen detaljer som är små till storleken. 

 

 

 

Figur 4. Olika vanligt förekommande grepptyper (Pheasant och Haslegrave, 2005, Foto: Ola Harström, 
2012, Redigering: Ebba Lindh, 2012). 

 

KRAFT 

PRECISION 

Kvinnor [N] Män [N] 

Tvåhandsfattning 

540 900 

Transversellt helhandsgrepp 

300 500 

Diagonalt helhandsgrepp 

150 250 

Flerfingergrepp 

100 150 

Nyckelgrepp 

50 80 

Chuckgrepp 

50 80 

Fingertoppsgrepp 

35 50 
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Verktygsutformning 
Vid framtagning av ett handhållet verktyg finns det många aspekter att ta hänsyn till. Förutom att de ska 
vara anpassade efter funktion kommer aspekter som optimal kraftöverförning från användaren, god 
ergonomi och skademinskning spela en avgörande roll (Atlas Copco, 2007). 
 
Vid konstruktion av en läkarborr bör designen optimeras för komfort och precision. Verktygets grepp får 
inte hämma kraftöverföring på grund av komfortproblem. Förslitningsskador på grund av dålig ergonomi 
är största skaderisken för läkare och ett väl utformat handtag kan förebygga den risken. 
 
För att erhålla en god ergonomi på ett verktyg krävs en storlek som ger ett bekvämt och avslappnat 
grepp. Generellt gäller principen att fördela kraften över en så stor yta som möjligt för att erhålla lägsta 
möjliga tryck och därmed minska risken för tryckskador. Att tryckkänsligheten varierar över handen och 
att applikationen ställer stora krav på precision kan begränsa både verktygets storlek och 
kraftöverförning (Bohgard et al., 2008). När önskad utformning av verktyget har erhållits gäller det att 
anpassa vikten och tyngdpunkten på ett ergonomiskt riktigt sätt. Extra belastning undviks genom att 
göra verktyget så lätt som möjligt. Lika viktigt är det att ta hänsyn till att tyngpunkten placeras på ett 
sätt så att god precision och ergonomi erhålls. För att ge minsta möjliga belastande moment bör 
tyngdpunkten placeras så nära handleden som möjligt (Hägg et al., 2001). 
 
Ett verktygs utformning får även konsekvenser för användarens arbetsställning. Vid utformning bör 
huvudsakligen de tre kroppsdelarna, rygg, överarm och handled beaktas. Med avseende på ryggen bör 
handtaget konstrueras så att användaren i möjligaste mån undviker böjd och vriden rygg. I en läkares fall 
påverkar placeringen av patienten hur läkaren böjer ryggen. För handen och underarmen är det främst 
verktygsutformningen som bidrar till arbetspositionens ergonomi. Extrema handledsvinklar, som ofta är 
orsaken till handledsbesvär, bör undvikas (Pheasant och Haslegrave, 2005 och Bohgard et al., 2008) 
 

2.2 Arbetsmiljö 
 

Tandläkares arbetsställning 
Bland tandläkarstudenter som upplever arbetsrelaterade muskel- och skelettsjukdommar/smärtor 
(Work Related Muscoloskeletal Diseases, WRMSDs) vid klinikträning under utbildningen är vissa 
kroppsdelar framförallt representerde; nacke (48 %), axlar (31 %), rygg (44 %) och händer (20 %) 
(Thornton et al., 2008 och Thornton et al., 2004). Studierna har utförts på studenter i årskurs två till fyra 
och de har observerats då de utfört vanligt förekommande ingrepp såsom tandborrning. I en typisk 
klinisk miljö har studenterna observerats sittandes i en tandläkarstol. Under behandlingen har de sträckt 
sig efter olika instrument och samtidigt vridit, böjt och dragit ihop kroppen i försök att komma närmare 
behandlingsområdet (Thornton et al., 2008), se Figur 5. Behandlingens framgång beror på med vilken 
precision tandläkaren utför ingreppet, och hög precison uppnås med ökad muskulär aktivitet i hand, 
arm, rygg och nacke (Custódio et al., 2012). 
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Figur 5. Tandläkarstudent i arbete med armar lyfta ut från kroppen, naken och ryggen vridna och böjda 
för att bättre överskåda behandlingsområdet (El Civics, 2012). 

Tandläkare arbetar, på samma sätt som tandläkarstudenter, sittandes till höger om patienten som ligger 
i en tandläkarstol. Verktygen är placerade i närheten av patienten och borren samt kylvattnet regleras 
med en fotpedal. Till skillnad från tandläkarstudenten har ofta tandläkaren en tandsjuksköterska (till 
vänster om patienten) till assistans vid behandlingar, vilket vid undersökningar har visat på en viss 
avlastning och reducering av WRMSDs. Behandlingen utför tandläkaren oftast med höjda, utsträckta 
armar utan stöd och med sina verktyg utplacerade runt om patienten, ibland längre bort än en 
armlängds avstånd. Behovet av precision och sikt av behandlingsområdet medför att tandläkaren ofta 
böjer och roterar kroppen (Rolander, 2010 och Custódio et al., 2012), se Figur 6.  
 

 

Figur 6. Tandläkare i arbete med assistans av tandsköterska som avlastar arbetet (Excess Copyright, 
2012). 

Upp till 75 % av tandläkare ligger i riskzonen för att utveckla WRMSDs (Rucker et al., 2004). Ett antal 
studier visar att statiska arbetspositioner, repetitiva rörelser, verktyg som vibrerar med hög frekvens, 
överanvändning av små muskelgrupper och krav på hög precision är några av de arbetsparametrar som 
skapar en arbetsmiljö som kan ge upphov till WRMSDs (Thornton et al, 2008). I Australien rapporteras 
att upp till 82 % av tandläkarna har WRMSD relaterade problem, främst smärta i rygg, huvud och nacke, 
men även i hand, handled och ben (Rolander, 2010).   
 

Kirurgers arbetsställning 
Operationer utförs antingen genom öppen kirurgi eller med hjälp av endoskopi (”titthålskirurgi”). 
Endoskopi är ett samlingsnamn för de kirurgiska ingrepp som genomförs med instrument som förs in 
genom ett fåtal små öppningar i huden, där kirurgen med hjälp av en kamera har visuell överblick av 
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operationsområdet via en eller flera bildskärmar. Öppna operationer är de operationer där kirurgen 
öppnar upp patienten för att på så sätt få tillgång till och en överblick av operationsområdet. 
 
Flertalet operationer utförs av kirurger stående vid sidan av patienten. Det förekommer att kirurgen 
sitter vid längre (4-15 timmar) avancerade operationer som sker på ett litet område och kräver stor 
precision (von Holst, 2012). Vid titthålskirurgi förs långa instrument in i öppningar i huden där ingången 
har stabiliserats med ett fixerat stöd för instrumentet, se Figur 7. Den fixerade positionen medför att 
kirurgens arm och handrörelser begränsas till 4 DOF till skillnad från 6 DOF vid öppen kirurgi (Nguyen et 
al., 2001). Instrumenten som används vid titthålskirurgi har en låg kraftöverföring från handtag till topp, 
de krafter som krävs är upp till 6 gånger större än vid öppen kirurgi. Titthålskirurger gör även fler 
obekväma handledsrörelser (supination, ulnar och radial deviaton) än kirurger vid öppna operationer 
(Nguyen et al., 2001). Instrumentens utformning, den begränsade mängden frihetsgrader och det 
faktum att kirurger ofta drar upp axlarna vid operation för att kompensera för begränsningarna medför 
obekväma och repetitiva rörelser såsom interna rotationer i axlar, händer och rygg (Berguer, 2006 och 
Ngyen et al., 2001). Nästan 80 % av de kirurger som utför titthålsoperationer upplever smärta och 
obekvämhet i axlar, rygg, hand eller nacke och ligger således i riskzonen att utveckla WRMSDs (Wauben 
et al., 2006). 
 

 

Figur 7. Titthålsoperation där kirurgerna tittar på varsin monitor som visar operationen med hjälp av ett 
endoskop, notera de höjda armarna och de långa instrumenten (Med Globus, 2012). 

Vid öppna operationer tar kirugern ofta ”minipauser” i form av att de släpper/byter instrumenten, ser 
upp på en monitor, rör på kroppen och ändrar arbetstsällning, vilket inte sker lika ofta vid titthålskirugi 
(Berguer, 2006). Undersökningar visar på att kirugen vid en titthålsoperation belastar ryggen statiskt i en 
framåtböjd och ibland virden position drygt 70 % av tiden och vid en öppen operation 54 % av tiden. 
Efter titthålsoperationer upplever även kirurger en stelhet i axlar i större utsträckning än vid öppna 
operationer (50 % respektive 0 %) (Nguyen et al., 2001).  
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Figur 8. Vid en öppen operation kan kirurgen behöva böja på nacke och rygg för att se 
operationsområdet (Dramastars, 2012). 

Vid öppna operationer böjer sig kirurgen ofta fram för att få en bra överblick av området, se Figur 8. 
Patienten ligger på ett bord där höjden justerats så att kirurgens armar kan vara i en 90 gradig vinkel vid 
armbågen under operatioenen. Justering av patienten till lämplig höjd för ergonomisk armposition kan 
resultera i en böjd nacke (Berguer, 2006). Det förekommer att kiruger använder mikrokop som de tittar 
rakt fram i vilket förbättrar hållningen (Hans von Holst, 2012), se Figur 9. 
 

 

Figur 9. Kirurg som utför hjärnkirurgi. Då ett mikroskop används förblir nacken och ryggen raka och för 
att avlasta kirurgens rygg, axlar och armar används ett armstöd (Dramastars, 2012). 

En del operationsinstrument styrs med en fotpedal som kan inverka på arbetsställningen. Fotpedalens 
placering och utformnig kan försämra arbetspositionen, framförallt om kirurgen tvingas vrida på 
kroppen, hålla foten i luften eller röra den fram och tillbaka längs golvet. Även balansen försämras vilket 
medför ökad muskelaktivitet i bålen för att kompensera. Vid en operation har kirurgen ingen visuell 
kontroll över pedalen och ibland kan flera fotpedaler till olika instrument förekomma vilket kan leda till 
att fel pedal används. Fotpedaler gör det även svårt för kirurgen att byta sida under pågående operation 
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(Nguyen et al., 2001 och Wauben et al., 2006). En studie gjord på Europeiska kirurger (där totalt 87 % 
använde fotpedal som styrning) visade att 57 % upplevde att fotpedalen orsakade obehag och smärta i 
fot och/eller ben. Vidare önskade drygt hälften av de tillfrågade kirurgerna att deras instrument kunde 
styras på annat sätt. De styrsätt som föredrogs var främst handstyrning (72 %) men även röststyrning (8 
%) och förbättrad fotstyrning (20 %) (Wauben et al., 2006).  
 

Handhållna verktygs vibrationer 
Högfrekventa vibrationer (6-40 kHz) i handhållna verktyg kan ge nerv- och känselförändringar i handen 
(Åkesson et al., 1995). Faktorer som påverkar vibrationsöverföringen är den kraft med vilken 
användaren trycker verktyget mot arbetsytan, gripkraften kring handtaget samt konstruktionen av och 
materialet i handtaget (Hägg et al., 2001). 
 
Olika studier pekar på ett samband mellan tandläkarens ålder och nervförändringarnas omfattning 
(Ekenvall et al., 1990 och Åkesson et al., 1995), andra gör även en koppling till exponeringstidens 
inverkan (Hjortsberg et al., 1989 och Necking et al., 2004). De symptom som uppkommer i den 
dominanta handen efter långvarig exponering är bland annat karpaltunnelsyndrom2 (CTS), neuropati3, 
paresthesia4 och försämrad känsel och flexibilitet i handen. Det är dock inte belagt att högfrekventa 
verktyg ger tandläkare vaskulära förändringar i handen/fingrarna (Åkesson et al., 1995). Andra 
yrkeskategorier, till exempel byggarbetare, har problem med kärlförändringar i hand och fingrar, så 
kallade vita fingrar (Necking et al., 2004 och Hägg et al., 2001). Skillnaden är att tandläkare använder 
högfrekventa verktyg där vibrationernas mekaniska energi till stor del absorberas av huden och orsakar 
nervproblem. De lågfrekventa vibrationer i verktyg som används av andra yrkesgrupper påverkar 
handens blodcirkulation. De lägre frekvenserna kan orsaka svullnad i handens vävnad vilket i sin tur ger 
ett försämrat blodflöde i mikrocirkulationen och på så vis uppstår vaskulära skador (Hjortsberg et al., 
1989). Vita fingrar är alltså inte ett belagt problem hos tandläkare. 
 
De neurologiska symptom som uppstår hos tandläkare är försämrad känslighet, svaghet i hand och 
fingrar samt försämrad vibrationskänslighet. Detta verkar nedsättande på precisionsförmågan och i 
slutändan på behandlingsresultatet (Åkesson et al., 1995).  
 

Läkarborrars utformning 
Tandvävnad är känslig för värme och kan bli bränd, vilket allvarligt skadar tanden. Genom att tillföra 
vatten i form av ett antal vattenstrålar kyls tanden under borrning och ett sugverktyg används för att ta 
bort det använda kylvattnet. Eftersom borren behöver ett konstant flöde av vatten har tandläkarborrar 
en slang som tillför kylvatten. Högfrekventa tandläkarborrar som roterar med upp till 200 000 
varv/minut, så kallade turbiner, är luftdrivna och då tillför slangen även luft. Elektriska borrar får även 
de sin energitillförsel genom slangen. Den LED-lampa som är fäst i vinkelstycket behövs för att lysa upp 
patientens munhåla (W & H Nordic, 2012 och Krister Svensson, 2012), se Figur 10. Beroende av slangens 
positionering drar den i borränden vilket belastar tandläkarens hand. Detta ger ett moment runt handen 
som fingrarna motverkar vilket gör att extra kraft behövs i greppet för att bevara bra precision vid 
ingreppet. 

                                                             
2 Karpaltunnelsyndrom: kompression av nerverna i karpaltunneln, dvs den ”tunnel” genom vilken nerverna går 
genom vristen. Ger svaghetssymptom i handen och obehagskänsla i form av smärta. 
3
 Neuropati: nervsjukdommar. 

4 Paresthesia: abnormala hudsensationer i handen såsom sveda, smärta, ilningar och kli. 
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Figur 10. Vinkelstycke till tandläkarborr vilken monteras på borrmotorn (W & H Nordic, 2012). 

Vid operationer där benborrning förkommer är främst två saker viktiga, dels att kyla området med 
koksaltlösning och dels att bibehålla en så steril miljö som möjligt. Anledningen är att benvävnad inte 
har någon motståndskraft mot infektioner. Detta gör att luftdrivna borrar sällan används eftersom de 
har ett visst luftläckage och därmed kan bakterier ledas in i såret. Eftersom benborrning kräver olika 
verktyg i olika situationer, har de olika design. Ortopeder använder ofta ett verktyg som ser ut som en 
nätt variant av en skruvdragare medan neurokirurger använder en borr mer lik en Dremmel© vid 
borrning i skallen och i ryggraden (Hans von Holst, 2012), se Figur 11. 

 

Figur 11. Tv: neurokirurgiska borrstycken som används vid borrning i skallen som är upp till 125 mm 
långa (EC21, 2012), mitten: neurokirurgiskt borrstycke för skalle och ryggrad som främst är för ytlig 

perforering av benet (Medical EXPO, 2012), th: ortopedisk borr för borrning i skelett för infästning av 
skruvar (EC21, 2012) (OBS, de olika instruments storleksförhållande framgår inte i bilden). 

De två neurokirurgiska borrstyckstyperna i bilden ovan fästs på en motorenhet som får luft/el och 
koksaltlösning till kylning via en slang. De är alltså inte hela borren som syns på bilden. Ortopedborren 
har ingen kylning inbyggd och den drivs av en elmotor som får ström via ett laddningsbart batteri. Vid 
behov kan kylning i form av koksaltslösning tillföras med ett annat verktyg (Anna Jönsson, 2012). 
 

2.3 Haptikenheten 
 

Funktion 
Enheten ska simulera det fysiska motståndet av en människokropp en kirurg upplever under ett 
kirurgiskt ingrepp. Genom att svara på de rörelser som användaren gör med manöverdonet som fästs på 
fästplattan simuleras ingreppet, som visas på en datorskärm, se Figur 12. I dagsläget är haptikenheten 
programmerad att simulera benvävnad, men det är möjligt att simulera andra typer av vävnader (Kjell 
Andersson, 2012). 
 

LED-lampa 

Här fästs vinkelstycket 
till borrmotorn 

Borrets 
infästning och 
vattenkylning 
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Figur 12. Hur olika borringrepp visas på datorskärm under simulering. Den gröna pinnen motsvarar 
borren (Eriksson, 2011). 

Motorerna är programmerade att simulera motståndet (eller avsaknaden av motstånd) och elasticiteten 
som människokroppen ger upphov till. Motståndet överförs till manöverdonet med en flerledsmekanism 
och ett vajersystem med skenor som förflyttar sig längs linjärlager fästa i ramen. I Figur 13 kan en 
förenkling av haptikenhetens mekaniska funktion ses, dock saknar denna modell en stor del av 
elektroniken, det skyddande plasthöljet, sidoskydden och en del av det vajersystem som styr skenorna. 

 

 

Figur 13. Förenklad CAD-modell av haptikenheten (Redigering: Ebba Lindh 2012, Modell: Kjell Andersson, 
2012). 

Den mekaniska konstruktionen i enheten har sex frihetsgrader (DOF) vilket gör att den kan ge 
användaren en återkoppling som motsvarar vridmoment och motstånd. Detta göra att borrning i hårda 
material som skelett- och tandvävnad kan simuleras (Eriksson et al., 2012 och Khan, 2012). Vid 
simulering av borrning används idag ett cylinderformat rör som handtag med en knapp inmonterad för 
att starta och stänga av borren i simuleringen. Borrljud indikerar om borren är påslagen, samt när 
borren ändrar varvtal vid borrning (Kjell Andersson, 2012). 
 
Haptikenhetens mått ses i Figur 14 nedan. De mekaniska länkarmarnas bidrag till enhetens längd är inte 
markerade i figuren eftersom de varierar i position. I maximalt utdraget läge är enheten 545 mm lång 
och i maximalt inskjutet läge är den 407 mm lång. Fästplattan kan alltså röra sig 138 mm i skenornas 
riktning. 
 

Fästplatta  
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Figur 14. Haptikenhetens mått i mm. (Redigering: Ebba Lindh 2012, Modell: Kjell Andersson, 2012). 

 

Begränsningar 
I dagsläget står haptikenheten placerad på ett skrivbord där manöverdonet greppas rakt framifrån, se 
Figur 13 - Figur 15. Alltså rör sig skenorna in och ut ur enheten horisontellt vilket medför att 
manöverdonets Tool Center Point (TCP), lokaliserad mitt på fästplattan, kan röra sig längre i 
horisontalled än i vertikalled (Khan, 2012). Enheten är programmerad att ta hänsyn till gravitationens 
påverkan på mekaniken vid simulering när den står horisontellt. 
 
Det område som TCP är optimerad att röra sig inom motsvarar en kub med sidan 50 mm, se Figur 15. 
För att enheten med säkerhet skall fungera som tänkt är det optimerade arbetsområdet mindre än det 
maximala området (Khan, 2012). 
 

 

Figur 15. Den röda kuben motsvarar det område inom vilken enhetens simulering är optimerad 
(Redigering: Ebba Lindh 2012, Modell: Kjell Andersson, 2012). 

 

375  

286 
366  
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Haptikenhetens fästplatta går att vrida ca 30° runt det centrala hålets symmetriaxel i vardera riktningen 
(Kjell Andersson, 2012), se Figur 16. Mekaniken tillåter inte en större vridning innan de ingående delarna 
tar i varandra och stoppar rörelsen. Vid vridning av fästplattan upplevs ett motstånd då de olika delarna 
vrids. 
 

 

Figur 16. Enheten sedd framifrån med möjlig vridning markerad (Redigering: Ebba Lindh 2012, Modell: 
Kjell Andersson, 2012). 

  

30°30°
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3 GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver det aktuella genomförandet. 

3.1 Fältstudier 

De fältstudier som har utförts har gjorts genom intervjuer och studiebesök på Karolinska Institutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset. Målet var att undersöka möjligheten att använda haptikenheten till 
simulering som ett steg i utbildningen av läkare/tandläkare och träning för redan praktiserande läkare. 
Även de verktyg som de olika läkargrupperna använder vid olika ingrepp undersöktes samt deras 
arbetsställning. Detta för att konstruera ett mer ergonomiskt handtag till simulatorn än de verktyg som 
används idag. 

 

Odontologiska Institutionen, Karolinska Institutet 
På Odontologiska Institutionen på Karolinska Institutet undersöktes den befintliga träningsutrustningen 
som används i protetikundervisningen av tandläkarstudenter. Vid övning av borrning i tänder används 
dockor som har syntetiska tänder som kan bytas ut efter att övningen har slutförs. Riktiga turbiner och 
vinkelstycken (tandläkarverktyg för borrning) används i undervisningen. I Figur 17 - Figur 19 illustrerar 
tandläkaren och protetikläraren Krister Svensson hur tandläkarstudenterna övar samt arbetspositionen 
för dagens tandläkare (Krister Svensson, 2012).  
 

 

Figur 17. Krister Svensson, tandläkare och lärare i protetik vid Ordontologiska Institutionen, visar hur 
tandläkarstudenterna övar tandborrning med patentdockor (Foto: Martin Halvarsson, 2012). 
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Figur 18. Krister Svensson utför borrning i en tand i patientdockans underkäke, notera hur ringfingret 
stödjer mot underkäken (Foto: Ebba Lindh, 2012). 

Eftersom borren är vattenkyld och el- eller luftdriven så har den en slang som ansluter i den bakre 
änden. Detta medför ett visst moment som tandläkaren måste parera för vid borrning, se Figur 18 och 
Figur 19. 
 

 

Figur 19. Krister Svensson borrar i patientdockans överkäke, notera hur lill- och ringfingret används för 
att stödja borrhanden och att Krister har vänt på borren i handen jämfört med borrning i underkäken 

(Foto: Ebba Lindh, 2012). 
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I samråd med Krister Svensson kunde följande slutsatser göras angående borrning i tänder: 
 

 Begränsat utrymme i munnen gör att mycket små instrument efterfrågas för att inte skymma 

sikten för tandläkaren och för att komma åt att utföra tandborrning i samtliga tänder. 

 Borren hålls oftast med tumme, pekfinger och långfinger för stöd och precision. 

 Tandläkaren tar stöd med lill- och/eller ringfingret mot patientens under/överkäke för att 

stabilisera borren och inte riskera att borra fel eller skada tandköttet vid eventuella rörelser hos 

patienten. Ofta är det hostningar, sväljningar, nysningar, andning med mera som medför 

oönskade rörelser hos patienten.  

 Handen som inte borrar vilar tandläkaren mot patientens ansikte för att stabilisera eventuella 

rörelser. 

 Vid borrning sitter tandläkare oftast på en stol och använder ett fotreglage som kontrolerar 

lampa, vattentillförsel och borrhastighet.  

 Eftersom arbetsområdet är litet och ofta svåråtkomligt krävs ett mycket precist grepp vilket gör 

att alla fingrar behövs för att hålla borren stadigt och därmed ges inget utrymme för en knapp 

på borrens handtag. 

 Vid borrning i överkäke borrar tandläkaren i riktning mot sin egen kropp. 

 Arbetspositionen varierar för tandläkare, dock sitter de ofta böjda över patienten med armarna 

något utsträckta ifrån kroppen.  

 Borren greppas olika beroende på var i patientens mun borrning sker. 

NeuroCentrum, Karolinska Universitetssjukhuset 
Under en intervju med Hans von Holst, professor och överläkare vid Neurokirurgiska kliniken på 
Karolinska Universitetssjukhuset diskuterades hur en operation går till och vilken träningsutrustning som 
finns tillgänglig. I dagsläget finns ingen träningsutrustning att tillgå utan kirurgträning går ut på att den 
mindre erfarne får jobba parallellt med en mer erfaren handledare vid sin sida. I början av träningen får 
den mindre erfarne endast tittat på innan det blir dags att pröva. Hans von Holst ser ett stort behov av 
träningsutrustning eftersom det idag inte finns någon sådan tillgänglig och att öva på patienten ”i skarpt 
läge” är oetiskt.  
 
Eftersom en operation av det här slaget kräver en helt steril miljö finns det ingen möjlighet att 
fotografera Hans von Holst i arbete. Vid ett operationsbord demonstrerar han dock hur han står vid 
sidan av patienten i dennes axelhöjd och för in instrument via patientens högra näsborre för att 
avlägsna tumörer. Om tumörerna är tillräckligt stora eller om det sitter alltför olägligt till, skärs en bit av 
skalpen bort och skallen öppnas med borr och såg för att komma åt tumören. Om skallen öppnas står 
eller sitter kirurgen närmare den öppna delen av huvudet. Under båda operationssätten tittar han rakt 
fram, i förhållande till sin egen kropp, in i ett mikroskop som visar operationsområdet. Övrig 
operationspersonal kan följa ingreppet via en stor skärm i operationssalen. 
 
I samråd med Hans von Holst kunde följande slutsatser göras angående neurokirurgiska ingrepp: 
 

 Vid längre operationer förekommer det att kirurgen sitter ned och att två kirurger turas om och 

delar på arbetet. 

 Kirurgen har möjlighet att använda ett stöd för armarna i form av en ”hylla” för underarmarna. 

 Vid ett ingrepp används ett stort antal verktyg, allt från tänger till borrar, brännverktyg och 

sågar. 

 Borrverktyg har vatten-, el- och/eller lufttillförsel via en slang som ofta läggs över patientens 

bröst för att minska belastningen på kirurgens hand. 

 Patienten är sövd och skallen fixeras i en ställning, vilket gör att patienten inte kan röra på sig. 
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 Handen som inte håller i borrverktyget används till att hålla ett sugverktyg som för bort 

överflödig vätska. I princip är alltid båda händerna upptagna med olika verktyg. 

 Operationsområdet är ofta litet och djupt, upp till ca 12 cm, och den mycket känsliga 

hjärnvävnaden kräver att ingreppet utförs med stor precision. 

 Borrverktyget bör vara litet och smidigt för att erhålla hög precision. 

 Kirurgen tittar rakt in i ett mikroskop vilket gör att en oergonomisk böjning av nacken undviks. 

 Borren hålls i fixt grepp i handen, kirurgen rullar den inte mellan fingrarna utan böjer handleden 

för att vinkla om borren. 

 Borren hålls i ett chuckgrepp med tre eller fyra fingrar (varieras från person till person). 

 

3.2 Sammanställning av fältstudier 
De olika applikationsområdena för haptikenheten som har undersökts ger att det lämpligaste 
användningsområdet är vid neurokirurgiska ingrepp och vid endoskopi. Detta eftersom dessa 
operationssätt inte kräver att kirurgens hand har fysisk kontakt med patientens vävnad. Vid 
skallbaskirurgi (neurokirurgi) så rör kirurgen på handen relativt lite vid användning av borr och andra 
verktyg, vilket gör att simulering med haptikenheten blir lämplig. De rörelser som främst förekommer i 
kirurgens handled är supination, pronation, flexion och extension. Eftersom en skärm kopplad till 
haptikenheten används för att visa den pågående simuleringen är det lämpligt att de 
operationsmetoder som kräver en kamera/mikroskop simuleras med denna. Det gör att simuleringen 
känns mer realistisk. En sammanställning av simuleringsbehov för tandläkare och neurokirurger samt 
haptikenhetens möjlighet att uppfylla detta ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Utvärdering av simuleringsbehov för tandläkare och neurokirurger ställt mot haptikenhetens 
möjlighet att utföra detta. 

Simuleringsbehov Tandläkare Neurokirurg Haptikenhetens 
möjlighet att 
uppfylla 
behoven 

Rörelser mot kroppen Ja Nej Nej 

Rörelser från kroppen Ja Ja Ja 

Behov av fysisk kontakt 
med patienten 

Ja Nej Nej 

Visuell kontakt med 
operationsområdet via 
kamera eller mikroskop 

Nej Ja Ja 

Kraft- och 
momentåterkoppling 

Ja Ja Ja 

Patientrörelser Ja Nej Nej 

Användandet av två 
verktyg i samma 
arbetsområde 

Ja Ja Nej 

Ett arbetsområde 
motsvarande en kub med 
sidan 5 cm 

Ja Nej (Ett större 
arbetsområde 
behövs) 

Ja 

Möjlighet att ”rulla” 
verktyget mellan fingrarna 

Ja  Nej  Nej 
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3.3 Kravspecifikation  
Utifrån sammanställningen av fältstudierna och litteraturstudien har följande kravspecifikation ställts 
upp för ett manöverdon som skall motsvara ett benborrningsverktyg som används vid neurokirurgi. 
Verktyget skall motsvara en borr för ytlig borrning, det vill säga borrning som görs i kraniet för att sedan 
med hjälp av en såg öppna upp för operation.  

Skall 

 Knapp/knappar på handtaget, vilken/vilka ska motsvara möjligheten att slå på och av borren. 

 Ergonomisk utformning för att avlasta hand. 

 Manöverdonet designas för att fästas på haptikenhetens fästplatta. 

 Chuckgrepp för hög precision. 

 Vara litet för att inte skymma sikten vid operation. 

 Vara oberoende av handstorlek och hänthet. 

Bör 

 Knappen/knapparna på handtaget bör reglera borrens hastighet. 
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4 RESULTAT 

I resultatkapitlet samlas de resultat, som uppnåtts med de metoder som beskrivits tidigare, samt 
analyseras och jämförs med den existerande kunskap och teori som presenterades i referensramen. 

4.1 Manöverdonets framtagna koncept 
Manöverdonets utformning baseras på de krav som ställts upp i kravspecifikationen med stöd i 
litteraturstudien och fältstudierna. Eftersom neurokirurgi kräver stor precision för att resultatet skall bli 
bra är detta den viktigaste faktorn för utformning. Med en ”pennform” där handtaget är 145 mm långt 
med diameter varierande från 12 till 22 mm fås ett nätt verktyg. Verktyget är lätt att greppa i ett 
chuckgrepp som ger hög precision, se Figur 20. Viktig är att ta hänsyn till att handtaget inte får vara för 
smalt så att användaren kan fördela tryckkraften från fingrarna på en större yta och på så sätt minskas 
risken för tryckskador. 
 
Genom att ha ett räfflat stöd i ett mjukt material, runt det område där fingertopparna greppar 
föremålet, behöver fingrarna inte greppa hårdare för att kompensera för vibrationer och riskerar heller 
inte att ”halka”. Pennformen medför också att verktyget kan hållas i vant grepp, likt användandet av en 
vanlig penna. Detta grepp och utformningen medför små handledsvinklar vilket gör att kirurgen kan 
bibehålla hög precision utan att använda onödigt mycket kraft vilket belastar handen. Den symmetriska 
formen medför även att borrhandtaget blir gångbart både hos höger- och vänsterhänta kirurger och att 
det passar de flesta handstorlekar. 
 

 
 

Figur 20. Modell av manöverdonet inklusive den platta varmed den fasts vid haptikenheten. 

Konceptet har en avancerad lösning i form av ett tryckkänsligt hastighetsreglage av borren, som ligger 
under den ”räfflade” delen av handtaget, se Figur 20 och Figur 21. Tanken är att borrens varvtal ökar ju 
hårdare kirurgen trycker på den räfflade ytan. För att undvika oönskad hastighetsökning av borren då 
kirurgen trycker borren nedåt reagerar den räfflade ytan endast på kraft i radialled enligt Figur 21. 
Detaljerade översiktsbilder av manöverdonet finns i Bilaga A och Bilaga B. 
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Figur 21. Illustration över den räfflade ytan och dess kraftkänslighet. 

Genom att styra borrens hastighet med hjälp av fingrarnas tryck mot den räfflade ytan elimineras 
behovet av en fotpedal som kan orsaka WRMSDs i ben och fot. Det kan även tänkas att balans förbättras 
och total muskelaktivitet minskas, vilket torde ha en positiv inverkan på resultatet av ingreppet, men 
även minska trötthets- och stumhetskänsla i muskler och leder. Långsiktigt kan arbetsrelaterade skador 
minska hos kirurgen. 
 
Slangen som fäster i bakänden av borren har inte modellerats. Detta eftersom det krävs djupare studier 
i hur det skulle påverka simuleringen. En slang påverkar även den tyngdpunkt som verktyget slutligen 
får. Balansering av manöverdonet så att tyngdpunkten ligger så nära handleden som möjligt bör göras 
när lämplig slang har införskaffats.  
 
Eftersom haptikenhetens fästplatta har begränsad rotationsförmåga bör det även undesökas hur en 
rotationsled i manöverdonet påverkar simuleringen. För en neurokirurg finns inte behovet att rotera 
handtaget då den rörelsen inte förekommer i en operation. Dock kan rotation vara önskvärt i andra 
applikationer, till exempel endoskopi.  
 
Endast handtaget i sig bedöms inte kunna reducera alla oergonomiska arbetsställningar utan i 
kombination med ett stödbord för underarmarna ger detta handtag en bra ergonomisk arbetssituation. 
Trots underarmsstödet är muskler i rygg och axlar aktiva, exempelvis rotatorkuffen används även om 
armen vilas mot stödet. Beroende på situation är det även möjligt att positionera patienten för att på så 
sätt få denne i lagom höjd för att operationen skall kunna utföras på ett för kirurgen ergonomiskt sätt. 
Vid neurokirurgiska ingrepp påverkar mikroskopets placering och vid endoskopi skärmens placering hur 
kirurgen håller nacken, denna rörelse har alltså inte tagits med vid utformningen av manöverdonet. 
 

4.2 Det manöverdon som monteras 
Det färdiga manöverdonet som monterats på enheten har en knapp som är positionerad på den räfflade 
delen av handtaget. Detta är en provisorisk lösning tills ett handtag kan tillverkas enligt det framtagna 
konceptet. Knappen fungerar så att när den är nertryckt så går borren på full fart och när den släpps 
stannar borren. Knappen kan alltså inte reglera vilken hastighet borren borrar med, se Bilaga B.  
  

X 

Y 

F 

F 
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4.3 Anpassning av haptikenheten 
För att kunna simulera operationer med den framtagna konceptmodellen på ett så verklighetstroget sätt 
som möjligt krävs även att haptikenheten placeras så att operationsrörelserna efterliknar verkligheten. 
Manöverdonet är utformat för att borren hålls ovanför operationsområdet och borrning sker ner mot 
patienten. Genom att haptikenheten ställs på den bakre kortsidan kan den bättre simulera den borrning 
som sker vid borttagning av en tumör, se Figur 22. Det hindrar varken mekaniken eller elektroniken, 
utan det som krävs vid omplacering av haptikenheten är att simuleringsprogrammet skrivs om för att 
kompensera för hur tyngdkraften verkar. Simuleringsprogrammet kräver också att manöverdonets vikt 
är känd, vilken lätt kan tas reda på då modellen är utskriven i 3D-printern.  
  

 

Figur 22. Manöverdonet fäst på haptikenheten, CAD-assembly (Redigering: Martin Halvarsson 2012, 
Modell: Kjell Andersson, 2012). 

Vid en operation håller kirurgen borren i ett grepp där vinkeln beror på den operation som utförs. 
Eftersom olika ingrepp kräver olika angreppsvinkel av borren bör haptikenheten på lång sikt ha en 
teknisk lösning som gör det möjligt att ställa in den i önskvärt läge baserat på simuleringssituation. 
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5 DISKUSSION & SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel samt 
analyserar hur projektets syfte har uppnåtts. 

5.1 Diskussion 

Det konstateras att haptikenheten inte lämpar sig för simulering av tandborrning eftersom de inte går 
att utföra på ett verklighetstroget sätt. Den främsta anledingen är att det inte finns en fysisk modell av 
en patient att ta stöd emot under simulering, vilket tandläkare gör vid behandling. Även de omedvetna 
rörelser en vaken patient gör under ett ingrepp är inte med i simuleringen. Det är säkert genomförbart 
att utveckla en ”mekanisk patient”, men det är onödigt med tanke på den redan befintliga och 
välutvecklade träningsutrustningen.   

En fördel med den befintliga träningsutrustning som används idag är att tandläkarstudenterna använder 
de verktyg de kommer att använda under sin yrkesverksamma tid. Detta medför att de redan från 
början vänjer sig vid de svårigheter som det innebär. Bland annat kylvatten som stänker och försämrar 
sikten, vilket är svårt att simulera på ett realistiskt sätt. 

En annan avgörande faktor som gör att haptikenheten lämpar sig bättre för en annan yrkesgrupp, är att 
tandläkare varierar borrörelserna mellan att föra borren ifrån- och emot kroppen. Idag är haptikenheten 
konstruerad under förutsättningen att användaren arbetar ifrån kroppen. Detta leder till att de rörelser 
som är önskvärda att simulera utifrån att efterlikna en verklig tandborrning inte är möjliga att 
genomföra. Istället bör haptikenheten utvecklas för att simulera de kirurgiska operationer som saknar 
träningsutrusning. 

Då haptikenheten istället beaktas utifrån en neurokirurgis perspektiv finns flertalet likheter med 
simuleringen som motsvarar en verklig operation. Under en operation då skallbenet borras står kirurgen 
upp, alternativt sitter ned vid patientens huvud och arbetar nedåt. Detta går att simulera på ett 
verklighetstroget sätt med hjälp av haptikenheten. 

Ytterligare en faktor som har påverkat valet att fokusera på neurokirurgi är att tandläkarutbildningen 
idag har många patienter som gärna ställer upp på att bli behandlade av studenter. Det finns en risk att 
studenten gör misstag under ingreppet men att detta leder till några svåra men för patienten är inte 
sannolikt. För en neurokirurg kan ett litet misstag leda till ödesdigra konsekvenser för patienten, vilket 
gör det naturligt att både patienten och kirurgen inte är intresserade av att utföra praktik i ett skarpt 
läge. 

Den nya funktionen att ha ett tryckkänsligt område för hastighetsreglering av borren antas kunna 
utvecklas på ett så pass bra sätt att det inte inverkar på kirurgens precision. Det antas även att denna 
tryckkänslighet ska gå att anpassa efter användaren. Denna förändring anses vara en förbättring 
eftersom fotpedalen tas bort och därmed erhålls bättre ergonomi. Konstruktionen är också en 
avvägning mellan en smidig borr, vilken ger god sikt och det faktum att ett för smalt handtag ger dålig 
ergonomi. Prototypen har ännu inte testats av kirurger så att en eventuell korrigering kan behövas. 

Vid vissa situationer är det inte möjligt att ta hänsyn till att kirurgen tvingas arbeta med en ergonomiskt 
dålig arbetsställning eftersom det kan äventyra patientens säkerhet. Säkerheten är alltid prioriterad i 
dessa frågor vilket gör att ergonomin ibland blir lidande. Oavsett hur manöverdonet utformas kommer 
alla muskler som är involverade i gripfunktionen att användas. Genom att göra det litet och smidigt 
minimeras belastningen på musklerna och ergonomin kan därigenom förbättras. Vid farmtagning av 
konceptet prioriterades det därför att verktyget ska kännas bekvämt att hålla i. 

Den nya verktygsdesignen innebär en förändring för en konservativ yrkesgrupp, vilket kräver en hel del 
arbete. Många kirurger har inställningen att om det har fungerat i 30 år, varför ska det då ske en 
förändring? Lämpligt är då att välja ut en försöksgrupp som kan testa verktyget och utvärdera det för att 
kunna vidareutveckla det och så småningom etablera det på marknaden. 
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Att ha en ny verktygsdesign som används i simulering vars syfte att förbereda en kirurg inför en 
operation kan verka motsägelsefullt. Efter många simuleringstimmar kommer det att vara en 
omställning att istället greppa tag i en verklig borr där utformingen och funktion skiljer sig ifrån 
simuleringen. Vid träning inför en operation kan parallellen dras till idrottare som eftersträvar att deras 
träningssituation ska efterlikna en tävlingssituation i största möjliga mån, för att vara optimalt 
förberedda. För att göra simuleringen mer verklig är det därför önskvärt att koppla på en slang som 
motsvarar kylvätskesystemet och integrera en extra vikt i handtaget så att det motsvarar vikten av en 
verklig borr. Simuleringen bör även innefatta att manöverdonet vibrerar på samma sätt som en verklig 
borr. 

Den framtagna modellen av manöverdonet kan modifieras så att den kan rotera runt sin egen axel för 
att bättre efterlikna verkligheten. Innan detta genomförs bör det undersökas hur det skulle påverka 
simuleringen. Eventuellt krävs en motor kopplad till manöverdonets vridfunktion som kan återkoppla 
motstånd i vissa situationer. 

Trots att den nya designen medför att simuleringen kommer att skilja sig från verkligheten med 
avseende på verktygets utformning väljs denna design då den bedöms kunna utvecklas och leda till 
förbättringar för kirurger. En simulering kan också användas till att lära användaren handskas med ett 
nytt verktyg. Att dessutom ha möjligheten att testa och utvärdera ett nytt verktyg med hjälp av 
simulering innan det tas i bruk är önskvärt.  

De undersökningar och slutsatser som presenteras i rapporten är inte statistiskt fastställda utan baseras 
på den litteraturstudie och de fältstudier som genomförts. Det kan vara lämpligt att undersöka 
ytterligare användningsområden och tillfråga fler personer. Ett område som gärna hade undersökts 
djupare är endoskopi, där det bedöms lämpligt att simulera ingrepp med hjälp av haptikenheten. Den 
tydligaste begränsningen för att simulera endoskopiska ingrepp är fästplattans begränsande rotation.  

 

5.2 Slutsatser 

Här summeras de slutsaser som arbetet har lett fram till. 

 Haptikenheten lämpar sig inte för simulering av tandborrning eftersom tandläkare borrar åt 
olika håll och behöver fysisk kontakt med patientens käke och munhåla.  
 

 Haptikenheten lämpar sig bra för simulering av neurokirurgiska ingrepp eftersom ingreppet görs 
på en sövd och fixerad patient där ingen fysisk kontakt krävs mellan kirurg och patient. Vid 
neurokirurgiska ingrepp används mikroskåp kopplade till bildskärmar vilket gör den virituella 
simuleringen realistisk. 
 

 En pennliknande design med ett tryckkänsligt område för att reglera borrhastigheten förbättrar 
kirurgers arbetsställning. 
 

 För att konceptet ska fungera behöver haptikenheten anpassas genom att placeras på 
kortänden. Detta för att bättre motsvara den arbetsposition som neurokirurger har. 
 

 Framtida förbättringsarbete av manöverdonet och haptikenheten är: 
– Snabbfäste för verktygsbyte. 
– Anpassa vikten av manöverdonet så att den motsvarar en verklig borr. 
– En slang som motsvarar kylvätsketillförseln bör monteras på manöverdonet.  
– Manöverdonet bör vibrera på samma sätt som en verklig borr. 
– Utvärdera möjligheten att rotera manöverdonet runt sin egen axel. 
– Haptikenheten bör anpassas så att den enkelt går att ställa i lägen motsvarande de 

operationer den skall simulera.  
– Haptikenhetens optimerade arbetsområde bör göras större. 
– Programvaran bör utvecklas så att den kan simulera ett helt ingrepp.  
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6 REKOMMENDATIONER & FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och framtida arbete. 
 

6.1 Rekommendationer 

Den framtagna konceptmodellen av manöverdonet är tillverkad i ett plastmaterial och därför motsvarar 
den inte vikten av en verklig borr. För att ge en mer verklighetstrogen känsla bör modellen tillverkas i ett 
material med högre densitet alternativt att tyngder fästs i den. Den räfflade mjuka delen bör även 
tillverkas i exempelvis silikon.  

Även en slang av samma typ som används till borrverktyg bör fästas vid manöverdonets ände för att ge 
en så verklighetstrogen simulering som möjligt. En begagnad/defekt slang av det slaget kan vara möjlig 
att få av ett företag som tillverkar den typen av utrustning. Möjligheten att införa en roationsled i 
manöverdonet bör även undersökas. 

Programvaran i haptikenheten bör utvecklas för att kompensera att den ställs på den bakre kortsidan. 
Detta som ett första steg i att göra simuleringar mer aktuella för kirurger och för att det ska vara 
ergonomiskt lämpligt att använda det manöverdon som har tagits fram. 

 

6.2 Framtida arbete 
 

Vidareutveckling av konceptmodellen 

Det tryckkänsliga hastighetsreglaget i konceptmodellen av borren bör utvecklas och utvärderas av 
verksamma kirurger i samråd. Ett sådant reglage kanske behöver flera funktioner som tillexempel att 
tryckkännsligheten kan anpassas efter användaren samt att en farthållare integreras.  

Eftersom en operation kräver flera sorters instrument är det aktuellt att ta fram ett system för att 
snabbt och enkelt byta handtag på haptikenheten. Då behöver också programvaran kunna känna av 
vilket fäste som sitter fast och efter det anpassa både den visuella återkopplingen och kraft- och 
momentåterkopplingen. Tanken är att användaren ska kunna byta borren mot exempelvis en tång och 
samtidigt se det på skärmen och känna skillnad i simuleringen. 

Ur ett ergonomiskt perspektiv kan ett system för hur slangarna hängs upp tas fram, vilket kan minska 
det moment som belastar handen när kirurgen utöver borren även lyfter en stor del av slangen.  

 

Viderutveckling av simuleringen 

De flesta kirurger använder två instrument samtidigt, ett i vardera handen. Det är en framtida utmaning 
att utveckla en ”haptisk dubbelenhet” som ska föra simuleringen ett steg närmare verkligheten. 
Mekaniken behöver även utvecklas så att ett större område kan simuleras, vilket gör att fler ingrepp blir 
intressanta att simulera. 

Identifiering av aktuella områden för simulering bör göras så att utveckling sker mot en målgrupp där 
simuleringar både är möjliga och aktuella. Exempelvis är endoskopi ett område som bör utvärderas 
närmare för att se hur simuleringsbehovet ser ut och vilka möjligheter haptikenheten har att uppfylla 
detta. 

Simuleringsprogramvaran behöver även utvecklas så att andra typer av vävnader kan simuleras, vilket 
gör att fullständiga kirurgiska ingrepp kan tränas. Först då blir simulering aktuell som en del av 
kirurgträningen. Långsiktigt är det intressant att ha möjligheten att förbereda ett ingrepp på en patient 
med att genomföra det på en 3D-kopia av den aktuella patienten. Särskilt svåra ingrepp och patienter 
med sällsynta sjukdomar/skador kan vara intressanta för den här typen av simuleringar. 
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BILAGA A: SKISS AV MANÖVERDONET 
 

  

Konceptförslag 

Utskriven modifierad modell 

Genomskärning av konceptförslaget 

Ovanifrån 
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BILAGA B: UNGEFÄRLIGA MÅTT PÅ MANÖVERDONET 
 
 

Ungefärliga mått på manöverdonet efter modifiering för knappen. 


