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Sammanfattning 

Den nuvarande metoden för att behandla handledsfrakturer, specifikt reponeringen (återföring till 

rätt position) av enklare frakturer, kräver idag två till tre personer med en behandlingstid på cirka 

20 minuter. 25 000 personer drabbas av handledsfrakturer varje år i Sverige, där majoriteten är 

just av den enklare sorten som inte kräver operation. Denna metod ansågs för tidskrävande och 

dessutom för smärtsam för patienten enligt Rami Elias, ortopedisk kirurg på Specialistcenter 

Scandinavia.   

 

Ett hjälpmedel utvecklades utifrån dessa problem och krav från uppdragsgivaren. En funktionell 

prototyp byggdes och blev testad. Det nya hjälpmedlet gav prov på en minskad tidsåtgång och 

skonsammare behandling för patienten.   
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Abstract  
The current method for treating wrist fractures, specifically reduction (repositioning the bones) 

of simple fractures, require two to three people with a treatment time of about 20 minutes. 

25,000 people are affected by wrist fractures each year in Sweden, where the majority of these 

are of the simpler variety that does not require surgery. This method was considered too time 

consuming and also too painful for the patients according to Rami Elias, orthopedic surgeon at 

Specialistcenter Scandinavia. 

 

An assistance tool was developed based on these issues and demands of the client. A functional 

prototype was built and tested. The new tool showed evidence of providing reduced treatment 

time and being less harmful to the patients.  
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Noteringar 

Symbol Beskrivning 

m Massa (kg) 

F Kraft (N) 

g Tyngdaccelerationen, (g) 9.8 m/s
2 

µ
 

Friktionskoefficient (dimensionslös) 

Pa Tryck, (N/m²)
 

Förkortningar 

CAD Datorstödd konstruktion 

FEM Finita Elementmetoden  

KTH Kungliga Tekniska Högskolan  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Handledsfrakturer drabbar cirka 25 000 personer i Sverige varje år (Löfman, O. 2006).  Den 

vanligaste behandlingen består av reponering (återförande i rätt läge) av frakturen följt av 

gipsning. Detta görs för frakturer som inte behöver opereras. Majoriteten av handledsfrakturer 

behandlas inom ortopedin med denna metod.  Denna behandling kräver två personer; en som 

håller i patientens arm och en som drar i handen, detta för att dra isär frakturen och därmed 

möjliggöra reponering. Denna procedur tar cirka 20 minuter, därefter gipsas handleden. De flesta 

patienter är kvinnor över 60 år (Löfman, O. 2006). 

Arbetsgivaren var Specialistcenter Scandinavia där Rami Elias, ortopedisk kirurg, var den 

huvudsakliga kontaktpersonen. Utifrån hans erfarenheter såg han ett behov av ett alternativ till 

dagens metod. Den nuvarande metoden har flera nackdelar: 

 Den kräver åtminstone två personer. 

 Den är mer tidskrävande än vad den behöver vara. 

 Patienten får ont på grund av ojämna drag i handen.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att utveckla ett hjälpmedel som kunde ersätta två personers arbete; 

personen som håller tag i patientens underarm och personen som drar i patients hand. Dessutom 

ska obehaget för patienten vara förminskat, eller åtminstone likvärdigt med dagens behandling. 

Målet är att skapa en prototyp där dess funktioner går att verifiera genom tester. Produkten ska 

vara självständig, portabel, enkel att använda och anpassad för frakturbehandling som inte kräver 

operation. Den ska kunna användas på en övervägande majoritet svenskar (90 %), vilket innebär 

5:e percentil kvinnor och 95:e percentil män. Huvudfunktioner som ska uppfyllas av prototypen 

är: 

 Kraftapplikation; generera en kraft på patientens handled, verkande i linje med underarmen  

 Kraftmätning; mäta kraften som verkar på patientens handled 

 Infästning av hand; fästa handen så att den inte glider när kraften appliceras.  

 Infästning av arm; hålla underarmen stationär. 

1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar gjordes för projektet: 

 Tillverkningskostnad för prototyp får ej överstiga 8000 SEK 

 Endast statiska beräkningar  

 Begränsad ekonomisk beräkning 

1.4 Metod 

För att införskaffa information under projektets gång användes flera källor; internet, 

vetenskapliga artiklar, böcker och kontaktpersonen, Rami Elias. Konceptgenerering utfördes 

med ”brainstorming” och utvärdering av koncept gjordes med hjälp av Pughs beslutsmatris. 

CAD-programmet SolidEdge användes för att skapa 3D versioner av koncepten. Photoshop 

Illustrator användes för att göra illustrationer och bilder. FEM-beräkningar utfördes med ANSYS 

Workbench. För att utvärdera konceptet vid testning användes Borgs CR-10 skala. Veckovis 

korrespondens skedde, samt möten vid behov, med handledare Kjell Andersson för rådgivning 

och uppföljning.   
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2 REFERENSRAM 

2.1 Handledsfraktur, teori och behandling 
Handledsfrakturer sker vanligast vid fall då handen tar emot stöten. Radius och ulna är de 

påverkade benen, där radius är det främst påverkade. Se Figur 1 för en illustration av benen i 

underarmen. 

 

Figur 1. Benen i underarmen och handen.  

(aokainc.com, 2014)  

Kvinnor, speciellt äldre (60 och över), drabbas av handledsfrakturer i större utsträckning än män. 

Yngre personer som utövar viss typ av idrott (skidåkning exempelvis) är en annan grupp som har 

högre fraktursfrekvens än genomsnittet (Löfman, O. 2006).     

Brott kan ske på flera olika sätt, se Figur 2. Typerna A1 till B3 är de som kan reponeras för hand, 

dock för vissa fall kan B2 och B3 behöva opereras. Om en fraktur inte behandlas inom cirka en 

vecka så börjar kroppen att självläka samman benen på felaktigt sätt, vilket betyder att operation 

krävs oavsett typ. Det är heller inte helt ovanligt att patienter får sina frakturer felaktigt 

reponerade och därmed krävs även då operation.    

  

 

Figur 2.De olika typerna av handledsfrakturer. Rutan anger de typer som kan reponeras för 

hand. Den streckade inramningen visar de typer som kan behöva opereras. Typerna C1, C2 och 

C3 är de som kräver operation.  

(internetmedicin.se, 2014)  

Radius 

Ulna 

Karpalbenen (carpus) 

Metakarpalbenen (metacarpus) 

Falangbenen (proximalis, intermedia och distalis phalanges) 
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Den vanligaste behandlingen i dagsläget för de enklare frakturerna är att återföra (reponera) 

frakturen för hand. Behandlingen utförs av två personer, plus en tredje som hjälper till vid 

slutfasen. Kirurgen, drar i patientens hand medan en annan person ger mothåll genom att hålla i 

underarmen, se Figur 3. Draget bibehålls en längre stund, oftast 20 minuter (Swesem, 2013), 

men detta varierar från person till person. Kraften som krävs är cirka 40 N men även detta 

varierar. Efter detta så har benändarna dragits isär vilket möjliggör reponering av frakturen. 

Ytterligare en person krävs för att bibehålla ett drag, dock med lägre kraft. Smärtstillande 

används ofta vid reponering.  

         När frakturen är reponerad gipsas patientens övre del av handleden och underarmen, 

samtidigt som draget kvarstår. Patienten behöver vara gipsad i åtminstone ett par veckor för att 

kroppen ska läka samman frakturerna (Möller, M. 2014).   

    

 

Figur 3. En sjuksköterska håller emot medan kirurgen drar i patientens hand. 

(ferdighet.iportal.uib.no, 2014) 

2.2 Antropometri 
Antropometrisk data användes för att säkerställa att hjälpmedlet passar till (90 %) Sveriges 

vuxna befolkning. Exakt betyder det 5:e percentilen av kvinnor och 95:e percentilen av män. En 

percentil ger ett värde på en variabel där en viss andel av observationerna (i detta fall mått på 

människokroppen) har ett lägre värde. Det betyder t.ex. att 5:e percentil för kvinnor, av någon 

variabel, ger att 5 % av den kvinnliga befolkningen har ett lägre värde. Dessa percentiler (95:e 

och 5:e) är vanligt använda vid utformningen av produkter som ska användas av alla. De mått 

som ansågs vitala var underarmens längd (från armbåge till vrist), underarmens omkrets (den 

största omkretsen), handens längd (från vrist till långfingrets ände), handens bredd (utan tumme), 

indexfingrets längd och indexfingrets tjocklek, se Tabell 1.  

Tabell 1. Antropometrisk data.  

Mått 5:e percentil, kvinnor (i mm) 95:e percentil, män (i mm) 

Underarm, längd 215 317 

Hand, längd 165 202 

Hand, bredd 65 92 

Indexfinger, längd 64 80 

Fingertjocklek (index) 14 21 

Underarm, diameter 190* 327* 

(Hanson, L. et al, 2009. Jürgens, H.W. et all, 1998) 

* : Dessa källor gäller för manliga amerikaner och kvinnliga japaner, respektive (nasa.gov). 
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2.3 Borgs CR-10 skala 
Borgs CR-10 (där CR står för Category Ratio) skala används för att mäta intensitet av 

upplevelser, oftast ansträngning eller smärta (Borg, G. 1982). Ord är kopplade till de flesta 

sifforna i skalan så att de som fyller i skalan har en referensram på vad som t.ex. är en ”Stark” 

känsla, se Figur 4. Smärta, och känslor överlag, är självklart subjektiva vilket måste tas hänsyn 

till vid tolkning av resultat. Denna skattningsskala, Figur 4, kan användas för att jämföra och 

verifiera om det nya hjälpmedlet är skonsammare.  

 

Figur 4. Borgs CR-10 skala.  

(lakartidningen.se, 2014) 

2.4 Hjälpmedel inom ortopedin 
Det finns hjälpmedel som förenklar arbetet för personalen idag. Det finns en metod som kan 

användas vid reponering som använder s.k. kinesiska fingerfällor och vikter. Fingerfällorna sätts 

på ett par av fingrarna och hålls kvar då de dras bort från handen. Detta görs med vikter som 

hängs på patientens överarm, se Figur 5. Denna metod hjälper för att dra isär frakturen men det 

går inte att reponera effektivt när underarmen är lodrät. Därför behöver man återgå till den 

vanliga metoden för att slutföra reponeringen och gipsningen. Att förflytta patientens arm från 

ett vertikalt till horisontellt läge innebär ökad risk för att frakturen reponeras felaktigt.  Då vikter 

används går det inte att analogt ändra draget i handleden. För att ge varierade drag används olika 

vikter på 3,4,5 och 6 kg.      

 

Figur 5. Fingrarna sitter fast i fällorna som är upphängda i ett ”torn”. Vikter läggs på 

patientens överarm för att skapa drag i handleden.  

(sfghed.ucsf.edu, 2014) 
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Det finns andra hjälpmedel som är ämnade för de frakturer som kräver operation. Wrist Traction 

Tower, se Figur 6, är ett sådant hjälpmedel, som i likhet med vikt-baserade metoden använder 

fingerfällor och där underarmen är lodrät.  
 

 

Figur 6. “Wrist Traction Tower”, ett hjälpmedel ämnat för operation. 

 (arthex.com, 2014) 

2.5 Tekniska lösningar 
Tänkbara tekniska lösningar för de olika huvudfunktionerna undersöktes, som beskrevs under 

1.2 Syfte och mål.  

 

2.5.1 Kraftapplikationer 
De kraftapplikationer som undersöktes var; pneumatiska cylindrar, elektriska och mekaniska 

ställdon (i form av olika skruvar; kulskruvar och trapetsskruvar).   

 

En pneumatisk dubbelverkande cylinder möjliggör en kraftapplikation åt bägge håll, se Figur 7.  

 

 

Figur 7. Schematisk bild av pneumatisk cylinder. Kolven trycks utåt i blåa pilens riktning när 

tryckluft förs in i på blåa sidan. Kolven trycks inåt i röda pilens riktning när tryckluft förs in i på 

röda sidan.   

(accentbearing.com, 2014)  

Lufttrycket, och därmed kraften, kan kontrolleras och mätas med en regulator (som har inbyggd 

manometer), se Figur 8.  
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Figur 8. Regulator, med manometern. Den visar lufttryck men kan enkelt tydas till kraft då 

cylinderns area är känd. Trycket regleras genom att vrida på knappen.(armstrongphl.ph, 2014) 

   

Fördelar med pneumatiska cylindrar är att de är relativt billiga och att kraftmätningen är enkel.  

Nackdelar med pneumatiska cylindrar är osäkerheten (pga. luft är kompressibel), läckage av luft 

(ineffektivitet och oljud) och svårighet att styra linjärt vid låga hastigheter (Nook, C. 2013). 

   

Ett elektriskt ställdon omvandlar rotation till linjärrörelse med hjälp av en motor, kuggdrev och 

någon form av skruv (oftast en trapets eller kulskruv) och mutter, se Figur 9. 

  

Figur 9. Ett elektriskt ställdon. Den elektriska motorn (1) överför kraften via ett kuggdrev (2) 

som får skruven (3) att rotera vilket i sin tur får kolven (4) att förflytta sig fram eller bak.  

(progressiveautomations.com, 2014) 

Fördelar med elektriska ställdon är att rörelsen kan styras noggrant. Nackdelar med elektriska 

ställdon är att de kräver reglerdon, programvara och det höga inköpspriset (Nook, C. 2013). 

 

Kulskruvar och trapetsskruvar kan användas som linjära mekaniska ställdon. I likhet med 

elektriska ställdon förvandlas rotation till linjär rörelse. Kulskruvar använder kulor som färdas 

runt skruven som en spiral. Detta gör att friktionen mellan skruv och lagringen blir minimal, se 

Figur 10. 

 

Figur 10. Genomskärning av en kulskruv.  

(roton.com, 2014)  

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 
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Kulskruvar är inte självlåsande, något dyrare och har en relativt hög verkningsgrad, runt 90 %. 

Trapetsskruvar är självlåsande, billiga och har relativt låg verkningsgrad (20-40%).(Roton, 2009) 

 

Fördelar med mekaniska ställdon är att de är billigare jämfört med andra ställdon. 

En nackdel med mekaniska ställdon är att drivningen måste ske manuellt. En nackdel för 

kulskruvar i detta fall är att en bromsmekanism behövs. 

 
2.5.2 Kraftmätning 
De kraftmätnings-alternativ som undersöktes var olika typer av lastceller, och fjädrar.  

En typ av lastcell som kan lämpas för de relativt små krafterna är en kompressionslastcell, se 

Figur 11. Den använder en (tråd)töjningsgivare, en elektrisk komponent, där dess resistans 

ändras när den töjs, dvs. blir utsatt för en yttre kraft. Signalen, som mäts i volt, är liten men 

skickas vidare till en förstärkare. En sådan typ av lastcell har en mätningsnoggrannhet på ca 1 %.  

 

Figur 11. En kompressionslastcell.  

(appmeas.co.uk, 2014) 

Fördelar med en sådan lastcell är att den är relativt billig (jämfört med andra typer av 

elektroniska tryck- eller lastceller, och har fortfarande tillräckligt hög mätnoggrannhet) och liten.   

Nackdelar är att den kräver tillhörande förstärkare, display och kontinuerlig elektricitet. (Hunt, 

A. et al, 2013).  

 

Vissa typer av fjädrar, t.ex. tryck- och dragfjädrar, har ett linjärt förhållande mellan kraft och 

(elastisk) deformation, såvida fjädern inte stumtrycks, dvs. att fjädervarven vidrör varandra när 

fjädern trycks ihop. Deformationen, eller förflyttningen, hos fjädrarna kan användas som 

kraftmätning, se Figur 12.   

 

Figur 12. En fjädervåg, eller dynamometer. När en massa hängs på kroken dras fjädern ut och 

genom dess elastiska deformation kan vikten avläsas. 

(enasco.com, 2014) 

Fördelar med fjädrar är att de är enkla, billiga, små och lätta. Nackdelar är att kraftmätningen ges 

analogt och därmed behöver tolkas.  

2.5.3 Infästning av hand 
Fingerfällor är en vanlig förekomst inom ortopedin. Utformningen av fällan (textilen) får 

omkretsen att minska då den dras längs med, vilket sker när man försöker dra ut fingrarna från 

fällan och fingrarna stramas åt. Olika storlekar av fällor krävs för att möjliggöra användning på 

alla patienter, se Figur 13.   

 

Figur 13. Så kallade “kinesiska fingerfällor” i olika storlekar; XS, S, M, L, och XL.  

(swmedsource.com, 2014)  

http://www.swmedsource.com/images/new%20website%20images/Surgery%20Table%20Accessories/Traction_Finger_Traps/resized.jpg
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2.5.4 Infästning av arm 
Infästning av arm kan ske med åtdragning av remmar eller liknande. Ett annat alternativ vore att 

använda samma princip som en ortopedisk sko som används för att fixera fötterna, se Figur 14. 

Denna produkt använder tryckluft(samt remmar) för åstadkomma detta. Tryckluft tillförs genom 

att pumpa en s.k. pumpblåsa som finns på skon.   

 

Figur 14. En typ av ortopedisk sko där tryckluft används för att hålla foten stilla. 

(Footankle.com, 2014) 
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3 GENOMFÖRANDE 

3.1 Kravspecifikation 
Utifrån antropometrisk data, förståelse av nuvarande metod och dess problem gjordes en 

kravspecifikation med hjälp av Rami Elias.   

Varje krav gavs ett nummer och hur det kan verifieras att kravet är uppfyllt. En av dessa är en 

teoretisk verifiering utifrån ritningar och tidigare känd data, vilket betecknas teoretisk. Krav där 

en fysisk prototyp måste testas betecknas med fysisk. Där den behöver testas på patienter med 

handledsfrakturer betecknas detta med fältprov. Se Tabell 2 för kravspecifikationen.  

Tabell 2. Kravspecifikationen.  

Krav nr. Beskrivning Verifieringsmetod 

1 Anbringa en kraft på patientens handled på 90 N.  Fysisk 

2 Analogt ändra kraften mellan 0 och 90 N, med ±2,5 N precision. Fysisk 

3 Ifall kraften ansätts från flera källor ska skillnaden vara mindre än 

2,5 N. 

Fysisk 

4 Kunna läsa ut kraften som appliceras på patienten. Fysisk 

5 Ha patientens underarm parallell med golvet vid användning. Teoretisk 

6 Handen ska vara rak med armen vid kraftpåläggningen. Teoretisk 

7 Den ska kunna användas med olika överarm-underarm positioner; 

överarmen kan vara vinklad 0 till 30 grader från kroppen, medan 

underarmen är parallell med marken.    

Teoretisk 

8 Produkten ska inte väga mer än 5 kg. Teoretisk/ 

Fysisk 

9 Produkten ska passa Sveriges vuxna befolkning. (krav 11-16) Teoretisk 

10 Underarmslängd (fram till vristen): 215 – 317 mm Teoretisk 

11 Underarmsomkrets(största): 190 – 327 mm   Teoretisk 

12 Handvidd utan tumme: 72-99 mm Teoretisk 

13 Handlängd (från vristen till långfingrets topp): 165-202 mm Teoretisk 

14 Indexfingerlängd: 64-80 mm Teoretisk 

15 Fingertjocklek: 14-21 mm Teoretisk 

16 Produktens storlek ska inte överskrida 600x150x250 (LxHxB, mm). Teoretisk 

17 Produktens ytor ska vara lätt åtkomliga för rengöring.  Teoretisk 

18 Speciella verktyg ska inte krävas för att montera prototypen. Teoretisk/ 

Fysisk 

19 Ge möjlighet att applicera gips på armens övre sida, från 

handryggen till 5 cm ifrån armbågen, med ett reducerat drag. 

Teoretisk/ 

Fältprov 

20 Fritt utrymme kring handleden så att kirurgen kan nå runt patientens 

handled, vilket betyder att runt handleden ska det vara fritt för 

kirurgens fingrar (21 mm, minst). Det ska vara fritt upptill 5 cm 

ifrån vristen. 

Teoretisk/ 

Fältprov 
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21 Underhåll och förberedning för användning ska inte ta mer än ett 

par minuter. 

Teoretisk/ 

Fysisk 

22 Kraftappliceringen ska kunna göras under 1 minut, och av en 

person. 

Teoretisk/ 

Fysisk 

23 Inspänning av produkten på patienten ska kunna göras under 45 

sekunder, och av en person. 

Fysisk 

24 Patientens obehag ska vara likvärdigt eller mindre jämfört med 

nuvarande metod. 

Fältprov 

Utöver dessa krav var ett önskemål, ur ekonomisk synpunkt, att införa någon form av 

engångsdetalj eller liknande till produkten.   

3.2 Konceptgenerering och utvärdering 

Utifrån bakgrunden, referensramen och kravspecifikationen utvecklades koncept med hjälp av 

”brainstorming”. Konceptgenereringen delades upp i delkoncept, som är baserade på de 

huvudfunktionerna konceptet skulle uppfylla. Dessa var koncept för infästning av hand, koncept 

för infästning av arm och koncept för kraftapplikation och kraftmätning. De koncept som 

presenterades ansågs kunna uppfylla kravspecifikationen. Vid utvärdering av koncepten 

användes Pughs beslutsmatris. De kriterier som användes för beslutsmatrisen var till stor del 

baserade på kravspecifikationen, som kan uppfyllas olika bra (vikt och tidsåtgång, t.ex.).  

Andra koncept och idéer som ansågs otillräckliga finns i Bilaga A – Övriga koncept. 

 
3.2.1 Koncept för infästning av hand 
3.2.1.1 Koncept A, Platta med fingerskåror 

En idé för att låsa fingrarna var att spänna fast en hård platta med mjuka skåror för fingrarna, 

som fästs på patients övre fingersegment (proximala falanger), se Figur 15. En liknande platta, 

utformad efter handryggen, kan i kombination med denna platta låsa patientens knogled genom 

att fästas över patientens handrygg (metacarpus). Remmar alternativt rep kan användas för att 

fästa plattorna.  

  

Figur 15. Platta med fingerskåror; skåror för fingrarna (1) och rep (2) alternativt remmar.  

Remmarna kan vara av kardborre-typ där ena änden är fast och andra träs igenom en ögla och 

fästs sedan med själva kardborren, se Figur 16.      

 

Figur 16. Exempel på hur plattorna kan fästas med kardborrerem. Ena änden (1) av remmen är 

fast. Remmen träs över och igenom en ögla (2) och fästs på sig själv (3).     

(1) 

(2) 

(1) (2) 

(3) 
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Kraften från isär dragning vid reponering är tänkt att gå rätlinjigt med underarmsbenen ulna, 

radius och handens ben carpus och metacarpus. Med patientens fingrar böjda vid knogen i 

vinkel förbättras fasthållningen, se Figur 17.  

 

 

Figur 17.  Principiell bild på hur konceptet var tänkt att användas. De svarta strecken 

representerar en hand med böjda fingrar. På handryggen fästs den släta plattan (1) och på 

fingrarna fästs plattan med fingerskåror (2).  

3.2.1.2 Koncept B, Stödplatta med remmar 

Ett annat alternativ var att använda två remmar för att spänna en flexibel platta runt patientens 

knoge. Insidan fodras med gummi eller liknande material för bättre komfort och friktion, se 

Figur 18. Även med detta koncept är det tänkt att remmarna spänns över patientens handrygg 

och fingrar.  

 

Figur 18. Flexibel platta (2) med remmar (1).  

3.2.1.3 Koncept C, Fingerfälla alternativ 

Ett koncept baserades på en alternativ användning av fingerfällor. Genom att spänna fingerfällan 

runt någon form av platta görs den mer kompakt och ökar dessutom fasthållningen, Se Figur 19. 

 

Figur 19. Vy av konceptet från sidan. Fingrarna sätts i fingerfällor (1) och böjs kring en platta 

(2). Ett fäste (3) håller fällan, och i sin tur fingrarna på plats.  

3.2.1.4 Koncept D, Cykelhjälmsinspänning 

På moderna cykelhjälmar finns ett system som används för att justera banden mot bakhuvudet. 

Principen är två motstående kuggade ändar med mellanliggande kugghjul som vid medurs 

vridning spänner ändarna och släpper vid moturs vridning, se Figur 20. Det finns även en 

spärranordning som håller och lossar spänningen. Likt koncept A och B spänns denna anordning 

över handryggen och fingrarna. En anpassad version av detta system, med mer fodring för ökad 

komfort för handen, skulle ge ett snabbt inspänningsalternativ.      

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(2) 

(1) 
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Figur 20. En fastspänningsanordning på en cykelhjälm. Mittensektionen rymmer kugghjulet som 

justerar inspänningen. 

(e-rudy.com, 2014)    

 

3.2.2 Konceptutvärdering av infästning av hand  
De olika koncept som presenterades i föregående kapitel utvärderades med Pughs beslutsmatris. 

Kriterium ansågs vara enkelhet, pris, flexibilitet, komfort, tidsåtgång och fixering. Enkelhet är ett 

mått på hur många ingående delar som finns och hur komplexa dessa delar är. Kostnad är 

produktionskostnaden. Flexibilitet är hur lämpad konceptet är för hantering av olika händer. 

Komfort är ett mått på hur skonsam den är för patienten. Tidsåtgång är hur lång tid det tar att 

fästa patientens hand. Att använda remmar för fastspänning sattes som referenskonceptet. Se 

Tabell 3 för matrisen.   

Tabell 3. Pughs beslutsmatris angående infästning av hand 

Infästning av hand 

 Kriterium Viktning  
(A) 

Fingerskåror 

(B) 
Stödplatta 

med remmar 

(C) 
Fingerfälla 

alt. 

(D) 
Cykelhjälms-

fäste  

 
(Referens) 
Remmar 

Enkelhet 3 0 0 0 -  

Kostnad 3 - 0 - -  

Flexibilitet 3 0 0 + 0  

Komfort 4 + + + +  

Tidsåtgång 4 0 0 - +  

  Total 1 4 0 2  

 

Enligt Pughmatrisen var koncept B, stödplatta med remmar, det lämpligaste alternativet. Det är 

enkelt, billigt, flexibelt och komfortabelt. Koncept A, Fingerskåror, var liknande men var dyrare 

och jämfört med koncept B var komforten och flexibiliteten sämre då det ansågs vara svårare för 

skårorna att vara lika väl anpassade till små som stora händer. Alternativet vore att ha olika 

storlekar av detta koncept, vilket skulle göra konceptet dyrare. Samma nackdel har koncept C, 

fingerfälla alternativ, där flera varianter måste köpas för att anpassa alla händer. Koncept D, 

cykelhjälmsfäste, ger bra komfort och det går snabbt att fästa patienten. Dock ansågs den för dyr 

och komplicerad.  

 
3.2.3 Koncept för infästning av underarm 
3.2.3.1 Koncept A, Stödplatta med remmar 

En idé var att använda relativt hård, men flexibel nog för att formas efter olika patienter, platta 

med en mjukare insida (gummi eller liknande), se Figur 21. Den hårdare plattan fördelar 

krafterna från remmarna för att sprida kraften från remmarna. Den mjukare insidan ger en bättre 

komfort för patienten. Remmarna kan vara kardborreremmar eller vanliga spännremmar.    
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Figur 21. En stödplatta med remmar.  
3.2.3.2 Koncept B, Stödplatta med tryckluftskuddar 

Ett koncept liknande koncept A var att ersätta den mjuka insidan med tryckluftsbälgar som fylls 

med luft. Remmar används för att fästa underarmen till en viss gräns. Bälgarna fylls med en 

handpump, liknande en som används för blodtrycksmätare, se Figur 22. De fylls ut tills trycket är 

tillräckligt så att armen är fixerad.    

 

Figur 22. Blodtrycksmätare med handpump.  

(medistore.se, 2014)  

 
3.2.3.4 Koncept C, Cykelhjälmsinspänning 

Likt för handen kan samma cykelhjälmsmekanism användas för armen. Dock krävs andra 

dimensioner för att klara av de större variationerna som underarmar har jämfört med fingrar.  

Alternativt kan mekanismen användas i kombination med remmar, se Figur 23.  

 

Figur 23. Genomskärning av “cykelhjälmsinspänningen” (det röda, där den streckade 

rektangeln ska representera hjulet som justerar spänningen) i kombination med remmar (det 

blåa). Den vänstra bilden visar en stor underarm där remmarnas hela längder behövs för att nå. 

Den högra visar en mindre underarm där endast en del av remmarna behövs.      
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3.2.4 Konceptutvärdering av infästning av arm 
De olika alternativen utvärderas på samma vis som för hand-alternativen, dvs. med samma 

kriterium och viktningar, Se för Tabell 4 för matrisen.   

 

Tabell 4. Pughs beslutsmatris angående infästning av arm 

Infästning av arm 

 Kriterium Viktning  

(A) 

Stödplatta 

med remmar 

(B) 
Stödplatta med 
tryckluftsbälgar 

 

 
(C) 

Cykelhjälmsfäste 
 
 

(Referens) 
Remmar 

Enkelhet 3 0 - -  

Kostnad 3 0 - -  

Flexibilitet 3 + + +  

Komfort 4 + + +  

Tidsåtgång 4 0 0 +  

      

  Total 7 1 5  

 

Likt infästningsalternativen för handen är koncept A, stödplatta med remmar, det att föredra 

enligt Pughmatrisen. Det är enkelt, billigt, flexibelt och komfortabelt. Koncept B gav också bra 

komfort för patienten och var flexibelt. Konceptet är dock dyrare och mer komplext pga. 

tryckluftsbälgarna och medföljande handpump. Likt cykelhjälms-konceptet för handen ger 

koncept C bra komfort, flexibilitet men mekanismen gör den mer komplicerad och dyrare.  

 
3.2.5 Koncept för kraftapplikation och kraftmätning 
Då kraftapplikation och kraftmätning är sammanhängande valdes dessa att presenteras ihop. 

De koncept som presenteras är grova 3D-modeller gjorda i SolidEdge. Varje koncept visas även 

med en 3D modellerad arm för att ge en bättre förståelse, se Figur 24.   

 

Figur 24. 3D-modell som användes med koncepten.  

3.2.5.1 Koncept A, Spår 

Koncept A består av en basplatta där armen fästs och en rörlig handtagsdel som går i s.k. laxspår, 

se Figur 26. Kraften anbringas mellan basplattan och handtagsdelen med hjälp av två gängade 

stänger. Stängerna skruvas åt samtidigt med en vev då stängerna är sammankopplade med en 

kuggrem. Då skruvarna går emot basplattan trycks handtaget, och därmed handen, åt motsatt 

håll. Handtaget går i laxspår som ger stabilitet och hindrar den från att tippa. Skruvarnas ändar 

kommer i kontakt med två tryckfjädrar alternativt två lastceller, som indikerar hur mycket kraft 

som appliceras på handleden. Om lastceller används ges signalen till en display. Då fjädrar 

används för kraftmätning ses fjädrarnas hoptryckning genom en öppning ovanför där 
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markeringar visar vilken kraft som deformationen svarar för. Se Figur 25 för Koncept A1/A2 

(A1 är konceptet där kraft mäts med fjädrar, A2 med lastceller). 

 

Figur 25. Koncept A, med ingående delar: kuggrem (1), vev (2), gängade stänger (3), laxspår (4) 

för de gängade husen (5) och tryckfjädrar alternativt lastceller (6). 

    

Figur 26. Genomskärning av ett laxspår.  

3.2.5.2 Koncept B, Cylinder 

Två dubbelverkande pneumatiska cylindrar monterade i basplattan ger möjlighet att flytta 

handtaget fram och tillbaka med kolvstängerna, se Figur 27. Tryckluften kan fås från separat 

kompressor, intern kompressor, lufttank eller från handpump. Kraften styrs med en regulator och 

kraften mäts ut av en manometer.   

 

 Figur 27. Koncept B, kraftapplikationen sker med två pneumatiska cylindrar.  

3.2.5.2 Koncept C, Ställdon 

Liknande koncept B, så ges kraftapplikationen av två ställdon, se Figur 28. Skillnaden är att de är 

elektriska ställdon. De har interna lastceller som ger signaler via en förstärkare till någon form av 

kontrollenhet.  
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Figur 28. Koncept C, Kraftapplikationen ges av två elektriska ställdon.  

3.2.5.3 Koncept D, Kuggrem 

I likhet med koncept A appliceras kraften med två skruvar, sammankopplade med en kuggrem. 

Skillnaden är att skruvarna är gängade i plattan och lagrade i handtaget, se Figur 29. 

Kraftmätningen är flyttad till handtagsdelen där tryckfjädrar är monterade.  

   

Figur 29. Koncept D. Veven (1) får de gängade stängerna (2), som är gängade i basplattan (3) 

att gängas med hjälp av kuggremmen (4). Fjäderpaketen (5), där den ogängade delen av 

stängerna är lagrade, förflyttar sig relativt stängerna då patientens hand trycks utåt.  

Kraften går att läsa ut då handtaget kan röra sig axiellt oberoende stängerna. Detta åstadkoms 

med två tryckfjädrar som sitter monterade i varsitt hus på handtagsdelen, s.k. fjäderpaket. Då 

patienten håller i handtaget när den skruvas ut trycks fjädrarna ihop. Fjädrarna är monterade 

emellan ett bronslager och en bricka, som i sin tur trycks mot en låsring, se Figur 30.      

 

 

Figur 30. Den vänstra bilden visar hur fjäderpaketet är i dess neutrala läge, dvs. ingen extern 

kraft påverkar huset. Den högra bilden visar hur fjäderpaketet påverkas vid inverkan av extern 

påtryckning; huset trycks tillbaka (åt vänster) medan axeln med spårringen (1) med brickan (2) 

pressar tryckfjädern (3) mot det främre lagret (4).    

(2) 

(5) 

(1) 

(4) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(3) 

(3) (4) 
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Då handtaget vevas ifrån bottenplattan skapas en reaktionskraft i patientens hand som håller 

fjäderpaketet och handtaget stationärt i förhållande till de gängande stängerna. Genom 

markeringar på stängerna indikeras vilken kraft som verkar längs patientens arm. Detta görs med 

frästa spår på den gängade stången, se Figur 31. Fjäderpaketet rör sig relativt till stängerna, då 

fjädern trycks ihop, vilket betyder att skillnaden i läge kan indikeras som kraft. 

 

Figur 31. Exempel på hur indikation av kraft kan se ut på stången.  

 
3.2.5.4 Koncept E, Fjäder 

Detta koncept är en vidareutveckling av koncept C. Skillnaden är att det finns endast en gängad 

stång och därmed ingen kuggrem, se Figur 32. Den andra gängade stången ersätts med en slät 

stång som lagras radiellt i plattan och låses fast i handtaget. Detta stabiliserar handtaget och 

hindrar det från att rotera. Fjäderpaketet är detsamma, dock placerat endast på den gängade 

stången.     

 

Figur 32. Koncept E, en variant av koncept D. 

3.2.6 Konceptutvärdering av kraftapplikation och kraftmätning 
Kriterium för kraftapplikation ansågs vara enkelhet, vikt, kostnad, storlek, tidsåtgång, 

noggrannhet, ergonomi och underhåll. Enkelhet är ett mått på hur många ingående delar som 

finns och hur komplexa dessa delar är. Vikt är konceptets vikt, där en högre vikt anses negativt, 

och en lägre positiv, till en viss gräns. Kostnad är produktionskostnaden. Storlek är konceptets 

storlek. Tidsåtgång är hur lång tid det tar att anbringa kraften. Ergonomi är hur ergonomisk det 

för användaren att ansätta kraften. Underhåll är hur mycket underhåll och förberedelser som 

behöver göras. Koncept C, Ställdon, sattes som referens, se Tabell 5. 
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Tabell 5. Pughs beslutsmatris angående kraftapplikation. 

Kraftapplikation 

Kriterium Viktning 
(A) 

Spår 
(B) 

Cylinder 
(D) 

Kuggrem 
(E) 

Fjäder 
(C)  

Ställdon 

Enkelhet 4 0 0 0 + R 

Vikt 2 0 0 + + E 

Kostnad 4 + 0 + + F 

Ergonomi  3 - 0 - - E 

Tidsåtgång 4 - 0 - - R 

Underhåll 2 0 0 0 0 E 

 Storlek 3 0 0 0 0 N 

  Total -3 0 -1 3 S 

 

Enligt Pughmatrisen var koncept E, Fjäder, alternativet att föredra. Jämfört med de andra 

koncepten gav den i princip samma prestanda med billigare, enklare konstruktion. Nackdelen var 

dock att kraftapplikationen måste ske manuellt. Då kraften som hjälpmedlet ska applicera är 

relativt liten, och kravet för noggrannheten låg, ansågs de automatiserade, mer dyra koncepten 

mindre lämpliga för detta ändamål.       

 

Kriterium för kraftmätning ansågs vara enkelhet, vikt, kostnad, mätnoggrannhet och storlek. 

Enkelhet är ett mått på hur många ingående delar som finns och hur komplexa dessa delar är. 

Vikt är kraftmätning systemets vikt. Kostnad är produktionskostnaden. Mätnoggrannhet är hur 

exakt kraftmätningen är. Storlek är volymen som tas upp av kraftmätningen.    

 

De tre olika kraftmätningssystem jämfördes; Tryckfjäder (koncept A1, D och E), Lastcell 

(koncept A2 och C) och Manometer (koncept B).  Lastceller sattes som referens, se Tabell 6. 

 

Tabell 6. Pughs beslutsmatris angående kraftmätning. 

Kraftmätning 

Kriterium Viktning 

 
A1,D,E 

Tryckfjäder 
B 

Manometer 
A2,C 

Lastcell 

Enkelhet 3 + 0 R 

Vikt 1 + 0 E 

Kostnad 3 + 0 F 

Mätnoggrannhet  5 - 0  

 Storlek 2 + 0  

  Total 4 0  

 

Att använda en tryckfjäder för kraftmätning ansågs lämpligast enligt Pughmatrisen då den är 

enklare, lättare och billigare jämfört med alternativen och kraftmätningsnoggrannheten är god 

nog. 

 

3.2.7 Val av koncept 

Enligt Pughmatriserna var koncept E, där fästning av arm och hand sker med remmar och plattor, 

det bästa alternativet. Uppdragsgivaren Rami Elias höll med om detta, då han ansåg att ett 

mekaniskt hjälpmedel vore att föredra.  
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3.3 Detaljering 
3.3.1 CAD-modellering  

Det valda konceptet detaljerades med CAD-programmet SolidEdge, vilket inkluderar själva 3D-

modellerna och de tekniska ritningarna. Samtliga ritningar för konceptet finns under Bilaga F – 

Ritningar. Nedan ses konceptet innan detaljering, se Figur 33.  

 

 

Figur 33. Grov skiss av det valda konceptet. Huvudsakliga ingående delar: basplattan (1), 

handtag (2), gängad stång (3),slät stång (4), vev (5), stödplattor med remmar (6).  

Basplattan består av en tunnplåt i rostfritt stål, fäst på två fyrkantsrör i stål. I dessa monterades en 

insatsgänga och ett gängat hus, för den gängade stången, och ett kulbussningshus för den släta 

stången.  

Fyrkantsrören har avlånga monteringshål för de skruvar som håller dem samman med plattan. 

Detta medför att det vid montering går att justera rörens lägen mot varandra. Justerbarheten är 

viktigt då axlarna som ska gängas och lagras i rören måste vara tillräckligt parallellt monterade. 

Två skenor fästs på plattan för infästning av remmar. Remskenorna utformades för att täcka 

variationen av armlängder. En gummiduk var tänkt att fästas på plattan för att öka friktionen 

mellan patientens arm och underlaget, samt öka komforten för patienten. Maskinfötter 

monterades på gängade stänger som skruvades i fyrkantsrören för att höja basplattan från marken 

och ge den en stabil grund. Se Figur 34 för basplattan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 

(6) 

(6) 
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Figur 34. Skärmbild av basplattan från SolidEdge. Ingående delar: tunn rostfristålplåt (1), 

fyrkantsrören (2), remhållare (3), insatsgänga (4), kulbussningshus (5), gängat hus (6) inuti 

fyrkantsröret, maskinfötter (7), fyrkantspluggar (8), och en gummiduk (9). 

Två gängade hus användes för att öka stabiliteten för den gängade stången, Se Figur 35. 

  

Figur 35. Genomskärning av basplattan där stången (1) är monterad i insatsgängan (2) och det 

gängade huset (3). 

Då den gängade stången är gängad i två gängade hus, medför det att en av dessa gängor måste 

vara justerbar i axiellt led för att stämma med gängstigningen. Stigningen för stången är 1,75 

vilket ger att ett hus måste vara justerbar till samma grad. Med avlånga hål i fyrkantsrören kunde 

detta uppnås.   

De remmar som var tänkta att användas för basplattan, och handtaget, var kardborreband med 

plastringar i ena ändan, som agerar stopp då de träs i remskenorna. Se Figur 36 för remmen.  

 

 

Figur 36. Rem av typ Fastech VSTRAP.  

(overlander.se, 2014)  

(8) 

(4) 

(5) 

(9) 

(1) 

(2) 

(2) 

(3) 
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(7) 
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Stödplattor skulle användas i kombination med remmar vid inspänning av patienten. De var 

tänkta att vara gjorda i något material som var tillräckligt starkt för att fördela kraften från 

remmarna och ett tillräckligt flexibelt för att formas runt patientens arm och hand. Alternativt 

kunde plattorna vara gjort av två material. Då produkter eller halvfabrikat för just precis detta 

ändamål inte fanns tillverkades egna, läs vidare under 3.8 Tillverkning och inköp. 

Maskinfötterna, gänginsatsen, kulbussningen, gummiduken inköptes ifrån olika företag.   

 

I likhet med basplattan är handtaget i grunden en rostfri tunnplåt, som är bockad. En gummiduk 

fästs även på denna del av samman anledning som för basplattan, se Figur 37. Patientens fingrar 

var tänkt att vila på gummiduken medan tummen vilar fritt under den bockade plåten.    

 

 

Figur 37. Handtaget med stängerna. Ingående delar: fjäderpaket (1), ledstångshus (2), bockad 

stålplåt (3), gummiduk (4), vev (5), remhållare (6), gängad stång (7) och en slät stång (8).  

Fjäderpaketet består av två glidlager, två brickor, en låsring, en tryckfjäder, en distans och ett 

hus. Huset är i aluminium för att göra prototypen lättare och mindre framtung. Glidlagren, gjorda 

av mässing, pressas lätt in i huset och hålls fast med stoppskruvar. Då huset förflyttar sig 

passerar det kraftmarkeringarna som kan utläsas av användaren, se Figur 38. De fyra skruvarna 

som fäster fjäderpaketet med stålplåten är gängade i helicoil. 

 

 

 

 

Figur 38. Fjäderpaketet, sett från sidan i genomskärning. Ingående delar: hus (1), glidlager (2), 

tryckfjäder (3), brickor (4), låsring (5), distansrör (6), stoppskruvar (7) och själva axeln (8) med 

dess kraftindikeringar (9).  

(1) 

(9) 

(4) 

(2) 

(3) 

(3) 

(1) 

(8) 
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Distansröret stoppar fjädern från att tryckas ihop förbi dess rekommenderade max belastning. 

Detta hindrar även huset från att stöta ihop med gängan. Fjädern som valdes har en maximal 

kraftbelastning på 99 N, och en deformationslängd (skillnad mellan vilolängd och minimala 

tillåten inspänd längd) på 36 mm. Denna längd medför att kraftmätning sker inom detta spann, 

vilket ansågs tillräckligt för att användaren skall kunna avläsa med tillräckligt noggrannhet.  

Ledstångshuset, även det i aluminium, skruvas fast med hjälp av helicoil-gängor. Den släta 

stången, 12 mm diameter, fästs i huset med en skruv, då stången har en invändig gänga, och lätt 

presspassning, se Figur 39.  

 

 

Figur 39. Ledstångshuset.  

Den gängade stången utgick från en M12x1,75 gängad stång där ena halvan skulle svarvas ner. 

På den släta änden sattes en invändig gänga för montering av veven, se Figur 40. Ett låsringsspår 

svarvades så att fjäderpaketet, och därmed resten av handtaget, kunde monteras på axeln. Frästa 

markeringar jämnt fördelade kring stången (120 grader emellan) användes för kraftmätning. 

Längden på markeringsfältet uppskattades utifrån data från tryckfjädern. Avståndet mellan varje 

markering motsvarar 10 N.      

 

 

Figur 40. Stången som är delvis gängad. Fjäderpaketet låses axiellt i en riktning på spårringen 

som fästs vid (1). Veven monteras med en skruv i den invändiga gängan (2).    

Gummiduken, veven och tryckfjädern inköptes från olika företag.  

 

3.3.2 Beräkningar  
FEM-Beräkningar gjordes för basplattan och handtaget i ANSYS Workbench 14.0. Dessa gällde 

deformation och spänning.   

Upplägget för handtaget var att frilägga den samt stängerna från basplattan. De två 

fästpunkterna, gängan och kulbussningen, sattes till att vara fast infäst och friktionslöst 

cylindrisk stödd respektive. Den fasta infästningen skulle återspegla kontakten som sker mellan 

den gängade stången och insatsgängan i basplattan. Det antogs även att bara ett av gänghusen var 

i full kontakt med den gängade stången. Det friktionslösa cylindriska stödet representerar 

kulbussningen. Patientens hand som trycks mot handtaget sattes som en utbredd last på den 

bockade ytan, med en kraft på 100 N. Se Figur 41 för villkoren angående handtaget och 

stängerna.  

(1) (2) 
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Figur 41. Villkoren för handtaget och stängerna. Lasten (A) sattes som utbrett verkande på den 

bockade plåten. Fästpunkterna är gängan (B) och kulbussningen (C).  

För basplattan antogs fyrkantsrörens undersidor vara de fasta ytorna. Patientens underarm sågs 

som en utbredd last, centrerad på plattan, med en kraft på 200 N. Se Figur 42 för villkoren 

angående basplattan.  

 

Figur 42. Villkoren för basplattan. Undersidan av fyrkantsrören var satta som fast (B, det blåa). 

Kraften ansattes som utbredd på mittenpartiet av plattan (A).     

Se kapitel 4.1 FEM-resultat för resultat av FEM-beräkningarna.  

 

Beräkningar gjordes angående inspänning av underarmen på basplattan. Patientens underarm 

hålls fast med två remmar som trycker mot en gummerad stödplatta och med hjälp av gummerat 

underlag. Åtdragningskraften i remmarna, R, trycker stödplattan mot armen och armen mot 

underlaget vilket bidrar med normalkraften, N. Dragkraften, D, ger upphov till friktionskrafterna 

𝑭𝒓𝒔𝒕ö𝒅 under varje rem och friktionen mellan arm och underlag, 𝑭𝒓𝒈𝒖𝒎𝒎𝒊. Gravitationskraften 

från patientens arm, mg, verkar likaså på underlaget. Dragkraften sattes till det maximala som 

prototypen är lämpad för, 90N. Se Figur 43 för upplägget.   
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Figur 43. Krafter som verkar på patientens underarm vid användning av prototypen. 

För att undvika glidning krävs det att armen trycks mot plattan med den kraft som ger en 

friktionskraft som är lika stor eller större än D. 

Underarmen utgör ca 2,2 % av kroppens vikt (Aydin Tozeren, 2000). Utifrån detta kunde mg 

estimeras till att vara mellan ca 11 till 22N där spannet innefattar 5:e percentil kvinnor och 95 

percentil män (L. Hansson et al, 2009).  Friktionskoefficienten mellan hud och ett objekt beror 

på flertalet faktorer; personens karakteristik, hudens attributer, objektets karakteristik och hur 

kontakten sker. Data för den genomsnittliga koefficienten för friktion mellan underarmen och 

neoprene eller gummi finns ej. Dock finns data för detta mellan fingrar och gummi, där 

koefficienten är 2,22, vid låg kraftansättning (1N) och 0,88 vid högre kraftansättning (20 N) 

(Veijgen, N, 2013). Ett antagande gjordes att friktionskoefficienten, 𝝁𝒈, mellan underarmen och 

neoprenegummi är 0.8.  Då stödet och underlaget var tänkt att vara av samma eller liknande 

material användes samma friktionskoefficient Med detta antagande krävs det att åtdragnings 

kraften R måste vara mellan 22,5 och 25 N. Då antas att draget i handen är det maximala, 90 N, 

Majoriteten av behandlingar sker dock där den rätlinjiga kraft som verkar på handen är runt 30 

till 50 N, vilket ger att R behöver maximalt vara ca 13 N, Se Ekvation 1. Människor har en 

maximal frivillig muskelkontraktion för att lyfta upp (dra upp) med en kraft på 30 till 50 N, för 

kvinnor och män respektive (Lindqvist, B. 2007).      

𝐹𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (mg + 4R) ×  𝜇𝑔 

Ekvation 1. Då den totala friktionskraften behöver överstiga D, 90 N, sattes 𝑭𝒓𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 till 90N och 

R löstes ut.      

 
 
 

  

R 

D 

𝐹𝑟𝑠𝑡ö𝑑 

mg 

𝐹𝑟𝑔𝑢𝑚𝑚𝑖 

R 

𝐹𝑟𝑠𝑡ö𝑑 

N 
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3.4 Teoretisk verifiering av kravspecifikationen 

De krav som kan verifieras helt eller delvis teoretiskt (5-22), presenterades i 3.2 

Kravspecifikation, verifieras i detta kapitel. Krav 5 gällande armens parallellitet med golvet 

uppfylls då prototypen är tänkt att placeras på ett bord. Krav 6 var angående om patientens arm 

hålls rak vid kraftapplikation. Basplattan och handtagsdelens ytor där patienten spänns fast är på 

samma nivå.    

Krav 7 angående överarmens position uppfylls då prototypen fungerar oberoende på hur 

patientens överarm är positionerad. Konceptets vikt uppskattades i SolidEdge till cirka 2,6 kg, 

där krav 8 var att vikten inte fick överskrida 5 kg.   

Enligt Krav 9 ska hjälpmedlet vara anpassad för 90 % av Sveriges befolkning (5:e percentil 

kvinnor till 95:e percentil män). Kraven (10-15) gällde de olika aspekterna av detta krav, och är 

baserade på data presenteras under 2.2 Antropometri.  

Prototypen designades för att klara upp till de längsta underarmar enligt Krav 10. En CAD-

modell av en 95:e-percentil mans arm användes för att verifiera att den var lämpad för detta krav, 

se Figur 44.  

 

Figur 44. Armen som visas är en 3D-modell av en 95:e percentil man; avståndet mellan vrist och 

armbåge är 317 mm. Avståndet mellan basplattans bak och handtaget är 330 mm. Stångens ände 

är 20 mm utanför början av det gängade huset (1). 

Krav 11 gällde olika omkretsar som konceptet skulle vara anpassad för. För att verifiera att de 

största underarmar (ca 330 mm i omkrets) kunde fästas gjordes en skiss i SolidEdge. En 

ungefärlig underarm skapades med denna omkrets. Den 360 mm långa remmen räcker att spänna 

från ena remskenan, över underarmen, igenom andra remskenan och sedan fästas på ovansidan 

av armen, se Figur 45.    

   

Figur 45. Genomskärning av en inspänd 95:e percentil mans underarm. Remmen (1) går genom 

remskenorna (2). Den 360 mm långa remmen räcker till att fästas på mitten av armen. 

330 
(1) 

(1) 

(2) (2) 
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Krav 12 gällde att händer av olika breddar skulle kunna fästas i prototypen. Den största 

handvidden (utan tumme) var 99 mm för en 95:e percentil man. Då patientens tumme är tänkt att 

vila nedanför den bockade plåten duger den 100 mm breda gummiduken för ändamålet, se Figur 

46.  

 

 

Figur 46. Prototypens handtag, sett ovanifrån.  

Kraven 13 och 14 var angående handlängd och indexfingerlängd. Enligt antropometrisk data så 

är de längsta händerna ca 200 mm (95-percentil, män) och de kortaste 160 mm (5-percentil, 

kvinnor). Av denna längd består indexfingret av ca 60 till 80 mm, respektive. De två remmarna 

som ska fästa handen är tänkta att vara fästa på patientens handrygg och strax efter patientens 

knoge. Det väsentliga är att handtaget är tillräckligt långt för remmarnas bredd och att det finns 

tillräckligt med plats på patientens hand för remmarna. De två extremfallen av händers längder 

med prototypens handtag kan ses i Figur 47. 

 

 

 

Figur 47. Handtaget sett från sidan. Den vänstra bilden visar en 5:e percentils kvinnas handmått 

(från vrist till knoge och från knoge till ändan av indexfingret) och den högra en 95:e percentil 

mans handmått. Det blåa representerar de två remmarna, där den ena trycker mot patientens 

handrygg och den andra mot patientens fingrar.       

Enligt Krav 15 ska hjälpmedlet vara anpassad för olika fingertjocklekar; mellan 14 och 21 mm 

(5:e percentil kvinnor och 95:e percentil män). Avståndet mellan remskenan på handtaget och 

underlaget där handen vilar är ca 6 mm. Detta ger att remmen kan vara tillräckligt åtspänd då 

fästpunkten för remmarna är lägre än fingrarna.  

 

Krav 16 angav att hjälpmedlets storlek inte ska överskrida måtten 600 mm i läng, 150 i höjd och 

250 mm i bredd. Konceptet tar upp som mest plats när handtaget är ut gängat maximalt.  

Då är längden 520 mm, höjden 115 mm och bredden 250 mm. Bredden är 200 mm om veven är 

riktad inåt. Konceptet har dimensionerna 425x75x200 då veven är invevad.  

    

Enligt Krav 17 ska det vara lättåtkomligt att rengöra alla ytor. Fyrkantsrören är slutna system och 

resterande ytor (tunnplåtar och gummidukar) har inga vrår eller liknande som är svåråtkomliga. 

 

100 

120 100 
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Konceptet kan tas isär och monteras ihop igen med raka skruvmejslar, insexnycklar och en 

skiftnyckel, vilket anses som vanliga verktyg. Krav 18 gällde att inga speciella verktyg ska 

krävas.    

 

Hjälpmedlet ska vara anpassat så att gips kan appliceras på patienten efter frakturen har blivit 

reponerad, enligt Krav 19. Detta gips appliceras på armen och handens ovansida; från 

handryggen till strax ca 50 mm från armbågen, med viss skillnad beroende på patient. 

Gipsningen sker då det fortfarande finns ett drag i handleden, dock lägre kraft än vid själva isär 

dragningen. Då patienten ska gipsas är remmarna och stödplattorna i vägen. Genom att lossa på 

remmarna i rätt ordning kan patienten hållas kvar medan gips appliceras.  

Som Krav 20 anger ska det vara fritt utrymme kring patientens handled. Det fria utrymmet runt 

handleden ska åtminstone vara en fingerstjocklek och 50 mm från vristen. Då patientens handled 

är helt fri emellan basplattan och handtaget uppfylls kravet. Se Figur 48 för en 95:e percentils 

hand som visar både Krav 19 och 20.  

 

Figur 48. En inspänd arm redo för behandling. Utrymme för reponering ges då det är fritt kring 

handleden 60 mm från vristen (kravet var 50 mm). Armen är inspänd med remmar(gröna) och 

stödplattor (blåa). Remmarna (1-3) måste lossas för att ge möjlighet till gipsning. Först lossas 

remmen över handryggen (3) och stödplattan viks upp. Därefter följs armremmarna (1 och 2).    

 

Enligt Krav 21 skulle underhåll av hjälpmedlet och förberedelse för användning inte ta mer än ett 

par minuter. Det enda underhåll som kan krävas är inoljning av gängan och av fjäderpaketet, 

något som inte behövs göras efter varje patient.    

Krav 22 var att kunna applicera kraften, i detta fall veva till rätt position, inom en viss tid. Det 

maximala spannet av förflyttning av handtaget är ca 100 mm, där gängan har en stigning på 1,75. 

Det ger att man behöver veva ca 57 varv för att förflytta handtaget från nollpunkten till dess 

maximala läge. Uppskattningsvis kan man veva med en hastighet på åtminstone 1,25 varv per 

sekund, detta baserat på ett test där en vev av liknande storlek vevades i 30 sekunder. Den 

vevhastigheten och antalet vev ger en tid på 45 sekunder. Kravet var att kraftpåläggningen skulle 

genomföras på 1 minut eller mindre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
(2) (3) 

(4) 

60 
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Då de teoretiska kraven var uppfyllda följdes tillverkning utifrån CAD-modellen, se Figur 49. 

 

 

Figur 49. CAD-modell av det slutgiltiga konceptet.  

3.5 Tillverkning och inköp 

Följande detaljer köptes från olika tillverkare eller distributörer, se Tabell 7.  

Tabell 7. Halvfabrikat som köptes in för prototypen. Moms och frakt är inräknade i priserna. 

Detalj (Produktnamn) Tillverkare/distributör Antal Total pris 

(SEK) 

Maskinfot (GN343.3 25-M8) Wiberger AB 4 59 

Gänginsats (MN170 30x30x1,5-M12) Wiberger AB 1 30 

Kulbussning (LBBR 12-2LS) SKF 1 100 

Gummiduk (Neoprene) Kuntze AB 2 120 

Vev (WN570 C 65X8) Wiberger AB 1 25 

Tryckfjäder (SS2331) Lesjöfors Fjäder AB 1 214 

Remmar (Fastech VSTRAP 25x360) Overlander Nordic AB 2 181 

Remmar (25x195 Svart) Conrad Elektronik 

Norden AB 

5 218 

Kardborreband Clas Ohlson 2 98 

 Totalt: 1045 

Övriga detaljer såsom skruvar, brickor, stoppskruvar och färg har inte listats då kostnaden för 

dessa delar var försumbara.   
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De detaljer som inte blev inköpta tillverkades på KTH:s maskinavdelning och för egen hand.  

Under tillverkning av prototypen skede en del förändringar från ritningarna. Vissa delar som var 

tänkta att vara tillverkade i rostfritt stål blev tillverkade i obehandlat stål istället. Den delvis 

gängade stången var tänkt att bestå av en M12 gängad stång, nedsvarvad till ∅ 9,5 mm men efter 

svarvning var gängbotten var kvar på vissa ställen, även om gängbotten för en M12 gänga ska 

vara ca 9,85. Istället delades stången i två; en M12 stång med invändig M8 gänga och en slät ∅ 

9,5mm stång med utvändig M8 gänga. Stängerna gängades samman och limmades ihop med 

loctite. 

Spåren för färgkodningen slipades ner för hand, se Figur 50.  

 

Figur 50. Markeringarna innan färgläggning. 

Muttrarna som var tänkta att gängas i maskinfötternas stänger blev ersatta av s.k. plattjärn som 

gängades upp.  

En sak som tillkom efter montering var att lägga till en lapp på fjäderpaketet som visar åt vilket 

håll veven ska vevas, se Figur 51.    

 

  

Figur 51. Den vänstra bilden är gjord i Photoshop Illustrator, den högra är lappen fäst på 

fjäderpaketet.  

Då halvfabrikat lämpat för stödplattor inte hittades gjordes dessa på egen hand. De var tänkta att 

bestå utav två material; ett hårt nog för att distribuera kraften jämnt från remmarna och gummi 

för att öka komforten och kunna forma sig efter patienten. Plattorna består av neoprenegummi 

och cellplast som syddes ihop, se Figur 52.      

 

Figur 52. Stödplattan för underarmen, sedd från båda sidor, gjord av neoprenegummi (1) och 

cellplast (2). 

(1) 

(2) 
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Stödplattan för handen blev gjord på samma vis, men med extra spår för remmarna så att 

påspänningen förenklades, se Figur 53.  

 

Figur 53. Handens stödplatta med spår för remmarna.   

 

Gummidukar (av neoprene) skars upp och limmades på basplattan och handtaget med 

kontaktlim. 

Den fysiska prototypen väger 2.6 kg där Krav 8 angav en maximal vikt på 5 kg. 
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3.6 Testning  
Kraven 1-4, 21-23 var krav som helt eller delvis krävde testning av prototypen för att verifiera. 

Ett ergonomitest utfördes dessutom. Resultaten presenteras under 4.2 Testresultat. 

 

3.6.1 Test av kraftapplikation och kraftmätning 
En bagagevåg användes för att verifiera att kraften kunde nå 90 N samt att kraftmarkeringarna 

visade korrekt (krav 1 och krav 2, respektive).  Vågen spändes upp mellan basplattan och 

handtaget, Se Figur 54 för hur uppställningen för testet såg ut. Varje markering mättes upp fem 

gånger för att säkerställa noggrannhet.  

 

 

 

Figur 54. Bagagevågen spänd på prototypen. 

Krav 3 var gällande ifall kraften ansätts från flera källor, vilket inte är fallet med detta koncept.       

Enligt Krav 4 skulle kraften kunna utläsas av användaren. Som skrivet förut representerar 

distansen mellan varje markering 10 N, eller 1 kg. Markeringarna noterades då de var kant i kant 

med fjäderpaketet, se Figur 55.  

 

Figur 55. Exempel på hur en markering noterades vid testning.      

3.6.2 Test av åtspänning och förberedelse  
Tid för åtspänning testades där en person fick bli inspänd av en annan person. Tiden togs från att 

armen var utanför prototypen till att den var helt inspänd med alla fyra remmar. Enligt Krav 23 

skulle de kunna ske på mindre än 45 sekunder. Se Figur 56 för hur det såg ut innan testen 

började. Testen gjordes flera gånger för att säkerställa resultaten.  
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Figur 56. Läget på prototypen innan test för åtspänning. 

Ett liknande test gjordes där remmarna och stödplattorna inte var förberedda, se Figur 57. Enligt 

Krav 21 ska förberedning inte ta mer än ett par minuter. 

 

 

Figur 57. Läget på prototypen utan förberedda remmar och stödplattor. 

 

3.6.3 Test av tid för kraftapplikation 
Tid för kraftapplicering testades även där en persons oskadade arm spändes in, Figur 58, och en 

annan vevade. Enligt Krav 22 ska kraftappliceringen ske under en minut. Två olika test 

genomfördes, ett där kraften gick från 0 till 90 N och en där kraften fick från 90 till 0 N.  

 

Figur 58. Prototypen med inspänd arm.  
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3.6.4 Ergonomitest  
Ett test där smärtan, eller obehaget, för inspände personen undersöktes. Personer med friska 

armar spändes in i prototypen och en kraft på 40 N applicerades på deras handled. Denna kraft 

hölls kvar i två minuter, därefter fick testpersonerna visa vart, och till vilken grad, de kände 

smärta, se Figur 59 för schablonen som användes. Borgs CR10 skala användes av testpersonerna 

för att kvantifiera smärtan. Utöver Borg CR10 var kön och ålder den data som tillskrevs 

testpersonerna.    

 

Figur 59. Schablon av arm, fram och baksida. 

 (lakemedelsboken.se, 2014).  

 

3.6.5 Test på patienter med handledsfrakturer 

För att verifiera att prototypen kunde användas för dess tänkta ändamål var användning på 

patienter med handledsfrakturer planerad.  Borgs CR10 var tänkt att användas för att estimera 

patienternas smärta, tillsammans med kroppsschabloner där patienten pekade ut vart smärtan 

kändes. Detta test skulle även utföras på patienter som behandlas med den vanliga metoden för 

att ge en jämförelse.  

Användarna av prototypen, sjuksköterskorna och kirurgerna, skulle ge respons via ett 

frågeformulär, se Bilaga D – Frågeformulär.  

3.7 Ekonomiska besparingar 
Utifrån de tidsbaserade test som gjorde gavs en inblick hur mycket tid, och därmed pengar som 

kan sparas jämfört med den nuvarande behandlingen. En kirurg i Sverige har en medellön på 

55 000 SEK (medrek.se, 2011) och en sjuksköterska har 24 300 SEK (lönestatistik.se, 2014) i 

genomsnittlig lön. Baserat på testerna som gjordes skulle man spara in 20 minuter av en kirurgs 

tid, 18 minuter av en sjuksköterskas tid och den tredje sjuksköterskan skulle inte behöva vara 

involverad alls. Denna tid antogs vara 5 minuter. Inklusive en arbetsgivaravgift på 31.4% 

(skatteverken, 2014) skulle prototypen spara ca 230 SEK per behandling, se Tabell 8.  

Tabell 8. Ekonomisk kalkyl angående besparingar.  

Yrke Månadslön i med 

arbetsgivaravgift (SEK) 

Lön/timme 

(SEK) 

Tid sparad per 

behandling(min) 

Pengar 

sparade 

(SEK) 

Kirurg 72 270 452 20 150 

Sjuksköterska (#1) 31 930  200 18 60 

Sjuksköterska (#2) 31 930  200 5 17 

   Totalt: 227 

 

Det är dessutom möjligt att prototypen kan minska antalet felaktiga reponeringar, då 

kraftappliceringen med hjälpmedlet sker under mer kontrollerade former. Vid felaktig 

behandling läks benen inkorrekt och operations krävs för att åtgärda detta. Detta tar givetvis mer 

tid och resurser. 
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4 RESULTAT  

4.1 FEM-resultat 
Resultat från FEM-beräkningar gjorda i Workbench 15.0 presenteras nedan, se Figur 60 till Figur 

63. 

 

Figur 60. Deformation av handtaget, vid 100 N utbredd last. Den maximal deformationen, ca 

0.8 mm, sker vid ena kanten av den bockade plåten.  

 

 

Figur 61. Spänning (von Mises) I handtaget när den utsätts för utbredd 100 N last. Maximal 

spänning, ca.146 MPa, sker vid kanterna på den bockade plåten.  

 

 

Figur 62. Deformation av basplattan, vid 200 N utbredd last. Största utslaget är 0,11 mm.  
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Figur 63. Spänning (Von-Mises) på basplattan. Max spänning är 47 MPa som sker vid hålen 

och vid kanterna till fyrkantsrören. 

4.2 Testresultat 
4.2.1 Kraftapplikation och kraftmätning 
Data från krav angående kraftapplikation (1-2) och kraftmätning (4) presenteras nedan, se Tabell 

9. 

Tabell 9. Data från kraftapplikation och kraftmätningstestet.  

  Kraft (N)    

Markering Test #1 Test #2 Test #3 Test #4 Test #5 Medel (N) Skillnad (N) 

10 11,2 10,7 10,5 9,5 10,6 10,5 0,5 

20 20,1 20,9 19,5 20,4 21,1 20,4 0,4 

30 30,3 29,9 28,8 29,9 29,2 29,6 0,4 

40 40,4 40,3 39,9 40,1 39,9 40,1 0,1 

50 48,9 51,4 49 49,7 51,3 50, 0,1 

60 58,1 59,1 60,5 58,2 59,8 59,1 0,9 

70 67,9 68,9 69,6 68 70,8 69 1,0 

80 78,2 79,6 78,7 77,8 79,7 78,8 1,2 

90 90,6 88,1 88,7 89,6 88,8 89,1 0,9 

Då 90 N uppnåddes uppfylldes Krav 1. Den största skillnaden mellan medelvärdet och 

markeringen av de fem testerna var 1,2 N, vid 80 N. Krav 2 var att skillnaden skulle högst vara 

2,5 N.  

4.2.2 Tid för inspänning och förberedelse 
Data från test av krav 21 & 23 angående förberedning och tid för inspänning ses i Tabell 10. 

Tabell 10. Data från åtspänningstestet. 

  
Utan förberedda 

remmar Med förberedda remmar 

Testtid #1 (min: sek) 1:29 0:37 

Testtid #2 (min: sek) 1:17 0:27 

Testtid #3 (min: sek) 1:09 0:30 

Medel (min: sek) 1:18 0:31 

 

Inspänning skulle ske under 45 sekunder, vilket uppnåddes då medeltiden för detta test var 31 

sekunder. Krav 21 gällde förberedelse, där det inte skulle ta mer än ett par minuter att förbereda 
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hjälpmedlet för användning. Medeltiden då remmarna och stödplattorna låg löst var 1 minut och 

18 sekunder, vilket uppfyller kravet.   

4.2.3 Tid för kraftpåläggning 
Data från kraftpåläggningstestet, angående Krav 22, ses i Tabell 11. 

Tabell 11. Data från kraftpåläggningstestet. 

  Från 0 till 90 N Från 90 till 0 N 

Testtid #1 (min: sek) 0:26   0:24 

Testtid #2 (min: sek)  0:24 0:22  

Testtid #3 (min: sek)  0:25  0:23 

Medel (min: sek)  0:25  0:23 

Kravet var att kraftpåläggningen skulle ske under en minut, vilket uppnåddes då medeltiden för 

detta test var 25 respektive 23 sekunder. 

4.2.4 Ergonomitest 
Den samlade data från testet ses i Figur 64. Den genomsnittliga smärtan anges på schablonerna 

med siffror, från Borg CR10 skalan. De individuella resultaten ses i Bilaga D2: Individuella 

testresultat.  

 

 

Figur 64. Ovansida och undersida av armen som testpersonerna pekade på. Tre områden 

markerades av testpersonerna; ovansida underarm, undersida underarm och vid fingrarna. 

Sifforna anger medeltalet för det området cirkeln omringar. 

* En person kände obehag, smärta på undersidan av underarmen. 

Tre områden identifierades där testpersonerna kände smärta; fingersegmenten närmast handen, 

ovansidan av underarmen och undersidan av underarmen. Den genomsnittliga smärtan för dessa 

områden var 3, 2.5 och 4. Sex personer blev testade, dock var det endast en person som angav 4 

(mellan Måttlig och Stark) på undersidan av underarmen.   

 

4.2.5 Test på patienter med handledsfrakturer 
Prototypen var planerad att bli använd på patienter med handledsfrakturer men blev inte utförd, 

se 5.1 Diskussion.  

3 

2.5 

4* 
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4.3 Tillverkad prototyp 
En prototyp blev byggd som uppfyller kravspecifikationens alla punkter förutom krav 24, som 

avser att hjälpmedlet ska vara lika eller mindre skonsamt för patienten jämfört med nuvarande 

behandling. Detta krav kunde ej påvisas då användning av hjälpmedlet på patienter inte utfördes. 

Se Figur 65 för den tillverkade prototypen, som gavs namnet RepoFix. 

 

 

 

Figur 65. RepoFix. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Diskussion 
Angående kravspecifikationen är en del krav antaganden. Den nuvarande behandlingen är inte 

speciellt exakt och därmed sattes kravet på t.ex. noggrannheten på kraftapplikationen lågt. Om 

±2,5 N är tillräckligt noggrant är oklart; tester på patienter krävs för att verifiera detta.  

Kravet på en övre kraft gräns på 90 N gavs från en 50 % ökning av 60 N (6 kg), vilket är den 

tyngsta vikten som används när patientens arm hängs i s.k. torn. Då behandlingen sker i så 

okontrollerade former finns lite data att gå på, varför antaganden behövde göras.  

 

Statistik säkerställd antropometrisk data för svenskar underarmars omkretsar fanns inte redigt 

tillgängliga, därför användes data från NASA där manliga amerikaner och kvinnliga japaner var 

grunden för studien. Det väsentliga var att patienters underarmsomkretsar kan variera stort och 

fästmetoden bör vara flexibel.     

 

Angående kravet för att hålla armen rak vid användning insågs det att definiera rakhet gällande 

arm och hand inte är självklart. Det är oklart vad som ska anses som referenslinjen på armen och 

handen. Dessutom är handen något vinklat när den hålls ”rakt” i förhållande till armen. Grunden 

till kravet var att patienten ska hållas på så sätt att reponeringen underlättas för kirurgen. För att 

veta vad som är rakt nog krävs testning på patienter. 

 

Ett önskemål från uppdragsgivarens sida var att implementera någon form av engångsartikel. 

Olika sorters remmar, stödplattor och underlag övervägdes. Det som tycks mest lämplig att ha 

som engångsdetalj vore stödplattorna.   

 

När designen av hjälpmedlet var klar, diskuterades testning på patienter. Rami Elias hade kontakt 

med en traumachef som var intresserad av att testade prototypen då den var byggd. Detta gick 

inte igenom då traumachefen, var för upptagen och kunde inte få igång hela testprocessen. Det 

var ett misstag att anta att en plan B inte behövdes.  

 

Angående FEM-analysen; Var förenklingen av kontakten, mellan den gängade stången och 

gängan ansågs som en smal rand, tillräckligt verklighetstrogen?  

 

Prototypen vobblar lite när den vevas. Då den klarar viktkravet med stor marginal finns utrymme 

för att göra den stabilare.    

 

En sak som upptäcktes efter tillverkning var problematiken med att föra in en rem genom en av 

remskenorna, se Figur 66. Ett större gap krävs för att det ska gå igenom smidigt nog.  

 

Figur 66. För lite utrymme mellan fjäderpaket och en av remskenorna. 

Utan jämförelse med den vanliga behandlingen kan inget definitivt sägas om hjälpmedlet är mer 

skonsamt för patienten eller inte. Det som kan sägas är att patienten inte utsätts för ryck och 

kraften som ansätts är kontrollerbar. Detta bör ge patienten en behagligare behandling.   
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5.2 Slutsats 
Ett hjälpmedel för handledsreponering utvecklades och en funktionell prototyp tillverkades. Den 

testades efter kravspecikationen och dessa krav blev uppfyllda. Dock testades den inte på 

patienter med handledsfrakturer, dvs. ett fältprov har ej genomförts. Ett krav som inte kunde 

verifieras var att hjälpmedlet skulle minska eller ge lika mycket obehag för patienten, i 

jämförelse med den vanliga behandlingen. Dock utsätts patienten inte för ryck vilket borde göra 

reponeringen behagligare. Till skillnad från den vanliga behandlingen krävs ingen personal 

under kraftappliceringen, och därmed kan mycket tid sparas.   
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6 FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Framtida arbete 
För framtida arbete var det flera saker som behöver göras eller undersökas: 

 Hjälpmedlet behöver användas på patienter. Mer tid krävs för att verifiera att patientens 

frakturer läks på ett korrekt sätt, då det kan ta upp emot 3 veckor innan en fraktur är läkt. En 

stor population av patienter, med uppföljning, skulle krävas för att ge en god grund om det nya 

hjälpmedlet är att föredra eller inte. Olika vårdcentralen och landsting bör kontaktas.  

 Undersök om kraftutmätningen behöver vara noggrannare eller inte. 

 Kontakta gummi/plast firma som kan ge förslag till bättre stödplattor och tillverka dessa.  

Flera tekniska aspekter behöver ändras, tillägas eller undersökas: 

 Hjälpmedlet borde göras mer stabilt, specifikt mer baktungt. Alternativt kan sugproppar 

användas eller liknande så att basplattan hålls stilla. 

 Fyra stoppskruvar för att hålla fast två lager var för mycket; en stoppskruv per lager räcker.  

 Montera en ytterligare en kulbussning att styra upp den släta stången mer.  

 Förstora basplattan, speciellt längden då detta möjliggör en längre gänga på den delvis gängade 

stången vilket ökar stabiliteten. 

 Undersök om stödplattan vid handen ger bättre fasthållning om den delas i två delar; en för 

handryggen och en för fingrarna.  

 Ersätt 1,5 mm plåtarna med tjockare plåtar, vilket skulle minska skjuvningen och böjningen som 

sker vid vevning. Nuvarande prototyp väger 2,6 kg vilket ger möjlighet för tjockare plåtar. 

 Undersök om en vänster- eller höger anpassat handtag eller insats kan implementeras på 

handtaget. 

 För serietillverkning; utforska om det är billigare att svetsa på remskenorna alternativt göra 

plattan och remskenorna i ett stycke.  

 Större fyrkantsrör bör användas, då vissa saker behövde slipas ned inuti för att inte krocka. 
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BILAGA B: Övriga koncept 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

  



 

 

BILAGA C: Frågeformulär 
Frågeformulär angående hjälpmedel för handledsreponering 

 

Yrke:_______________________________ 
 

Erfarenhet med handledsfrakturer:  
o 0-2 år 

o 2-5 år 

o 5+ år 

Vad är positivt med detta hjälpmedel? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Vad är negativt med detta hjälpmedel? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Vilken metod föredrar du, den nuvarande eller med hjälpmedlet? 
o Nuvarande 

o Hjälpmedlet 

Varför? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

BILAGA D: Borg CR10 och Kroppschabloner 
 

 

 
 

  



 

 

BILAGA D2: Individuella testresultat   
Testperson 1. Kön: Kvinna. Ålder: 60+. 

 
Testperson 2. Kön: Man. Ålder: 60+. 
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Testperson 3. Kön: Man. Ålder: 18-25. 

 
Testperson 4. Kön: Man. Ålder: 18-25. 

 
  

3 

2.5 

3 
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Testperson 5. Kön: Kvinna. Ålder: 18-25. 

 
 

Testperson 6. Kön: Man. Ålder: 36-45. 
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BILAGA F: Ritningar 
 


