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Sammanfattning 

Kapillärer är kroppens minsta blodkärl och de kan påvisa sjukdomar vid undersökning. 
Företaget Optilia Instruments AB utvecklar videomikroskop som bland annat används till 
undersökning av kapillärer. Optilias nuvarande produkt inom detta område, Mediscope, 
är handhållen vid användning. Detta innebär problem i kvaliteten på bilden eftersom 
minsta rörelse påverkar bildskärpan, något som företaget vill lösa och beslutade därför 
att utveckla ett rörligt stativ till videomikroskopet. Detta examensarbetes uppgift är att 
utveckla detta stativ.  
 
Stativet delades in i tre huvudkomponenter; bas, hållare och fingerkomponent. Den 
huvudkomponent som mest tid lades på var fingerkomponenten enligt företagets beslut. 
Tester och fysiska (ler-)modeller byggdes för att få till bästa möjliga ergonomi med 
betoning på patienter som har reumatiska sjukdomar. Stativet som blev utvecklat löser 
de flesta problemen och de flesta målen klarades. Stativet blev dock inte helt 
färdigutvecklat utan är i behov av vidareutveckling och tester med prototyper. 

Nyckelord 
Dermatoskopi, kapilläroskopi, videomikroskop, rheumatism, raynauds fenomen, stativ, 
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Abstract 
Capillaries are the body's smallest blood vessels, and they can display diseases during inspection. 
The company Optilia Instruments AB develops digital video microscopes, which is made for 
inspection of the capillaries. The current product Optilia has in this area is the Mediscope, a 
handheld digital microscope. This carries problems in the quality of the image because the 
slightest movement affects the quality. Therefore, the company needs a solution to the problem.  
 
The company decided to develop an adjustable stand for the Mediscope. 
 
 The thesis assignment is to design this stand. An adjustable stand that solved the greater part of 
the problems was developed, but needs to be further developed to a finished product. The stand 
was divided into three main components: The base, the holder and the finger component. The 
main component that required the majority of the time was the finger component.  
 
Tests and clay models were made to obtain the best possible ergonomics for patients that are 
suffering from rheumatic diseases. The stand that was developed solved most problems and most 
of the goals were reached. The stand was not quite fully developed, and is in need of further 
development and testing with real prototypes 
 
Key-words 
Dermatoskopi, kapilläroskopi, videomikroskop, rheumatism, raynauds fenomen, stativ, 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

En kapillär är kroppens minsta blodkärl. Med hjälp av digitala mikroskop med hög förstoring 

är det möjligt att visualisera kapillärerna i det översta hudlagret. Vid undersökningen granskas 

antalet kapillärer samt deras form, färg och storlek. Med hjälp av dessa egenskaper kan en 

läkare ställa olika diagnoser som t.ex. Raynauds fenomen eller reumatism. 

Vissa patienter upplever undersökningen som obehaglig och smärtsam speciellt om de lider 

av sjukdomarna Raynauds fenomen, systemisk sclerosis, digital ulcer, inflammatoriska eller 

andra åkommor som ger beröringskänslighet.  

Eftersom videomikroskopen har så stor förstoring krävs att man håller dem stadigt och 

vibrationsfritt med handen vilket många läkare tycker är svårt (Cutolo, 2010). 

 

 
Figur 1: Bild från företaget Optilia på en frisk patients kapillärer vid nagelbandet (Optilia Instruments, 

2012) 
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1.2 Mål 

 

Följande mål utgår från kraven men hänsyn till tid och resurser tas även. 

 

 En studie ska utföras genom att medelst okular besiktning identifiera den fixa lutning 

på Mediscopet som möjliggör bäst bildkvalitet och minst reflektioner ungefärligt 

 Minst tre koncept skall presenteras vid bestämda tidpunkter för att ge alternativ åt 

företaget Optilia (vår arbetsgivare) 

 Slutliga modeller ska utföras i CAD-programmet SolidWorks 

 Ett förslag på konstruktionslösningar och helhetsdesign ska presenteras 

 En prototyp som justerar i z-led ska konstrueras och ska användas som underlag för 

vidareutveckling 
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1.3 Avgränsningar 

 

 Fysiska prototyper av stativets komponenter byggs i det fall utsatt tid räcker till 

 Slutlig design för tillverkning innefattas inte i projektet 

 Krav och mål kan justeras av företaget under projektets gång vid ömsesidig 

överenskommelse 

 Detaljkonstruktion på alla komponenter görs i mån av tid 

 

1.4 Krav 

 

Följande punkter är generella krav som Optilia vill att produkten ska uppfylla. 

 

 Komponent/interaktionsobjektet där fingret placeras ska vara ergonomiskt utformad 

för patientens bekvämlighet vid undersökning 

 Fingerkomponent ska vara utformad så att fingret ligger stadigt under tiden en 

undersökning pågår 

 Fingerkomponent skall lätt kunna rengöras och designas för att vara på- och avtagbart 

 Stativet ska utformas så att läkaren under undersökningen ska kunna se patientens 

finger (inte bara genom mikroskopet) 

 Mediscopet ska kunna justeras i x, y och z-led inom rimliga gränser 

 Mediscopet ska inte ha någon direkt kontakt med patientens finger. Det ska ha ett 

arbetsavstånd på 2mm  

 Det ska inte vara möjligt att skada patienten genom att Mediscopet trycks mot fingret  

 Stativet ska ha ett formspråk som ska stämma överens med Mediscopet och även 

allmänna medicintekniska produkter 

 Stativets konstruktion skall vara stadig och således inte störa bildkvaliteten genom 

små rörelser eller vibrationer 
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1.5 Lösningsmetoder 

 

 Studie av vred ska göras för att undersöka bäst ergonomiska utformning och hänsyn 

ska tas till hygienkrav i sjukhusmiljö genom att leta hos företaget Optilias leverantörer 

 Studier med Mediscopet ska göras för att ta fram den relativa vinkeln mellan finger 

och kamera, där minst reflektioner uppstår, genom att ta bilder med olika vinklar på 

Mediscopet (vinkeln mellan bord och Mediscopet) och verifiera bästa möjliga vinkel 

 Studie ska göras om produkten och befintliga produkter genom litteraturstudier, 

faktasök på internet 

 Brainstorming och konceptskissande 

 3D CAD modellering i SolidWorks och möjligtvis andra CAD program 

 I det fall tidsramen möjliggör, bygga prototypkomponenter för tester och verifiering 
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2 Nulägesbeskrivning 
 

Företaget Optilia Instruments utvecklar och tillverkar digitala mikroskop till de industriella 

och medicinska branscherna. Detta projekt tillhör den medicinska branschen och är ett 

utvecklingsprojekt där ett stativ till ett videomikroskop, Mediscope, ska designas. Arbetet 

utförs i företagets huvudkontor i tätt samarbete med de anställda på företaget. Mediscope är 

utrustade med en speciallins och en ljusledare i genomskinlig plast som måste placeras mot 

patientens hud vid nagelbandet för att kunna avbilda kapillärerna. 

En föreslagen lösning för problemet är att utveckla ett bordstativ för kapillärmikroskopet som 

möjliggör en kontaktfri, stabil och ergonomisk avsyning. Lösningar med stativ finns hos 

konkurerande företag, men ergonomin är inte i fokus hos de produkterna. Därför vill Optilia 

utveckla en egen, ergonomiskt produkt (Optilia Instruments, 2012). 

 

 
Figur 2: Undersökning av kapillärer på företaget Optilia med en "ej kontakt" lins med arbetsavstånd på 

2 millimeter 
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3 Teori  
 

I detta kapitel redovisas bakgrundsfakta som har krävts för att ha en bättre förståelse och 

inblick i problemet. Andra kunskaper som krävts är att driva projekt effektivt och att ha rätt 

arbetsmetodik för att utföra projektet så som arbetsgivare eller kund kräver. Erfarenhet i 

datorbaserade designverktyg är också en stor fördel eftersom inlärning av CAD-program och 

modellering är tidskrävande för oerfarna. Projektet kräver även kunskaper i socialt samarbete 

och kommunikation, för att arbetet ska kunna utföras på ett korrekt sätt. 

 

Att inför detta projekt redan besitta dessa kunskaper medför ett tidseffektivt arbete och 

resulterar därför i ett bra utfört arbete i både de teoretiska och praktiska planen.  

 

3.1 Kapillärer 

 

Kapillärer är människokroppens minsta blodkärl och är delar av mikrocirkulationen. De 

utbyter vatten, syre, koldioxid och andra näringsämnen och kemiska ämnen med celler och 

vävnader. Kapillärer är cirka 5-10 mikrometer i diameter och är så små att de inte kan ses med 

blotta ögat (http://www.ne.se). 

3.2 Kapilläroskopi  

 

Kapilläroskopi är en undersöknings metod där man observerar kapillärer, oftast på 

nagelbandet, med mikroskop eller kapilläroskop. För att kapillärer ska kunna synas krävs en 

förstoring på 20-100 gånger. I undersökningen applicerar man en droppe klarolja på huden 

och har en i förhållande till utrustningen sned belysning för att minimera reflektioner. Man 

studerar förändringar i kapillärerna och störningar i blodflödet så som fläckar och 

förgreningar av kapillärer (Cutolo, 2010). 

 
Figur 3: Bild från Oxford Journal som visar hur man ser förändringar i kapillärer 
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Videokapilläroskopi bedöms, för närvarande, att vara den mest sofistikerade metoden att 

undersöka kapillärer. Det är ett enkelt, säkert och billigt sätt att undersöka patienten.  

Med hjälp av undersökningen kan läkaren upptäcka åkommor som förstorade kapillärer, 

blödningar och förgreningar. Dessa åkommor kan påvisa olika sjukdomar 

(http://rheumatology.oxfordjournals.org). 

 

 
Figur 4: Bild tagen i företaget Optilia vid undersökning av kapillärer 

http://rheumatology.oxfordjournals.org/
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3.3 Raynauds fenomen 

 

Raynauds fenomen innebär att fingrar och tår vitnar vid kyla, eller stress på grund av ett 

tillfälligt nedsatt blodflöde, vitnar eller blir blåa och man tappar känsel i fingrarna. Det har 

liknande symptom som köldskador och det som pågår i kroppen är att blodkärlen i fingrar/tår 

har tillfälliga kramper. Vid sekundärt Raynauds fenomen, vilket innebär att symptomen är till 

följd av en redan existerande sjukdom, uppstår bland annat blödningar och förstoringar av 

kapillärer i nagelbanden (Cutolo, 2010).  

 

3.4 Problem med handhållet Mediscope 

 

Mediscope är utrustade med en speciallins (kontaktlins) och en ljusledare som måste placeras 

mot patientens hud vid nagelbandet för att kunna avbilda kapillärerna. Vid en handhållen 

undersökning med Mediscopet upplever vissa patienter detta som obehagligt och smärtsamt, 

speciellt om de lider av sjukdomar som Raynauds fenomen, reumatism eller andra 

inflammatoriska åkommor. Detta på grund av att man måste pressa kontaktlinsen mot 

nagelbandet. 

Mediscopet genomför undersökningar med hög förstoring och precision. Ett handhållet 

Mediscope vore inte optimalt för att få ut den bästa bildkvaliten, framförallt med en ej-

kontaktlins som ska ha ett avstånd från nagelbandet på 2 millimeter. Att hålla Mediscopet 

med 2 millimeters avstånd från nagelbandet och samtidigt utföra undersökningen är svårt 

eftersom handens vibrationer påverkar bildkvaliteten.  

Ett handhållet Mediscope medför även till att bildkvaliteten försämras på grund av att 

läkarens händer inte kan vara helt stabila.  

Sammantaget är en kontaktfri, stabil och ergonomisk avsyning av patienten problematisk 

(Cutolo, 2010). 
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4 Genomförande 
 

I början av konstruktionsprocessen gjordes undersökningar på befintliga produkter, optimal 

vinkel för bildtagning och Optilias formspråk. Det framfördes även ett antal enkla 

designkoncept till företaget för att få en inblick i vad de var ute efter och vad de inte var 

intresserade av, både som helhet och även på komponentnivå. 

 

Slutsatsen efter de första designkoncepten var att stativen inte skulle vara för stora och att de 

inte skulle ta bort fokus från själva Mediscopet – stativet ska vara ett komplement till 

Mediscopet som är huvudprodukten. Företaget begärde även att tillverkningskostnader skulle 

tas hänsyn till redan under den tidiga designfasen. 

 

4.1 Undersökning av befintliga produkter 

 

Konstruktionsprocessen påbörjades först med faktasök och undersökningar av för tiden 

befintliga produkter. Flera av dessa produkter hade inte designats med ergonomi i fokus 

varken för användare eller också patient. Vissa av produkterna hade komponenter i vägen för 

läkaren vilket gjorde det svårt för denne att utföra sin undersökning på patienten ”i blindo”. 

Ytterligare andra produkter var små och utan fixeringsstativ och använder oftast en ”kontakt”-

modul som man trycker på nagelbandet. Detta kan orsaka obehag för patienten främst för de 

med reumatism eller liknande besvär. 

 

 
Figur 5: Kapilläroskop av företaget Jiahua (http://www.jiahuamedical.com/) 
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4.2 Förslag på design 

 

Företaget presenterade en enkel 3D-skiss i CAD, som illustrerade på ett ungefär hur de vill att 

stativet ska vara utformat och vilka komponenter som ska vara med. Den följer nedan: 

 
Figur 6: Komponentskiss av företaget Optilia 
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4.3 Undersökning av optimal vinkel för bäst bildkvalitet  

 

En undersökning av kapillärer görs oftast vid nagelbandet. Man placerar olja på nagelbandet 

för att minska mängden reflektioner och för att lättare se kapillärerna. Med den stora 

förstoringen som kapillär mikroskop har, Mediscopet har upp till 200 gångers förstoring, är 

det viktigt att man inte har nämnvärt med ljusreflektioner på nagelbandet (Optilia Instruments, 

2012). Tar man bilden med 90 graders vinkel mellan kamera och nagelband reflekteras ljuset 

rakt upp mot linsen. Därför krävs det att man har en viss vinkel för att ljuset reflekteras bort 

från linsen. Ett test gjordes där bilder togs i olika vinklar för att bekräfta och verifiera med 

hjälp av företaget vilken vinkel som hade bilder med minst reflektioner. En markering gjordes 

på fingret med en bläckpenna för att bilden ska tas på exakt samma plats varje gång.   

 

 
Figur 7: Skiss som visualiserar vinkel som mättes 

 

Nedan är bilder tagna med de olika vinklarna 65,70, 75, 80 och 85 grader.  

 
Figur 8: Bildserie för överblick av bilder tagna i olika vinklar 
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4.4 Funktionsanalys 

 

En funktionsanalys gjordes utefter kraven från företaget och diskuterades med handledare från 

Optilia och godkändes som hjälpmedel. Nedan följer funktionsanalysen.  

 
Tabell 1: Funktionsanalys som gjordes i början av projektet 

 

4.5 Undersökning av medicinskt och Optilias formspråk 

 

En undersökning av formspråket på Optilias produkter och medicinskt formspråk utfördes 

även. Där drogs slutsatserna att former ska vara runda och mjuka, utan vassa kanter och veck 

där det finns risk att man kan skada sig och där bakterier och annat riskerar ansamlas. 
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4.6 Bas 

 

Ett beslut togs om att hållaren till Mediscopet ska vara i bockad aluminiumplåt, 

fingerkomponenten ska vara i plast och ska ha en ergonomisk design. En XY- modul ska vara 

inbyggd i basen och ska styra hela stativet i de riktningarna. Basen ska vara av stål och 

utrymmet för XY-modulen ska vara urfräst ur basen. 

  

 
Figur 9: CAD-bild av baskomponent som designats i projektet 
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4.6.1 XY-modul 
 

En x-y modul med 20-30 millimeters spel åt båda hållen och krävdes och den som valdes var 

en befintlig XY-modul som heter GMT MNE2E-40. Den har 25 millimeters spel åt båda håll 

och rör sig 0.7 millimeter per varv. 

 

 
Figur 30: XY-modul i CAD format och verkligt format 
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4.6.2 Vred 
 

Ett beslut togs även om vreden som ska sitta på baskomponenten. Dessa skulle vara så stora 

som möjligt för bäst ergonomi men samtidigt var det nödvändigt att ha minst 10 millimeter 

mellanrum mellan vred och bottenplan, eftersom användarens finger ska kunna röras fritt utan 

att ta i bordet. En liten lutning på vredet av konisk form gör även utrymmet för fingret större. 

Eftersom den valda XY-modulen har låg utväxling krävs även ett litet handtag för att förenkla 

för användaren när han justerar stativet. 

  

 
Figur 11: Vred designade i SolidWorks 

En idé var att ha scrollvred i basen vilket skulle eliminera problemet med vredens storlek och 

att man måste komma åt med fingrarna under vredet. Men den idén förkastades eftersom den 

valda XY- modulen endast rörde sig 0.7 millimeter per varv vilket skulle göra arbetet 

ineffektivt. Vredens position diskuterades med företaget och det beslutades att ett vred ska 

sitta på baksida, sidan mot läkaren, och justera i z-led och det andra på höger sida (för läkare) 

som justerar i x-led. Det tredje vredet ska sitta vid z-modulen och justera i z-led.  

 
Figur 12: Bas med vred och XY-modul integrerat i SolidWorks 
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4.7 Hållare 

 

Eftersom stativet skulle utformas så att läkaren under undersökning har så fri sikt över 

objektet som möjligt lades fokus på att designa hållaren så den inte täckte alltför mycket av 

synfältet mot fingret som undersöks. Det kravet kombinerat med att stativet skulle vara stadigt 

för att få bra bilder i undersökningen gjorde att bockad plåtkonstruktion valdes. Det var 

viktigt att utformningen gjordes på ett sätt att hållaren inte tog för mycket plats. 

     

De första koncepten som presenterades på hållaren var en plåt bockad på båda sidor i basen 

och hade två sidor som stack upp mot z-modulen. Detta för att ha hög stabilitet samtidigt bra 

sikt bakifrån för läkaren. För att täcka hela ihåligheten i baskomponenten krävdes det att 

hållarens bas var 105x105 millimeter. Några varianter på sådana koncept utvecklades med 

hjälp av diskussion med företaget. 

 

 
Figur 13: Tidigare designförslag på hållare, gjorda i programmet Rhinoceros 

 

Koncepten passade inte riktigt formspråket på Optilias produkter enligt företaget och ett nytt 

koncept utvecklades där plåten stack upp på baksidan. Sikten minskades jämfört med de 

första koncepten men företaget ansåg att det ändå var acceptabelt eftersom läkaren under 

undersökningen inte sitter rakt bakom och även om han gör det är det inte svårt att se eftersom 

det är en liten del av sikten som begränsas. Stabiliteten och styvheten minskar också men det 

löstes genom att kompensera med att ha en tjockare plåt på 5 millimeter än de tidigare 3 

millimeter som var tänkt. Nedan följer bilder på den färdigutvecklade hållaren för projektet. 
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4.8 Fingerkomponent 

 

Fingerkomponenten var tänkt att vara en mindre komponent (cirka 50x50 millimeter).  Den 

skulle ha en simpel design med en nedgrävd form där fingret placeras (se figur 10). Ett 

problem med komponenten vara att resten av handen inte fick en bra viloposition under 

undersökning, som leder till vibrationer i handen. För att få en bra och stabil bild på 

nagelbanden krävs att handen är i rätt viloposition. Därefter finns det människor med olika 

funktionshinder försvåra möjligheten att få till en godtagbar bildkvalitet. Därför är detta 

problem viktigt att ta hänsyn till i konstruktionsprocessen. 

 

En föreslagen lösning var att fingerkomponenten stack ut från basen vilket gör det möjligt för 

resterande fingrar att ligga på arbetsbordet. Denna lösning var även mer hygienisk då fingret 

endast har kontakt med fingerkomponenten som lätt kan tas ur och tvättas.  

  

 
Figur 4: Tidigt koncept i SolidWorks 

En annan lösning var att fingerkomponenten var integrerad med basen men problemet där var 

att resterande fingrar är i kontakt med basen och detta innebär minskad hygiennivå. 

 

Efter noga utredning och prototypframställning på fingerkomponenter valdes en lösning på en 

fingerkomponent som var lika bred som basen och hade en rundad form där hela handen kan 

vila på. Detta lösningsförslag var hygieniskt eftersom patientens hand inte har kontakt med 

basen utan bara fingerkomponenten som lätt kan rengöras. Eftersom fingerkomponenten 

kunde vara stor var det lättare att få en design som var mer ergonomisk för hela handen i 

stället för ett finger. Prototyper togs fram och testades och verifierades av företaget. 

 
Figur 5: Designförslag i SolidWorks 
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4.8.1 Ergonomitester och vidareutveckling av fingerkomponent 
 

Fingerkomponenten fick genomgå tester för att få fram energonomiskt bra utformning. De 

faktorer/huvudkrav vi tog hänsyn till var; fingrets stabilitet, bekvämlighet och anpassad för 

många olika fingerformer. Vi anpassade formen utefter hur en hand är i viloläge (utsträckta 

fingrar) men tog även hänsyn till människor med reumatiska sjukdomar som inte helt kan 

sträcka ut fingrarna, utan de förblir mer eller mindre böjda. 

 
Figur 6: Prototyper av fingerkomponenter i modellera 

Tio prototyper gjordes i modellera (i olika former) och tio personer från företaget Optilia fick 

välja ut den prototyp de tyckte kändes bäst. En av prototyperna stack ut ur mängden med 

positiva resultat och den valdes ut för vidareutveckling och modellering i programmet 

SolidWorks.  

 

En av prototyperna hade en V-formad fördjupning som gav stabilitet till de flesta 

försökspersoner. Detta eftersom oavsett tjocklek på fingret gavs stöd vid sidorna.  

 
Figur 7: Enkel skiss som illustrerar V-formens funktion 
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5 Resultat 
 

Nedan redovisas alla slutliga komponenter och helhetskonstruktionen i projektet. De tre 

huvudkomponenternas design och funktion framförs. 

 

5.1 Fingerkomponent 

 

Den slutliga fingerkomponenten togs fram efter ergonomitesterna. Som syns på bilderna 

nedan blev designen i stort sett utformad efter den ergonomiska aspekten. Komponenten har 

runda och mjuka former vilket gör den bekväm för handen, och minimerar ansträngning för 

användaren. De runda formerna utan skarpa kanter och ihåligheter underlättar även rengöring 

och minimerar ansamling av bakterier. Vilket är viktigt för medicinska produkter som 

patienten har direkt fysisk kontakt med. Den gröna färgen valdes för att göra den estetisk 

tilltalande och passa med Optilias och det medicinska formspråket.  

 

 
Figur 8: Slutlig fingerkomponent i SolidWorks 

 
Figur 9: Slutlig fingerkomponent i profil i SolidWorks 
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5.2 Hållare 

 

Kravet på hållaren var att den skulle ha en plåtkonstruktion, vilket gjorde det problematiskt att 

få fram mjuka former på designen. Fördelen med plåtkonstruktion är att tillverkningen blir 

mer kostadseffektiv. Samtidigt som stabilitet och hållbarhet erhålls i komponenten.  

Den slutliga designen var inspirerad av Optilias befintliga produkters formspråk, med enkla 

former och stora radier. 

 
Figur 20: Den slutliga hållaren i SolidWorks 
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5.3 Z-modul 

 

Z-modulen med stoppfunktion kräver mer tid för att utveckla eftersom konstruktionslösningen 

med stoppfunktionen som hindrar att kameran pressas mot nagelbandet kräver en avancerad 

lösning. Eftersom fingerkomponenten tog större utrymme i konstruktionsprocessen beslutade 

företaget att z-modulen skulle uteslutas ur projektarbetet, eftersom tiden inte räckte till i 

projektet. Men ett beslut fattades om att den ska sitta på hållaren intill Mediscopet. I CAD 

skisserna och renderingarna är z-modulen skissad som en enkel låda som sitter på hållaren, 

eller finns den inte med alls, hållaren och z-modulen ska självklart ha utrymme för 

Mediscopet att röra sig. 

5.4 Helhetskonstruktion 

 

Nedan följer bilder på den slutliga helhetskonstruktionen för projektet. Resultatbilderna är 

gjorda i CAD programmet SolidWorks. Alla komponenter, förutom z-modulen, är integrerade 

som en färdig produkt.  

 

 
Figur 21: Slutlig stativkonstruktion i SolidWorks 
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Figur 22: Slutlig stativkonstruktion från ovan i SolidWorks 

 
Figur 23: Slutlig stativkonstruktion från sidan i SolidWorks 

 
Figur 24: Slutlig stativkonstruktion från läkares perspektiv i SolidWorks 
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6 Slutsatser 
 

Enklare okulär besiktning av de inledande bilderna i vinkelstudien ledde till ett väntat resultat 

på 75 graders vinkel innebar minst reflektioner. 

 

Flera koncept designades och de valda koncepten utvecklades iterativt vecka för vecka till nya 

koncept där vissa delkoncept slagits ihop. 

  

Från början modellerades koncepten i programmet Rhinoceros men därefter var de flesta 

modeller i programmet SolidWorks vilket var ett bättre konstruktionsverktyg. Ett misstag av 

oss var att använda lägga tid på att modulera i Rhinoceros, SolidWorks var mycket mer 

effektivt att använda i konstruktionsprocessen och det var även lättare att modifiera 

modellerna i efterhand. Gränssnittet var även mer användarvänligt i SolidWorks. 

 

Eftersom utvecklingen av fingerkomponenten tog mer tid än planerat och företaget insåg att 

den var väldigt viktig för projektet beslutade företaget att utesluta z-modulen ur projektet. 

Därför hade vi heller inte föreslagen prototyp på z-modulen. Därmed föll kravet på att 

Mediscopet ska vara lätt att sätta på och ta av från stativet eftersom den skulle sitta på z-

modulen. 

 

Den största utmaningen för oss var att få en hållare som hade liknande formspråk som resten 

av komponenterna. Detta var på grund av att den var gjord i plåt vilket gav den ett mer 

industriellt än medicinskt utseende som utgår mer från mjuka och runda former. 

 

Eftersom utvecklingen av fingerkomponenten var mer omfattande än planerat så ändrades 

tidplanen och tid togs från utveckling av z-modulen och lades på att utveckla 

fingerkomponenten. Skalenliga lermodeller utformades i varianter och ledningen fick ta beslut 

om vilket spår vi skulle gå med designen. Arbetet med fingerkomponenten var nog den mest 

intensiva och tidskrävande men resultatet blev positivt mottaget av företaget med tanke på alla 

tester som gjordes. Den slutsats vi drog var att när man vill utveckla en ergonomisk produkt är 

det effektivast att först undersöka problemet (vilket vi gjorde), sedan forma och designa 

modeller som kan testas och verifieras. Därefter CAD:a upp den utvalda designen. Vi började 

CAD:a upp designförslag på fingerkomponenten innan testerna vilket tog onödig tid ur 

projektet. 

 

För att fixera fingret stabilt samtidigt som hänsyn måste tas till olika former på fingrar måste 

formen ha en viss design som fungerar med de flesta fingrarna. Olika modeller av 

nedgrävningsformerna togs fram för att se vilka som fungerade bäst med hänsyn till kraven på 

fixering och olika fingerformer. Försökspersonerna ifrån företaget tyckte att V-formen som vi 

valde ut fungerade bäst eftersom den gav stöd vid sidorna för fingrar i alla storlekar därav bäst 

anpassad för alla fingertyper. 

 

Med tanke på att företaget beslutade att majoriteten av tiden skulle läggas på helhetsdesignen 

av fingerkomponenten, fanns det inte tillräckligt med tid för att slutligt designa 

plastkonstruktionen med konstruktionslösningen för på och avtagningen av 

fingerkomponenten. Företaget beslutade att de skulle utföra den delen efter projektets slut.  

 

Genom hela projektet var vi fokuserade på att ha designlösningar som inte tog för mycket 

utrymme och skymde sikten för användaren. Vi visste att man inte kunde eliminera problemet 

helt men vi fokuserade på att minimera den skymda sikten. Vi hade designlösningar med 
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stativ med cylinderform men de ansågs inte kunna hålla tillräcklig stabilitet utan vibrationer. 

Därför valdes plåtlösningen med 4 millimeters plåt som var tillräckligt ”luftig” och samtidigt 

stabil. Samtidigt som synfältet endast begränsas om användaren sitter rakt bakifrån. Med vårt 

stativ och ”ej kontakt” adapter har inte Mediscopet någon kontakt med fingret utan kan 

justeras till rätt avstånd. Någon stoppfunktion har vi inte eftersom den ska sitta i z-modulen 

som togs ut ur projektet. 

 

Sammanfattningsvis var det ett väldigt bra projekt för oss då vi lärde oss en hel del om 

tidsplanering och effektivt arbete. Examensarbetet gav oss mer insyn i hur ett ingenjörsjobb i 

praktiken fungerar. Produkten vi konstruerade måste självklart bli färdigutvecklad och 

tillverkas för att verifiera om den effektiviserar och gör det mindre smärtsamt för människor 

med beröringskänslighet. Men eftersom linsen inte har någon kontakt med fingret är det 

befogat att det inte innebär någon smärta på fingret från linsen. Överlag känner vi att de flesta 

problemen lösts och vi lyckats nå våra mål med en slutlig design på ett stativ åt företaget 

Optilia och vi känner att företaget var nöjda med vårt arbete. 
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7 Rekommendationer 
 

En detaljkonstruktion av fingerkomponent måste tas fram med alla befintliga lösningar 

inklusive fästen till basen. 

 

Fullskaliga prototyper av alla komponenter måste tillverkas och sedan integreras för att testas 

och verifieras för att produkten ska kunna färdigställas. 

 

Basens mått måste kontrolleras och verifieras för att få vreden och justeringen av stativet att 

fungera i korrekt samspel med varandra. 

 

Z-modul måste tas fram som löser kraven och därefter måste hållaren anpassas till denna. En 

undersökning av klämrisk mellan botten på hållaren och basen måste göras med riktig 

prototyp. 
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