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Sammanfattning Abstract
Designingenjörsstudenterna, Pedersen och Birkehag, på Högskolan i Skövde har i sam-
arbete med hjälpmedelsföretaget Handicare AB arbetat med ett produktutvecklingspro-
jekt under våren 2012. Projektets syfte var att uppgradera företagets befintliga produkt 
QuickMove som är ett uppresning- och förflyttningshjälpmedel inom vården. Målet 
var att bibehålla QuickMoves funktioner och säkerhet samt skapa innovativa lösningar 
och minska transport- och tillverkningskostnader. Produktutvecklingsprocessen skedde 
iterativt och började med kundundersökningar i form av enkäter, intervjuer och fokus-
grupper. Med hjälp av detta gjordes en kundkravsspecifikation som under hela projektet 
fanns nära till hands. Därefter påbörjades idégenereringen med hjälp av diverse kreativi-
tetsmetoder. En fullskalig modell byggdes därefter i VP-rör och silvertejp. Utvärderingar 
och tester gjordes på modellen som därefter kunde vidareutvecklas och modelleras i 
programvaran SolidWorks. Hållfasthetsberäkningar, materialval, tillverkningsmetoder, 
formspråk, kostnader och ergonomi var områden som arbetades med och ett slutkon-
cept fastställdes. Resultatet bestod av ett uppgraderat hjälpmedel som fick namnet 
UpAway. Hjälpmedlets fraktvolym kommer att minska med 75 procent och produkten 
har färre antal delar jämfört med QuickMove. UpAways nya genomarbetade design och 
funktionella anpassningar kommer leda till fler nya användargrupper både inom Sverige 
och internationellt/globalt. Enligt studenternas bedömning har UpAway alla förutsätt-
ningar till en bredare marknad.

Notis:
I rapporten används begrepp som vårdtagare och vårdgivare. Vårdtagaren avser patien-
ten/brukaren, alltså personen som blir förflyttad. Vårdgivaren avser personen som hjäl-
per vårdtagaren vid uppresning och förflyttning (exempelvis vårdpersonal och närstå-
ende).

During the Spring of 2012 Pedersen and Birkehag, two product design engineering stu-
dents at University of Skövde, carried out a product development project in cooperation 
with Handicare AB. The aim of the project was to upgrade QuickMove, the current stan-
ding-up and transfer aid used in health care and developed by Handicare. The goal of the 
project was to maintain the functions and safety features of QuickMove while creating 
new innovative solutions and lowering the transportation and manufacturing costs. The 
product development process was iterative and started with the research of customer 
requirements, which involved user studies and interviews. The customer requirements 
specification is based on customers’ needs and was used as guideline throughout the 
product development process. Ideas and concepts were generated with various creati-
vity methods. A full scale model was built with VP-pipe and duct tape. Evaluations and 
tests were performed on the model and further developments were carried out. To ana-
lyze the result a visual model was built with the software SolidWorks. Strength of ma-
terials analyses, material selection, development, design, cost and ergonomics were all 
taken in consideration and a final concept was elaborated. The result was an upgraded 
aid named UpAway. This aid contains fewer parts than QuickMove and will reduce trans-
portation volume by 75 percent. The newly developed design of UpAway, adapted to 
customers’ demands, will generate customers’ interest and according the students thus 
result in a broader market both in Sweden and worldwide.
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1Handicare AB är ett företag som tillverkar och säljer hjälpmedel för funk-
tionshindrade och äldre. I utbudet av uppresnings- och förflyttningsstöd 
ingår hjälpmedlet QuickMove. Hjälpmedlet har ergonomiska och funk-
tionella brister samt är tidskrävande att ställa in. 
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1.1 Handicare AB och QuickMove
Handicare AB etablerades i Sverige 1988 under namnet Mediswede AB. Sedan dess har 
både namn och ägare bytts ut. Idag är Handicare AB ett dotterbolag till norska Handi-
care AS med huvudkontor i Järfälla och produktutvecklingsavdelning i Luleå. Handicare 
AB är ett av Europas ledande hjälpmedelsföretag och deras produkter distribueras av 
partners och återförsäljare i 40 länder världen över. Företaget arbetar med att erbjuda 
hjälpmedel som ökar självständigheten hos funktionshindrade och äldre, samt med att 
underlätta arbetet för vårdgivare. SystemRoMedicTM är en av deras produktserier som 
erbjuder olika typer av hjälpmedel inom förflyttning (Handicare, 2011a). QuickMove är 
ett hjälpmedel som ingår i produktserien och används vid uppresning och förflyttning av 
vårdtagare. Av de QuickMove-hjälpmedel som produceras säljs de flesta på den utländ-
ska marknaden, främst i USA, Storbritannien och Australien. QuickMove kommer från 
ett företag som Handicare AB köpt upp. Nu vill de förbättra och uppgradera QuickMove 
så den passar in i produktserien SystemRoMedicTM (Åsa Brännström, personlig kontakt, 
2012). 

Bild 1.1. Uppresning- och förflyttningshjälpmedlet QuickMove. Bilden visar hjälpmedlets delar 
(Handicare, 2011b).

1.2 Produktbeskrivning och användning 
Som bild 1.1 visar har QuickMove greppmöjligheter både för vårdtagare och vårdgivare 
i form av handtag. Vårdgivarens handtag har en spärr på undersidan som används för 
att underlätta uppresningen. När spärren trycks in och vårdtagarens handtag pressas 
ned förs sittplattorna upp i samma rörelse. Vårdtagaren får därmed uppresningshjälp  av 
sittplattorna, se bild 1.2. Sittplattorna kan även användas som sittstöd för vårdtagaren 
vid exempelvis förflyttningar. Handtaget för vårdtagaren möjliggör att denne kan hjälpa 
till med egen armstyrka vid uppresningen genom att dra sig upp. Hjälpmedlet är utrustat 
med benstöd som ger ytterligare stöd vid uppresningen. För en mjuk och försiktig ned-
sänkning av vårdtagaren (när denne sitter på sittplattorna i högsta läge) är hjälpmedlet 
utrustat med gasfjädrar som försiktigt sänker ner vårdtagaren till exempelvis en stol. 
En benbreddning gör det möjligt för hjälpmedlet att komma nära exempelvis en rull-
stol. Genom att minska avståndet mellan hjälpmedel och brukare ökar säkerheten vid en 
uppresning. En fotplatta med halkskydd är placerad längst ner på QuickMove och ger en 
stabilare uppresning. Fotplattan är avtagbar för gåträning. 

Det är viktigt att vårdtagaren förstår och kan följa de instruktioner som vårdgivaren ger 
vid användningen. Hjälpmedlet underlättar arbetet för vårdgivare eftersom de inte be-
höver använda kroppsansträngning för att lyfta och förflytta vårdtagaren. Funktionerna 
beskrivs mer i stycke 2.3 (Handicare, 2011b).
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1.3 Problem och frågeställningar
Problemet med QuickMove är att den är komplex med många otydliga funktioner för hur 
den ska användas. Hjälpmedlet är inte intuitivt och gör den svåranvänd för de som inte 
har tillräcklig kunskap kring användandet. Utformningen är heller inte ergonomisk. Vård-
tagaren har exempelvis inte nog med utrymme vid uppresning och skruvinställningar för 
justering av benstödet är tröga. Hjälpmedlet är inte tillfredsställande för rehabilitering, 
exempelvis gåträning, vilket var ett önskemål från Handicare AB. I dagsläget levereras 
QuickMove monterad vilket innebär höga transportkostnader och en negativ påverkan 
på miljön.

Specifika frågeställningar för projektet var:
1. Hur kan hjälpmedlet utformas så vårdtagaren kan använda det utan hjälp från 

vårdgivare?
2. Hur kan hjälpmedlet ytterligare anpassas för rehabiliteringssyfte?
3. Är det möjligt att minska företagets transport- och tillverkningskostnader?
4. Är det möjligt att lansera produkten på den svenska marknaden samtidigt som 

den ska passa in internationellt?

1.4 Syfte och mål
Handicare AB ville att QuickMove skulle uppgraderas genom vidareutveckling på funk-
tioner, utformning, material etc. Det uppgraderade hjälpmedlet skulle innehålla de funk-
tioner QuickMove erbjuder idag. Hjälpmedlet skulle även vara kompakt, ha få ingående 
delar, kunna erbjuda innovativa funktioner och bibehålla säkerheten för användarna. Det 
var viktigt att transportkostnaderna minskades genom att göra hjälpmedlet kompakt vid 
transport. Målen som Handicare AB hade med projektet var att det uppgraderade hjälp-
medlet ska passa in i Handicares profil och minska tillverknings- och transportkostnada-
den för hjälpmedlet. Pedersens och Birkehags mål med projektet var att slutkonceptet 
skulle vara väl genomarbetat så hjälpmedlet skulle vara på god väg till att komma i pro-
duktion. Fokus skulle ligga på konceptframtagning, mekanisk konstruktion och design.

Bild 1.2. Bilden visar hur vårdtagare (till vänster) och vårdgivare (till höger) måste vara placerade 
för att uppresning och förflyttning ska ske på ett korrekt sätt (Handicare, 2011b).

I bild 1.2 visas användningen av QuickMove. Vårdtagaren greppar handtaget och an-
vänder sin eventuella arm- och benstyrka för att resa sig upp. Vid de situationer när 
vårdtagaren inte klarar av att resa sig upp den första biten kan vårdgivaren pressa ner 
sitt handtag samtidigt som spärren under det trycks in. Sitsen förs uppåt och medför att 
vårdtagaren får en skjuts upp vid uppresningen. När vårdtagaren sitter på sittplattorna 
kan även en förflyttning påbörjas (Handicare, 2011b).
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2För att en grundläggande förståelse skulle fås till varför hjälpmedel används 
inom vården och vilka konsekvenserna blir om de inte används undersöktes 
detta. QuickMove och dess funktioner undersöktes mer djupgående genom att 
lista funktionskraven och göra funktionsträd. Befintliga lösningar på funktioner 
och produkter kartlades genom en konkurrentanalys.
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2.1 Bakgrundshistorik till hantering och förflyttning
Under andra världskriget började förflyttningar av vårdtagare ta fart när skadade solda-
ter behövde komma bort från slagfälten till sjukhusen. Bland sjuksköterskorna obser-
verades en ökning av arbetsskador i samband med ökande förflyttningar. Vårdtagare 
kunde kollapsa på ett ögonblick eller tappa balansen, vilket ökade den fysiska bördan 
på sjuksköterskorna. Det var inte långt efter denna tid som värkande rygg började dyka 
upp som ett återkommande begrepp i sjuksköterskornas dagböcker. Strax efter att andra 
världskriget hade tagit slut publicerades boken ”Body Mechanics in Nursing Arts” som 
innehåller biomekaniska illustrationer om hur vårdtagare ska förflyttas och positioneras, 
bild 2.1 visar ett exempel på detta. Faktorer som vårdtagarens vikt, storlek och balans 
samt sängens höjd kan göra det svårt för vårdgivaren att förflytta och positionera vård-
tagarna (Collins & Menzel, 2006).

Enligt Ek & Billhult är det viktigt att en vårdtagare som har nedsatt rörlighet och är myck-
et i sängläge rör på sig. Vid rörelse ökar blodcirkulationen och risken för trycksår minskar 
samt för att rörelse- och stödjeorganen, andningsfunktionen, tarmarna, njurarna och 
det psykiska tillståndet ska hållas på en bra nivå (Ek & Billhult, 2010). Vårdens huvud-
uppgift är därmed att assistera de vårdtagare som behöver hjälp med positionering och 
förflyttning genom att röra på sig. Det är därför viktigt att bestämma hur dessa uppgifter 
kan utföras på ett säkert sätt (Collins & Menzel, 2006).

Bild 2.1 visar ett exempel på hur en patient ska förflyttas och positioneras från boken Body Meachanics in 
Nursing Arts.

2.1.1 Omfattningen av ryggbesvär
Yrken inom vården innebär dagliga tunga belastande uppgifter för vårdpersonalen (Ar-
betsliv, 2010). Förflyttning och positionering av vårdtagare är ett tungt arbete vilket har 
visat sig leda till ökad risk för ryggbesvär hos vårdpersonal (Hansson, 2004). Enligt en 
rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) är smärta i ländrygg, 
halsrygg, axlar och skuldror ett mycket vanligt symtom i världen (Werkö, 1991). Fyra av 
fem svenskar får ont i ryggen någon gång i livet. Ryggbesvär är dessutom den vanligaste 
orsaken till sjukskrivningar och förtidspensionering i Sverige. Varje år betalar samhäl-
let mer än 20 miljarder kronor för ryggont där huvuddelen av kostnaderna uppkommer 
genom sjukskrivning och förtidspension. Detta får därmed omfattande ekonomiska kon-
sekvenser för samhället (Werkö, 1991). 

2.1.2 Hjälpmedel
En studie visar på att användandet av hjälpmedel som glidlakan (bild 2.2), gåbälten (bild 
2.3), lyftar (bild 2.4), uppresningshjälpmedel, höj- och sänkbara sängar samt badkar bör 
finnas som grundhjälpmedel i alla kliniska miljöer där patienthantering sker dagligen för 
att undvika skador (Hignett, 2003). 

Bild 2.2. Glidlakan (Handicare, 
2012c).

Bild 2.3. Gåbälte (Handicare, 
2012c).

Bild 2.4. Lyft (Handicare, 
2012c).

I de situationer där uppresningshjälpmedel behövs finns bland annat hjälpmedlet Quick-
Move till hjälp för att undvika ryggbelastning för vårdgivare. QuickMove är även bra för 
en vårdtagare som till exempel utsatts för en tillfällig rörelsenedsättning i benen (Han-
dicare, 2012b). Musklerna har vid sådana tillfällen svårt att aktivera sig vilket gör att de 
blir allt svagare. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt kunna aktivera musklerna 
(Böcher & Jakobsen, 2006). Vårdgivarens uppgift är att hjälpa vårdtagaren att aktivera sig 
(Collins & Menzel, 2006) och med hjälp av QuickMove kan vårdtagaren enklare aktivera 
sig och träna upp benmuskulaturen genom att resa sig upp (Handicare, 2012b).
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2.2 Konstruktion QuickMove
QuickMove är ett hjälpmedel vars huvudfunktion är uppresning och förflyttning av vård-
tagare. En tydligare och mer ingående beskrivning av hjälpmedlets funktioner visas i bild 
2.5 och i följande stycken, 2.2.1 - 2.2.7.

Bild 2.5. Bilden visar viktiga delar och funktioner på QuickMove. Några delar är benstöd, sitt-
platta & gasfjäder (Handicare, 2011b).

2.2.1 Greppmöjlighet
QuickMove har handtag för både vårdtagare och vårdgivare. Vårdtagare greppar hand-
taget för att vid uppresning, med hjälp av sin armstyrka, dra sig upp och vid nedsänkning  
hålla emot. Vid förflyttning kan vårdgivare greppa sitt handtag till styr- och förflyttning  
av hjälpmedlet. 

2.2.2 Gasfjäder
Två gasfjädrar är var och en kopplade mellan den rörliga (hävarmen) samt fasta delen 
(stommen) på QuickMove. Gasfjädrarna hjälper till med kraft vid uppresningen. Vid upp-
resning håller vårdgivare in en spärr under handtaget. Samtidigt pressar vårdgivare ned 
handtaget och sittplattorna pressas upp. Vårdtagaren som sitter där får en skjuts upp vid 
uppresning. När spärren inte trycks in är gasfjädrarna låsta i det läget.  

2.2.3 Fotplatta
En fotplatta med halkskydd är placerad på underredet av QuickMove. Fotplattan ger 
vårdtagaren ett stabilt och säkert underlag att placera fötterna på. Fotplattan är avtagbar 
vid de situationer där hjälpmedlet önskas användas till gåträning. 

2.2.4 Benstöd
Benstödet ger stöd för knäna och smalbenen. Stödet har en hård kärna för stabilitet med 
ett mjukt yttre för bekvämlighet. Benstödet är anpassningsbart genom justering i djup 
och höjd. För inställning används skruvar med knopp som ger grepp. Benstöden är inte 
avtagbara men går att skjuta undan vid gåträning. 

2.2.5 Hjul
Hjälpmedlet förflyttas med fyra roterbara hjul. Två av hjulen är försedda med broms för 
att vårdgivare ska ha kontroll vid uppresning av vårdtagaren. Hjulens mindre storlek gör 
det svårt att komma över hinder. Exempelvis sladd, tröskel och mattkant. 

2.2.6 Breddning 
På vårdgivarens sida finns en fotpedal som hanterar breddningen på QuickMoves ben, 
sk. benbreddning. När ena sidan av fotpedalen pressas ned breddas benen. Benbredd-
ningen har två lägen, standard och breddat. Standardläget används vid förflyttning och 
breddningen för att öka tillgängligheten genom att kunna komma nära exempelvis rull-
stol eller toalett.

2.2.7 Sittplattor
Sittplattorna finns tillgängliga för vila, sitta ned vid förflyttning och att få hjälp vid upp-
resning och nedsänkning. De har två inställningsmöjligheter; uppfällning och vridning 
åt sidan. Uppfällningsfunktionen, se bild 2.6, används när sittplattorna inte behövs och 
när utrymme på sidorna inte finns. Vridfunktionen, se bild 2.7, finns för att placera eller 
ta bort sittplattorna under vårdtagarens stuss när vårdtagaren sitter på en sängkant och 
behöver hjälp med uppresning. 

Bild 2.6. Sittplattorna är uppfällda åt sidorna. Bild 2.7. Sittplatan har vridits åt sidan.

Gasfjäder

Fotpedal för benbreddning

Broms

Avtagbar fotplattaHjul

Benstöd

Sittplattor

Greppmöjlighet - vårdtagare

Greppmöjlighet - vårdgivare
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2.3 Funktionsanalys
Grundidén till en funktionsanalys är att tänka i funktioner 
istället för färdiga lösningar. En funktionsanalys görs för att 
se vilka funktioner som är viktiga, och inte fastna kring fär-
diga lösningar. Detta görs genom att tänka ut vilka funktio-
ner som behövs för att utföra produktens syfte (Landqvist, 
1994). Ett av Handicares krav var att bibehålla alla Quick-
Moves funktioner. Därför genomfördes en funktionsanalys 
där resultatet visas i tabell 2.1. Tabellen visar alla funktioner 
QuickMove har och de funktionskrav som Handicare ställer 
på sina hjälpmedel. Viktning har gjorts där 1 är krav, 2 be-
hov och 3 önskvärda funktioner. Funktionsgränserna define-
rar funktionen med de krav som finns i ISO-standard SS-EN 
12182-1999. 

2.3.1 ISO-standard

Funktion Vikt Funktionsgräns
Medge förflyttning 1
Klara hinder som finns inom vården 1
Styrbara hjul 1 Vid gåträning bör framhjulen vara låsta i en riktning framåt.
Medge ergonomisk gåträning 1 Ergonomikrav ska följas enligt EN 12132:1999.
Erbjuda tillgänglighet 2
Åtkomlighet 1 Hjälpmedlet ska kunna komma tillräckligt nära vårdtagare för säker uppres-

ning.
Justerbart benstöd 2 Fäll- och justerbara funktioner enligt EN 12182:1999.
Justerbar sits 3 Fäll- och justerbara funktioner enligt EN 12182:1999.
Medge uppresning 1 Säkerhetsdistans mellan rörliga delar enligt EN 12182:1999.
Medge grepp 1
Medge avlastning 1
Medge stabilitet 1
Säkerhet 1 Säkerhetsdistans mellan fasta delar på hjälpmedlet måste genomgå hållbar-

hetstester enligt EN 12182:1999.
Stoppmöjlighet 1
Medge fysisk kontakt 1 Riskanalyser för material samt temperatur på ytor där användarens hud kom-

mer i kontakt med enligt ISO 10993-1. 
Ytor, kanter och hörn ska inte skada användaren enligt EN 12182:1999.

Korrosionsbeständighet 1 Risken för korrosion som påverkar säkerheten för användaren måste bedö-
mas i en riskanalys enligt EN 1441:1997.

Erbjuda befintliga tillbehör 1
Lätt att förvara 2
Effektiv paketering vid transport 1 Paketeringen ska uppfylla de krav enligt EN 868-1.

Tabell 2.1. Tabellen visar alla funktioner QuickMove har och de funktionskrav som Handicare AB ställer. Nästan alla funktioner har 
medföljande ISO-standard, dessa krav beskrivs i funktionsgränsen.

Som tabell 2.1 visar har många av funktionerna medföljande 
standarder. Dessa standarder kommer ifrån SS-EN 12182-
1999, en standard gällande hjälpmedel som QuickMove. 
För att det uppgraderade hjälpmedlet ska bli godkänt att 
användas världen över är det mycket viktigt att standarden 
efterföljs (Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, 1999). 
ISO-standarden innehåller hur hjälpmedlet ska utformas för 
att uppnå den säkerhet som behövs. Standarden innehåller 
även de hygienkrav som ställs på hjälpmedel.
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2.4 Funktionsträd
Syftet med funktionsträd är att kartlägga en produkts funktioner genom att skriva ner 
och analysera produktens huvud- och delmål. Relationen mellan huvud- och delmål klar-
görs och visualiseras i ett funktionsträd (Cross, 2000). 

Ett funktionsträd användes för att få en djupingående förståelse över QuickMoves funk-
tioner och i vilka situationer dessa används. Hjälpmedlets fem huvudmål; positionering 
i stol, test av ståfunktion, fysisk träning, personliga inställningar och förflyttning gav var-
dera ett funktionsträd.

Förflyttning

Medtaga person Starta förflyttning Förflytta till mål Stoppa förflyttning Avlämna person

Uppresningsstöd

Handtag

Benstöd

Låsbara hjulBenbreddning
Sittplatta

Justerbar

Stöd

Handtag
Benstöd

Minimal distans

Rikta / Styra

Handtag

Stöd Nedsättningsstöd

Handtag
BälteBenstöd

Låsbara hjul

Ergonomiskt grepp

Fotplatta

Halkskydd

Avtagbar
 Två delad

Uppfällbart

Justerbar

Stöd för rygg

Tillbehör

Sits

Fotplatta

Halkskydd

Benbreddning

Minimal distans

4 Hjul

360 grader
Ergonomiskt grepp

Handtag

Funktionsträden visade att stöd krävs där kroppen belastas. Stöd i olika former hjälper 
vårdtagaren i rätt riktning. Funktionsträdet med huvudmålet förflyttning visas i bild 2.8, 
de fyra resterande huvudmålen visas i bilaga 1. Exemplet i bild 2.8 visar att stöd som 
greppytor och sittplattor är viktiga funktioner på QuickMove för att nå huvudmålet. 

Huvudmålen var viktiga att bevara eftersom det uppgraderade hjälpmedlet skulle ge 
samma möjlighet som QuickMove.

Bild 2.8. Funktionsträdet med huvudmålet förflyttning kräver exempelvis stöd i form 
av handtag och benstöd. 
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2.5 Konkurrenter
Vid utveckling av en ny produkt är det en fördel att jämföra och analysera konkurrenter. 
Produkternas information ger en grund som kan användas vid utvecklingen. En tabell är 
ett bra sätt att samla data på, där information och mätvärden för varje konkurrerande 
produkt finns (Ulrich & Eppinger, 2008).
 
Konkurrerande hjälpmedel och lösningar som är störst på marknaden kartlades genom 
utförda tester av studenterna Pedersen och Birkehag på hjälpmedelsinstitutet i Göte-
borg. Relevant data samlades i en tabell, se bilaga 2. Motordrivna liftar har setts som en 
konkurrent där delar på dessa hjälpmedel, exempelvis benstöd och fotplattor, ansetts 
intressanta. Några av de konkurrerande hjälpmedlen som studerats är Stedy, Bure Rise 
& Go, RollOn och ReTurn.

Hjälpmedlet Stedy, bild 2.9, liknar QuickMove till både utseende och funktion. Det som 
skiljer Stedy från QuickMove är att hjälpmedlet inte har likadana inställningsmöjligheter 
för benstöd och sittplattor. Steady har heller inte gasfjädrar till hjälp vid uppresning. 

Bure Rise & Go, bild 2.10, är ett gåbord med uppresningsmöjlighet. Ett bälte placeras 
runt vårdtagaren och dras sedan in med hjälp av en motor. Vårdtagaren kommer på så 
sätt upp till stående och kan börja gåträna med hjälp av armstöd.

RollOn, bild 2.11, är ett hjälpmedel som erbjuder uppresning och förflyttning. Hjälpmed-
let är helt gjort i aluminium. Grundkonstruktionen är en pelare där fotplatta, benstöd, 
greppyta och sittplattor är placerade på. Konstruktionen gör hjälpmedlet instabilt vilket 
kan ge en otrygg känsla vid användningen. 

ReTurn, bild 2.12, är ett av Handicares uppresning- och förflyttningshjälpmedel som 
används mycket i Sverige. Förflyttningen sker endast på korta sträckor, exempelvis från 
säng till stol som är placerade intill varandra. Det är viktigt att ReTurn inte blir utkonkur-
rerad av det uppgraderade hjälpmedlet.

2.9. Stedy (Arjo Huntleigh, 2012) 2.10. Bure Rise & go (Gate, 2012)

2.11. RollOn (Liko, 2012) 2.12. ReTurn (Handicare, 2012c).
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3I förstudien studerades ergonomi där människans naturliga uppresningsmönster 
och antropometriska mått inkluderades. Kundundersökningar genomfördes med 
hjälp av intervjuer, enkäter och en fokusgrupp för att fastställa kundkraven. Detta 
gjordes för att det uppgraderade hjälpmedlet skulle bli ergonomiskt anpassnings-
bart till så många användare som möjligt. 
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3.1.2 Naturligt uppresningsmönster
Det är viktigt att det uppgraderade hjälpmedlet stödjer ett naturligt uppresningsmöns-
ter för att uppnå så naturlig användning som möjligt. Ett uppresningsmönster från stol 
till stående kan följas enligt mönstret i bild 3.1. Först flyttas kroppens tyngdpunkt fram 
till fötterna (detta gäller oavsett kroppsstorlek, ålder och egenskaper). Därefter trycker 
personen ifrån med båda fötterna som är placerade aningen bakom knät, sträcker på 
benen och reser sig upp. Att kunna trycka ifrån eller dra sig upp med armstyrka är något 
som hjälper till vid en uppresning, särskilt i de fall när lårmuskulaturen är nedsatt. Oav-
sett vem som ska resa sig upp är det lättare med en kroppsplacering längre fram i stolen 
(Böcher & Jakobsen, 2006).  

Faktorer som sjukdomar, operationer och mediciner kan orsaka nedsatt rörelseförmåga 
vilket i sin tur kan medföra att ett alternativt rörelsemönster måste användas. I dessa 
fall kan vårdgivaren hjälpa till vid uppresningen och låta vårdtagaren arbeta aktivt för 
att uppnå det naturliga rörelsemönstret. Det är viktigt att ta hänsyn till att vårdtagaren 
får sitt personliga utrymme, vilket behövs för att ett naturligt rörelsemönster kan ske. 
Det finns de personer som har svårigheter att böja sig fram, exempelvis gravida och 
överviktiga. För dessa personer är nåbarhet viktigt att tänka på vid utformningen av det 
uppgraderade hjälpmedlet. De personer som har svårt att böja sig fram kan placera föt-
terna mer bakom knät än normalt, luta sig fram och skjuta ifrån med armar och ben för 
en enklare uppresning (Böcher & Jakobsen, 2006).  

Bild 3.1. Överkroppen lutas först fram och ned. Därefter lutas överkroppen bakåt samtidigt som 
benen trycker ifrån, och uppresningen har skett. Uppresningen sker aldrig helt lodrätt. Illustra-
tionsbild är skapad av Hillergren, 2012.

En produkt som ska vara ergonomisk och användarvänlig behöver anpassas till männis-
kans förutsättningar och behov samt ha ett väl fungerande gränssnitt mellan människan 
och tekniken (Pheasant & Haslegrave, 2005). 

3.1 Ergonomi
QuickMove är en produkt som används mycket internationellt. Speciellt i länderna USA, 
Storbritannien och Australien. Det är viktigt att alla förstår hjälpmedlet och är ergono-
misk för alla användare. Människors kroppsmätvärden med nationalitet från USA, Stor-
britannien och Australien hämtades från databasen PeopleSize 2008 (PeopleSize, 2012). 
Populationens kön och ålder valdes till män och kvinnor i åldrarna 18 till 64 år. Percen-
tilvärdet valdes till 1-99 % eftersom användarens längd, vikt och storlek etc inte ska ha 
någon betydelse för användningen (Pheasant & Haslegrave, 2005). I tabell 3.1 visas de 
mått som togs fram från databasen och de illustreras i bild 3.2. 

Kroppsmätvärden från 2009 på både kvinnor och män i Sverige hämtades från en Inter-
netbaserad databas (Antropometri, 2011). Trots att svenskar inte använder QuickMove 
idag valdes denna population. Anledningen var att ta reda på om det fanns möjlighet 
att få det uppgraderade hjälpmedlet att användas på den svenska marknaden samtidigt 
som den passar på den internationella. Svenska kroppsmått jämfördes mot de interna-
tionella där de svenska kroppsmätvärdena som antingen var större eller mindre än de 
internationella visas i tabellen 3.1. På detta sätt kunde måtten enkelt hittas och anpassas 
längre fram vid utvecklingen av hjälpmedlet.

Tabell 3.1. Kroppsmått som är viktiga för utvecklingen av QuickMove.

Kroppsmått (mm, kg) Min Max Svenska mått
1 Vikt (kg) 43 147 39
2 Axel till handgrepp 540 752 -
3 Kroppslängd 1473 1945 1955
4 Sitthöjd 475 715 -
5 Ovan knähöjd 440 619 626
6 Lårlängd 515 719 -
7 Axelbredd 379 561 371
8 Kroppsbredd 395 675 -
9 Höftbredd 320 531 310
10 Fotlängd 211 300 -
11 Fotbredd 80 115 -
12 Handgrepp 30 50 -
13 Armbågshöjd 888 1228 1293

3.1.3 Antropometrisk variation
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Bild 3.2. Illustrationer på de valda kroppsmåtten (Pheasant & Haslegrave, 2005).

3.2 Kundundersökning

3.2.1 Fokusgrupp
En fokusgrupp är bra vid de tillfällen en produkt ska utvärderas. En moderator leder 
gruppen genom utvalda diskussionsfrågor. Vanligtvis deltar åtta till tolv personer under 
två timmar där hela händelsen videofilmas för att kunna gå tillbaka och utvärdera hän-
delsen (Ulrich & Eppinger, 2008). 

På kommunrehab i Skövde deltog sex arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid utvärde-
ring av QuickMove. Ingen hade tidigare kunskap om hur hjälpmedlet fungerar. Delta-
garna fick själva testa QuickMove utan instruktion ur både vårdtagare- och vårdgivarens 

För att få en framgångsrik produkt är användarna och deras behov viktiga att ta hänsyn 
till. Om inte detta görs finns det risk att viktiga krav inte upptäcks och slutprodukten 
kommer då inte att användas (Ulrich & Eppinger, 2008). En kundundersökning gjordes 
för att fastställa kundkraven. Undersökningen bestod av en fokusgrupp, en enkät och 
intervjuer.

3.2.2 Intervjuer undersköterskor
Tre undersköterskor vilka dagligen utför patientlyft i sitt yrke på Skövde kommunrehab 
intervjuades. Intervjuerna utfördes för att veta vilka produkter de använder idag, åsikter 
kring ReTurn (se bild 2.13, s. 16) och test av QuickMove. ReTurn valdes pågrund av likvär-
diga funktioner som QuickMove och för att den används dagligen av undersköterskorna.

Idag används vanligtvis liftar, gåbord, rullatorer, ReTurn och vridplattor som hjälpmedel 
till uppresning och förflyttning. Det händer att undersköterskorna utför lyft på patienter 
utan hjälpmedel när enklare lyft skall göras eller när inget hjälpmedel finns till hands. 

Det första intrycket undersköterskorna fick av QuickMove är stabilitet men klumpighet. 
Två av undersköterskorna tyckte att sittplattorna verkar bra när vårdtagare vill vila och 
att de ger trygghet. Den tredje undersköterskan tyckte att det kändes instängt med sitt-
plattorna och att uppresningen kändes krånglig. Undersköterskan ansåg även att sittplat-
torna är placerade för högt.  En annan undersköterska påpekade att alla inställningar för 
vårdgivaren bör vara samlade på ett ställe för att underlätta arbetssituationen. Samtliga 
tyckte att gasfjädrarna var för tröga vilket vidare kan leda till axelskador för vårdgivaren.

perspektiv, därefter gavs instruktioner för användningen. Detta påvisade brister hos 
QuickMove, där produkten kan bli mer intuitiv och användarvänlig. Utvärderingen filma-
des och reflektionerna sammanfattades i tabell 3.2 nedan. 

Tabell 3.2. Några av de positiva och negativa reflektionerna över QuickMove.

Positivt Negativt
De låsbara hjulen Svåranvänd utan instruktion
Grundtanken med uppresning och förflytt-
ning

Små hjul

Aktiveringen av vårdtagare Hårt benstöd

Sittplattorna medför trygghet under för-
flyttning

Tröga inställningar

Ser stabil och säker ut Brister vid gåträning (saknar varierande 
greppmöjligheter, anpassning i höjdled 
och stöd för armarna)

Fokusgruppen gav tips för hur ett bra utformat rehabiliteringshjälpmedel bör vara. Vik-
tiga egenskaper är stabilitet, smidighet, låg vikt, lättillgänglighet (komma nära rullstol 
och säng) och att kunna ta naturliga steg vid gåträning.
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3.2.3 Intervjuer säljare
Fem säljare inom Handicare AB intervjuades via telefon för att undersöka efterfrågan på 
den svenska marknaden och det viktiga vid produktutvecklingen.

Säljarna berättade att kunder i Sverige väljer att köpa hjälpmedlet ReTurn framför Quick-
Move för att den är billigare, mindre, enklare och mer användarvänlig. När ReTurn inte 
räcker till används motordrivna miniliftar. Dessa lyfter vårdtagare med sele och gör det 
svårt för vårdtagare att aktivera sig. Om QuickMove förbättras och blir mer funktionell 
kan hjälpmedlet användas för de som fortfarande har möjligheten att resa sig upp.

Säljarna tyckte att det uppgraderade hjälpmedlet bör vara säkert, enkelt att använda, 
enkelt att rengöra, prisvärt, snyggt och lättillgängligt samt ha kvalité, kunna hanteras 
intuitivt och ha tydliga instruktioner. Det är även viktigt att vårdtagaren kan följa ett na-
turligt uppresningsmönster och att hjälpmedlet är tystgående.

3.2.4 Intervjuer exportmarknad
Två säljare från USA respektive Storbritannien intervjuades eftersom det är QuickMoves 
största marknad. Kunder som köper QuickMove är sjukhus, rehabiliteringsavdelningar, 
äldreboenden och ett fåtal privata köpare. Säljarna gav positiv och negativ återkoppling 
till QuickMove. Det positiva var sittplattorna, benbreddningen och ergonomin. Det nega-
tiva var att gåträningsfunktionen inte är tillräckligt bra, sittplattorna kan inte vridas eller 
fällas bort när vårdtagaren väl sitter på de, priset är för högt och bättre rengöringsmöj-
ligheter behövs.

De intervjuande från USA och Storbritannien fick rangordna åtta viktiga egenskaper samt  
eventuellt en valfri som det uppgraderade hjälpmedlet bör ha. Egenskaperna som kunde 
väljas var; säkerhet, aktivering av vårdtagare, estetisk tilltalande, ergonomi, pris, enkel-
het, stabilitet och låg totalvikt. Säljarna rangordnade enligt tabell  3.3.

Tabell 3.3 Rangordningen av egenskaper från respektive land där högsta prioritering är överst.

Rangordning USA Storbritannien
1 Säkerhet Aktivering av vårdtagare
2 Aktivering av vårdtagare Säkerhet
3 Ergonomi Ergonomi

4 Stabilitet Förvaringsmöjlighet (valfri)

5 Pris Stabilitet

3.2.5 Enkäter
Enkäter används för att samla in stora mängder information från användare inom ett 
specifikt område. Enkätfrågorna ska vara av enkelt språk, entydiga och får inte vara le-
dande (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Enkäter användes för att veta vad marknaden 
behövde inom uppresning- och förflyttningshjälpmedel. Målgruppen valdes ut genom 
ett obundet slumpmässigt urval. Enkäterna skickades till vårdpersonal i Sverige som ut-
fört patientlyft manuellt eller med hjälpmedel där 56 personer deltog. Tabell 3.4 visar 
viktiga egenskaper hos hjälpmedel. Se enkätfrågorna i bilaga 3.

Tabell 3.4. Egenskaper de svarande tycker är viktiga 
hos uppresning- och förflyttningshjälpmedel.

Viktiga egenskaper
Lätt att förvara
Ergonomiskt anpassad för två vårdgivare 
och för en vårdtagare
Lättmanövrerad
Nåbarhet för vårdtagare och vårdgivare
Trygghet
Aktivering av vårdtagare
Lätta inställningar
Användarvänlig
Stabil
Säker
Avlastning för vårdtagare och vårdgivare

6 Enkelhet Enkelhet
7 Låg totalvikt Pris
8 Estetisk tilltalande Estetiskt tilltalande
9 - (valfri) Låg totalvikt

Användarnas önskemål gällande det uppgraderade hjälpmedlet var hållare för syrgastu-
ber och droppställning, stöd för rygg, integrerad våg, hälstopp samt att den ska vara 
anpassad till större vårdtagare. 
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Önskemål de svarande tyckte skulle vara bra hos uppresning- och förflyttningshjälpme-
del är halkskydd vid fötter, något mjukt där klämrisk föreligger och anpassningsbart till 
låga höjder.

En kravspecifikation innehåller krav en produkt måste svara upp till för att få nöjda an-
vändare. Kraven kommer utforma den nya produkten. Kravspecifikationen ska innehålla 
problem produkten ska lösa, egenskaper hjälpmedlet ska ha och krav från kundunder-
sökningar. Det är viktigt att förstå användarna och utveckla kraven efter deras behov 
(Pahl m. fl, 2007). 

Utifrån kundundersökningarna togs en kravsspecifikation fram, se tabell 3.5. Kraven sor-
terades i kategorierna användarvänlighet, tillgänglighet, säkerhet, ergonomi, hygien och 
övrigt. Kundkraven viktades tillsammans med Handicare AB, där 1 är nödvändiga krav, 2 
behov och 3 önskvärda funktioner och egenskaper.

3.3 Kravspecifikation 

Kundkrav 
Nr.

Kundkrav Mätbara krav Vikt 

Användarvänlighet
1 Enkla inställningar Tydliga och få (inställningar <4 

st)
1

2 Lätt manövererad Hjulens diameter ska vara mel-
lan 9 och 12 cm. 360 grader 
roterande hjul.

1

3 Ett fåtal moment moment <5 st 1
4 Låg vikt på produkt vikt <35 kg 2
5 Anpassningsbar 1-99:onde percentilen 1

Tillgänglighet
6 Anpassad till lägre sittytor Standardstolshöjd 2
7 Greppmöjlighet vårdtagare grepp >1 1
8 Greppmöjlighet vårdgivare grepp >1 1
9 Enkel tillgänglighet för vårdgivare God arbetsergonomi 2

10 Avlastningsmöjlighet Möjlig vila för vårdtagare 1

Tabell 3.5. Kraven är baserade på kundernas krav och önskemål.

11 Komma intill vårdtagare max 15 cm mellan vårdtagare 
och hjälpmedlet

1

12 Enkel placering av sittplattor Vårdtagare ska inte behöva resa 
på sig innan placering

2

13 Justerbar sits EN 12182:1999 3
14 Enkel uppresning EN 12182:1999 1
15 Gåutrymme EN 12132:1999 1

Säkerhet
16 Trygghet EN 12182:1999 1
17 Stabilitet EN 12182:1999 (maxlast 200 kg) 1
18 Pålitlighet EN 12182:1999 1
19 Broms Minst en broms 1
20 Hälstopp 3

Ergonomi
21 Ergonomiskt benstöd 1-99:onde percentilen 1
22 Ergonomiskt grepp 1-99:onde percentilen 1
23 Bekväm 3
24 Ergonomiska inställningar 1-99:onde percentilen 1
25 Följa ett naturligt uppresnings-

mönster
Vårdtagare ska kunna resa 
sig med sitt personliga upp-
resningsmönster

1

26 Stöd för rygg 3
Hygien

27 Lätt att rengöra SS-EN 12182-1999, släta ytor 
med få detaljer

1

Övrigt
28 Estetiskt tilltalande Passa in i Handicares produkt-

utbud, System RoMedic
1

29 Aktivera vårdtagare EN 12132:1999 1
30 Lätt att förvara Demonterbar 1
31 Integrerad våg 3
32 Medge tillbehör Handicares tillbehör 1
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4Efter förstudien fanns goda kunskaper om QuickMoves brister. Med kravspecifi-
kationen som grund utfördes kreativitetsmetoder för att komma fram till många 
bra lösningar. I idégenereringsfasen användes designmetoder som brainstorming, 
6-3-5 och skissmodellbygge för att få fram innovativa lösningar. Därefter valdes 
idéer och lösningar ut för vidareutveckling.

Samtliga illustrationsbilder i följande kapitel är skapta av Pedersen och Birkehag. 
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4.1 Brainstorming
Brainstorming är en metod där det genereras mängder med idéer. För att få ut det bästa 
av en brainstorming krävs en grupp människor (mellan fem till 15 personer) som har 
öppet sinne med olika egenskaper och kunskaper. Miljön där metoden genomförs bör 
vara enkel, lugn och trivsam. Alla får komma med idéer på ett specifikt problem eller frå-
geställning utan kritik. Problemet eller frågeställningen ska vara tydlig och inte ledande. 
Alla idéer skrivs ned på exempelvis post-it lappar som därefter diskuteras. Idéer som är 
intressanta kan vidareutvecklas (Pahl m. fl., 2007). 

Metoden användes som en första kreativitetsmetod för att generera många idéer. Meto-
den utfördes på Handicare AB med sex deltagare inom olika områden. Frågeställningen 
enligt nedan användes:

1. Hur uppreser man en person med svaga ben, men som har armstyrka?
2. Hur kan man förflytta personer en lite längre sträcka?
3. Hur avlastar man en person som inte orkar förbli ståendes?
4. Hur kan man hjälpa en person med svaga ben att gå?
5. Hur kan man göra en produkt effektiv vid förvaring och transport?

Brainstormingen pågick i 25 minuter, fem minuter för respektive fråga. Efter metoden 
fästes alla post-it lappar med idéer på en whiteboard där de grupperades och diskute-
rades, se bild 4.1.

Bild 4.1. De fem post-it lapparna visar de idéer 
som genererades fram vid brainstormingen. 

Några idéer som genererades fram var exempel-
vis; stöd för stuss, hävarm, rörelseenergi, något 
att stå på, stora hjul, räls, kryckor, bilbälte, stöd 
för rygg, greppmöjligheter, ihopfällbar och delbar 
vid transport.
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43
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4.2 6-3-5 metoden
6-3-5 metoden är en brainwritingmetod där sex deltagare ska skissa fram idéer på ett 
specifikt problem. Var och en av deltagarna har ett papper. Varje deltagare skissar tre 
idéer och därefter skickar pappret vidare till nästa deltagare som skissar tre nya idéer 
utifrån den föregående deltagarens idéer. På detta vis fortsätter proceduren tills alla 
deltagare har skissat på alla papper. När metoden är klar har hela 108 idéer genererats 
fram (Pahl m. fl., 2007). 

6-3-5 metoden användes för att generera ytterligare idéer efter brainstormingen. Meto-
den utfördes med fem deltagare under två omgångar. Första omgången på underredet 
(där fotplatta, benstöd, stomme och hjul ingår) och under andra omgången på överredet 
(sittplattor, greppmöjligheter, stomme, armstöd vid gåträning). Detta gav totalt 180 idé-
er, 90 på respektive omgång. Några av idéerna som crosstrainer-funktion vid gåträning,  
hävarm för uppresning, integrerade ”tofflor” i benstödet, fotplatta och benstöd i samma 
enhet samt uppfällbar fotplatta visas i bild 4.2. 

Bild 4.2. Till höger visas 
några av de idéer som 
genererades fram från 
6-3-5 metoden. 
1. Integrerade “tofflor” i 
benstödet.
2. Crosstrainer-funktion.
3. Fotplatta och benstöd i 
samma enhet.
4. Hävarm för uppres-
ning.

4.2.1 Utvecklade skisser
Utifrån de två tidigare kreativitetsmetoderna skapades nya skisser genom kombination. 
Detta gjordes för att få en tydligare bild av de idéer och funktioner som hittills genererats 
fram och för att fler idéer skulle börja gro. Skisserna delades upp i underrede och över-
rede. Skisser på funktioner med hävarm, armstöd, benstöd samt sitt- och fotplattor visas 
i bild 4.3 (förklaringar hittas i bildtext). 

Bild 4.3. 1. Transport och förvaringsidé. Fotplatta fälls upp, benstöd åt sidan och sen fälls hjälp-
medlet ihop. 2. Justerbara armstöd längs skenor. 3. En hävarm för uppresning. 4. Benstöd och 
fotplatta i samma enhet som kan fällas undan. 5. Stomme som liknar ReTurn fast med sittplattor. 
En annan variant på den idéen var att en lina drar upp vårdtagaren som hjälp vid uppresning.
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4.3 Morfologisk tabell
Morfologisk tabell är en metod där idéer kombineras för att systematiskt utveckla nya 
koncept. Idéerna sorteras utifrån dess funktioner där varje funktion placeras i en tabell-
rad. Tabellen innehåller dellösningar som sedan kombineras med varandra. Vid kom-
binationen identifieras funktioner som passar tillsammans och koncept skapas (Cross, 
2000). 

Metoden användes för att få en struktur i konceptutvecklingen. Idéerna sorterades efter 
underreden och överreden som i sin tur delades upp i delfunktioner; exempelvis grepp, 
gåträning, benstöd och förvaring/transport. Alla idéer placerades i en tabell och kom-
binerades vilket resulterade i 20 koncept. Ett koncept visas i bild 4.4 och bygger på en 
hävarm som hjälper vårdgivaren med styrka att pressa upp vårdtagaren. Vårdtagaren har 
ett bälte runt sig för stöd upp till ståendes. I detta koncept har fotplattan möjlighet att 
fällas bort när hjälpmedlet ska användas till gåträning. De 20 koncepten grupperades ef-
ter liknande funktioner vilket resulterade i sex koncept som presenterades för Handicare 
AB. Diskussioner ledde till vidareutveckling av hävarmsidéer.

Bild 4.4. Koncept från morfologisk tabell med en hävarm som grundidé. Fotplattan för konceptet 
vilar på en räls med två lägen, läge 1 används när fotplattan ska fällas bort vid gåträning. Läge 2 
används vid uppresning och förflyttning.

4.4 Konceptframtagning
Tillsammans med Handicare AB beslutades det att utveckla tre grundkoncept från idé-
erna  som genererades fram. De tre grundkoncepten gjordes på hävarmsidéen och ut-
gjorde därmed stommen i konstruktionen. De viktiga funktionerna delades upp i över-
rede (greppmöjlighet och sits) och underrede (benstöd och fotplatta). Två idéer vardera 
på överrede och underrede utvecklades och alla idéer kunde appliceras på grundstom-
marna. Koncepten utvecklades med hänsyn till tillverkningen. Mekanikberäkningar ut-
fördes på de tre hävarmsprinciperna för att jämföra kraften som behövs för att hjälpa 
till vid uppresing.

4.4.1 Grundstomme
Skissmodeller i ståltråd gjordes för att få en bild över hur hävarmarna skulle fungera i 
verkligheten, vilket kan vara svårt att visualisera med endast skisser. De tre hävarmarna 
skissades upp enligt bilderna 4.5-4.7, där det blå representerar hävarmen. De markerade 
områderna på bilderna visar var placeringen på vårdtagarens greppyta kommer att vara. 
Stomme 1 visas i bild 4.5 och har hävarmens momentpunkt långt ned i konstruktionen.

Bild 4.5. Stomme 1 med momentpunkten längst 
ner i konstruktionen. Vårdgivaren ska stå på den 
vänstra sidan enligt bilden och vårdtagaren på 
den högra. När vårdtagaren drar i hävarmen 
kommer sitsen där vårdtagaren sitter skjutas upp 
och hjälper vidare till vid uppresningen. Vård-
tagarens greppyta kommer att finnas inom det 
markerade området i bilden och därmed inte 
vara placerad på hävarmen.

I stomme 2 är momentpunkten placerad på samma ställe som stomme 1 vilket bild 4.6 
visar. Skillnaden är att både vårdtagarens och vårdgivarens greppyta är placerad på hä-
varmen. I stomme 3 är hävarmen monterad i knähöjd, se bild 4.7. Vårdgivarens handtag 
är placerad på den vänstra sidan i bilden och när denna pressas ner får vårdtagaren en 
skjuts upp vid uppresningen.
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Tabell 4.1. Stomme 1 kräver den lägsta pålagda kraften vid uppresning av en vårdtagare på 150 
kg. Eftersom vårdtagare ska vara aktiv och hjälpa till vid uppresningen är stomme 3 bättre än 
stomme 2 i detta fall. Alltså är stomme 2 den sämsta av de tre.

Hävarmskoncepten
Lägsta läge (FB1) Högsta läge (FB2)

Hjälper till (N) Hjälper inte 
till (N) Hjälper till (N) Hjälper inte 

till (N)
Stomme 1 270 530 144 199

Stomme 2 682 530 470 199

Stomme 3 488 948 593 821

Resultatet från mekanikberäkningarna visade att stomme 1 gav minst kraft vid en upp-
resning vilket är en fördel. En gasfjäder kan användas för ytterligare hjälp. Eftersom vård-
tagare ska vara aktiv vid uppresningen är stomme 3 näst bäst. Dock blir det tungt för 
vårdgivare i de fall där vårdtagare inte orkar hjälpa till mycket. 

Bild 4.6. Stomme 2 har sin momentpunkt pla-
cerad på samma ställe som stomme 1. Vård-
givaren står på vänster sida enligt bilden och 
vårdtagaren på högra. Både vårdtagaren och 
vårdgivaren kommer ha greppytan på hävar-
men (se det markerade området).

Bild 4.7. Stomme 3 har sin momentpunkt i 
mitten på konstruktionen. Vårdgivaren har 
sin greppyta på hävarmen och vårdtagaren 
kommer ha sin på den fasta delen av stom-
men (se det markerade området).

Mekanikberäkningar på hur mycket kraft vårdgivaren behöver använda vid uppresning 
av en vårdtagare med vikt 150 kg gjordes. Vikten hämtades från de antropometriska 
måtten. Alla tre grundstommar beräknades utifrån de antropometriska måtten knähöjd, 
sittdjup och armbågshöjd med 1-99 percentilen. Två fall beräknades, ett när vårdtagaren 
inte hjälper till och ett när vårdtagaren hjälper till vid uppresningen. Båda beräknades för 
att veta kraften vid värsta tänkbara och egentliga scenariot. 

Ett test gjordes på hur mycket vikt sitsarna i respektive stomme belastades med samt hur 
stor dragkraft vårdtagaren utsätter greppet för i stomme 2. QuickMove, en våg och tre 
personer användes vid testet. Personerna satt i omgångar på QuickMove-sitsen med en 
våg mellan stuss och sits. Vågen avlästes när personen var i lägsta sittande position och 
i högsta position. Testet utfördes två gånger per person, först när personen inte hjälpte 
till och när personen hjälpte till. Utifrån testerna beräknades vikten på sitsen i procent 
fram. Detta gjorde det möjligt att beräkna kraften från en vårdtagare med vikten 150 
kg.  Kraften användes i jämviktsekvationer (se bild 4.8-4.10) och den sökta kraften som 
vårdgivaren måste ha vid uppresning av vårdtagare beräknades. Dragkraften som vårdta-
garen utsätter greppytan i stomme 2 beräknades till 435 N. Resultaten visas i tabell 4.1.

Grepp för vårdtagare 

FB2

FB1

FA2
FA1

M
Bild 4.9. Jämviktsekvation 
för stomme 2.

M

FA1

FA2

Grepp för vårdtagare 
FB1FB2

FC

FC

Bild 4.10. Jämviktsekvation 
för stomme 3.

Grepp för vårdtagare 
FB1FB2

M

FA2

FA1

4.4.2 Underrede (benstöd, fotplatta och benbreddning)
Alla delar i underredet anpassades för ihopfällning vid transport och förvaring. Även 
tillverkningsmetoder och montering fanns hela tiden i åtanke. Idéerna till dessa koncept 
vidareutvecklades från resultatet av den morfologiska tabellen. En variant på fotplatta 
som kan fällas upp åt sidan vid gåträning visas i bild 4.11. Fotplattan ska sitta i ett gång-
järnsled som tillåter rotation kring ena benet och vilar på det andra. Bild 4.12 visar ett 
höj- och sänkbart benstöd som ska kunna anpassas till vårdtagarens benlängd. 

Bild 4.8. Jämviktsekvation för 
stomme 1.
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Bild 4.11. Fotplatta i uppfällt läge som kan användas vid förvaring av hjälpmedlet eller vid gåträ-
ning.

Bild 4.12. Justerbart benstöd i höjdled. Den övre skissen visar benstödets baksida. Den nedre skis-
sen visar när benstödet har fällts åt sidan för ihopfällning av hjälpmedlet. 

Bild 4.13. Sittplatta som skjuts in från sidan i en skena. Ett handtag sitter ovanför sitsen som kan 
användas till fråntryckningsyta.

I bild 4.13 visas en sits som skjuts in från sidan. Sitsen är fäst i två skenor på var sida om 
sitsens kortsidor. Funktionen ger en möjlighet till att skjuta in sitsen under stussen innan 
uppresningen sker. Detta leder till att vårdtagaren slipper lyfta på hela stussen för att 
skjuta under sitsen. 

4.4.3 Överrede (sits och greppmöjlighet)

En annan variant på sits är en som kan fällas upp åt sidan och vridas in under stussen, se 
bild 4.14. Konceptet liknar funktionen på QuickMove idag, det vill säga frästa spår som 
gör att uppfällnings- och vridfunktionen fungerar. På grund av spåren måste sitsen lyftas 
upp innan vridmomentet kan ske.

Bild 4.14. Ett koncept på sits visas här i en sprängskiss.
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5Efter idégenereringen var det dags för konceptvalet. Konceptvalet utfördes genom dis-
kussion med Handicare AB. Koncepten testades, utvärderades, valdes bort och vidareut-
vecklades tills ett koncept kvarstod, slutkonceptet.
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5.1 Konceptval med vidareutveckling
Konceptvalet är en process där utvärdering av koncept sker samt kundkrav och andra viktiga kriterier kollas av. Koncep-
ten  jämförs med deras för- och nackdelar mot varandra därav ett eller flera koncept vidareutvecklas och testas (Ulrich 
& Eppinger, 2008). Utvärderingen skedde genom diskussion med Handicare AB. Stommen som valdes var en variant på 
stomme 3. Skillnaden är att hävarmen på vårdgivarens sida är riktad ned och benstyrkan ska användas vid uppresning av 
vårdtagare. Denna variant valdes för att kraften från benen är större än armarna, vilket kommer underlätta för vårdgivaren 
vid uppresningen. En skissmodell i ståltråd gjordes med de beslut som togs och ett koncept framträdde, se bild 5.1-5.3. 

5.4. Gemino, en ihopfälld rullator från Handicares produkt-
utbud.

Ett av kundkraven var att hjälpmedlet ska ta liten plats vid transport och förvaring. Inspiration togs därför från en ihopfäll-
bar rullator från Handicares produktutbud, Gemino (se bild 5.4). Rullatorn fälls enkelt ihop genom en korskonstruktion. 
Denna konstruktion bestämdes användas på det uppgraderade hjälpmedlet. Ett önskemål som Handicare kom med var 
att tillverka hjälpmedlet i aluminium som Gemino, med ett ovalt tvärsnitt (vilket medför ökad stabilitet jämfört med ett 
cirkulärt).

Andra beslut som togs var att benstöden ska spännas upp med hjälp av ett vävt plastmaterial som återfinns på Gemino för 
att enkelt kunna fälla ihop hjälpmedlet. När hjälpmedlet är utfällt kommer det vävda plastmaterialet att vara spänt och ge 
stöd vid uppresning. Plastmaterialet är anpassat för sjukhusmiljö då det är avspritningsbart, vilket uppfyller de hygienkrav 
som ställs på hjälpmedlet. Armstöd som ska användas till gåträning bestämdes vara ett tillbehör som kan appliceras på 
hjälpmedlet vid behov för att det ska hållas enkelt. Besluten togs genom diskussioner och tester med Handicares befintliga 
produkter.

Bild 5.1. Skissmodell i vy från sidan. 
Grunden med ReTurn-stomme men 
med sits.

Bild 5.2. Skissmodell i vyn snett frami-
från. Det vita pappret visar benstödet 
som är ett uppspänt tyg.

Bild 5.3. Skissmodell i vyn baksida. 
Hävarmen har fotpedal och handtag 
vilket medför lättare uppresning för 
vårdgivare. 
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5.2 Modellbygge
Inom produktutveckling är det alltid viktigt att göra en modell för att testa sina koncept. 
Det gör det tydligare att förstå hur allt fungerar men ger även en bra kommunikation i 
designteamet (Ulrich & Eppinger, 2008). En modell i skala 1:1 byggdes med VP-rör och 
silvertjep. Modellen bestod av en grundstomme med en hävarm infäst i knähöjd (nr 1 i 
bild 5.5) och en korskonstruktion för ihopfällning, koncept 1 (se bild 5.6). Nummer 2 i bild 
5.5 visar greppstegen som kan användas av både vårdtagare och vårdgivare.

Bild 5.5. Personen på bilden 
visar var och hur vårdtagaren 
ska sitta på hjälpmedlet. Nr 2 
i det inringade området visar 
greppstegen.

Bild 5.6. I detta läge är 
hjälpmedlet halvvägs ihop-
fällt.

Två sitskoncept byggdes och testades, se bild 5.7. I 
sitskoncept 1 placerades sitsen på glidskenor. När 
sitsen pressas ner glider den in under stussen. Sits-
koncept 2 fungerar som QuickMoves sits, det vill 
säga den kan fällas upp och vridas åt sidan. Model-
lens benstöd visas som nr 3 i bild 5.7, ett vävt plast-
material täcker stommens och hävarmens kors. Två 
mindre benstödskuddar fästes och justeras i höjdled 
med antingen kardborreband (se bild 5.8) eller rem 
(se bild 5.9). Modellens fotplatta hakades på med 
krokar som QuickMoves fotplatta men centrerades 
under benstödet för att ge bättre ergonomi vid en 
uppresning. Allt eftersom modellbygget pågick vi-
sade det sig att hävarmens fotpedal inte fungerade 
i kombination med benbreddningen och fotplattan. 
Eftersom benbreddningen och fotplattan är viktigare 
funktioner togs hävarmens fotpedal bort och endast 
hävarmens handtag återstod, koncept 2, se bild 5.10. 
Vårdgivaren får alltså dra hävarmen med armstyrka 
istället för benstyrka.

2

1

Bild 5.7. Nr 1: Sitskoncept 1 sitter 
fast i glidskenor. Nr 2: Sitskoncept 
2 är uppfällbar och vridbar som 
QuickMoves sits. Nr 3: Benstödsty-
get som sitter runt korset på stom-
men.

Bild 5.8. Här visas 
ett benstöd som 
monteras fast med 
hjälp av kardbor-
reband. 

Bild 5.9. Benstödet 
är här monterat 
med en rem. Benstö-
det kan enkelt juste-
ras i höjdled.

1 2

3

Bild 5.10. Här är hävarmen place-
rad åt andra hållet jämfört med 
vad bild 5.5 visar. 

5.2.1 Utvärdering av modellen
I en utvecklingprocess är det viktigt att utvärdera koncept. Utvärderingen kan ske med 
hjälp av renderingar, fysiska prototyper, skisser etc. En testpanel av framtida användare 
eller experter väljs ut för att utvärdera konceptet. Konceptet förbättras och utvärderas 
tills konceptet blir en produkt och tas i bruk (Lundequist, 1995).

Modell-koncept 2 utvärderades med tio personer från designingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Skövde. En testpanel med designingenjörer valdes för deras erfarenhet av 
produktdesign samt konstruktion. Majoriteten av åsikterna sammanställdes i tabell 5.1. 
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Efter utvärderingarna fastställdes slutkonceptet tillsammans med Handicare AB genom 
diskussioner. Genom modellbygget visade det sig att en god stabilitet och ihopfällbar 
benbreddning skulle bli svår att få till med en korskonstruktion. Därför beslutades det 
om att en fast konstruktion skulle göras och att en benbreddning som Handicare redan 
har skulle användas. Detta innebar alltså att korset på hävarmen och stommen togs bort 
och ersattes med två tvärstag för att få stabilitet i konstruktionen och för att en fungeran-
de benbreddning skulle finnas. Benstödstyget valdes vara av en plastväv som Handicare 
använder till deras produkter. En större benstödskudde istället för två mindre valdes att 
användas för att få färre antal delar och för enklare inställningar. Benstödskudden valdes 
vara i mjukt material, format efter benen. På grund av att ett mjukare material valdes till 
benstödet istället för ett hårt, kunde kuddarna vara högre och justeringen togs därmed 
bort. Hävarmen från koncept 2 ersattes mot en längre enligt stomme 1 från avsnitt 4.5.1, 
eftersom en längre hävarm medför mindre armkraft för vårdgivaren vid en uppresning. 
Fotplattan bestämdes hakas på med krokar som QuickMove.

Sittplattan valdes med hjälp av PNI-metoden som står för positivt, negativt och intres-
sant. Alla positiva, negativa och intressanta egenskaper listas (Proctor, 2010). Resultatet 
gav att sitskonceptet 1, glidplattan, var en innovativ och intuitiv lösning men svår att an-
passa radien på. Vid för liten radie skulle sitsen bli obekväm att sitta på och vid större ra-
die skulle den bli plan men leda till att hjälpmedlet blir för brett vid utfällt läge. Valet föll 
därför på att fortsätta med sitskonceptet 2, QuickMove-sitsen, men med förbättringar. 
Förbättringarna gjordes på vrid-funktionen genom att en knapp med spärr lades till som 
trycks in vid vridning av sitsen. Samtidigt som knappen trycks in drar vårdgivaren i sitsens 
handtag och vridning sker, se bild 5.11 och 5.12.

5.4 Fastställning av slutkoncept

Bild 5.11. Bilden visar en enkel skiss på idén med att kunna vrida sitsen åt sidan genom att trycka 
in en knapp. Den ska även kunna fällas upp som QuickMove. 

Tabell 5.1. En utvärdering på den byggda modellen (koncept 2) gjordes där resultaten visas i 
tabellen nedan följt med kommentarer.

Del Bästa lösning Kommentar
Fotplattan Hängas upp med krokar Vid ihopfällt läge kan samma 

krokar användas för upp-
hängning av greppstegen.

Benstödet Justering med rem
Placering av greppste-
gen, vid transport.

Vridet 90 grader på stommen.

Bild 5.12.  Sitsen ovan är i sitt utvridna läge.
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6Efter att slutkonceptet diskuterats fram med Handicare AB namngavs hjälpmedlet till UpA-
way, se bild 6.1. Namnet kommer från hjälpmedlets syfte att hjälpa människor med upp-
resning ”Up” och förflyttning ”Away”. UpAway fick hädanefter en fungerande, funktionell, 
billig och hållbar konstruktion, ett tydligt formspråk och en ökad transporteffektivisering. 
Hållfasthetsberäkningar genomfördes vilket ledde till konstruktionsändringar. Kritiska delar 
byttes ut till starkare material och dimensioner ändrades. 

Samtliga illustrationsbilder i detta kapitel är skapta av Pedersen och Birkehag.

Bild 6.1. Slutkonceptet UpAway 
som är resultatet från utvecklingen 
av QuickMove. 
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Konstruktionsmöjligheter för UpAway utforskades tillsammans med Handicare AB. Kon-
struktionslösningarna inspirerades från standarder och Handicares befintliga produkter.  
UpAways ben, hjul och benbreddning bestämdes vara likadana som Handicares befint-
liga lift EVA (se bild 2.4, kap. 2). Detta ledde till billigare tillverkning eftersom verktyg 
redan finns. Längden på benen kortades med 100 mm för att transportpaketet skulle 
understiga måtten på en EU-pall, 120x80 cm.

6.1.1 Benbreddning och benstöd
Benbreddningen är monterad på ett tvärstag enligt bild 6.2. Tvärstaget medför stabilitet 
i konstruktionen. Benstödet fixeras med fyra plastpluggar vilket bild 6.4 visar.

6.1 Konstruktion

Bild 6.2. Benbreddningen är monterad 
på ett tvärstag som vidare ger stabilitet 
i konstruktionen.

Bild 6.4. I bilden visas två av fyra 
plastpluggar som fixerar ben-
stödet. Två likadana plastplugg 
sitter monterade på andra si-
dan.

6.1.2 Infästning – stomme
Stommen är fast inspänd i två infästningsanordningar placerade på benen. Infästnings-
anordningarna är uppbyggda enligt sprängskissen i bild 6.3. Ett glidlager som grund (1 i 
6.3) tillåter rotation och därmed benbreddning. Tvärstaget monteras över glidlagret (2 i 
6.3) och stommen placeras i tvärstagets infästning med ett plastfäste och skruv (3 i 6.3). 
Konstruktionen minimerar storlek på transportpaket, mer om det i avsnitt 6.5.

Bild 6.3. Infästningen för stommen grundas på ett glidlager 
(1), tvärstaget som monteras (2) och därefter placeras stom-
men i tvärstagets infästning med hjälp av ett plastfäste och en 
skruv som fixerar (3). En extra skruv sitter tvärs igenom infäst-
ningen för att stabilisera stommen ytterligare.

6.1.3 Infästning – hävarm
Hävarmens infästning visas i bild 6.5. En skruv med diameter 18 mm valdes för att få så 
litet hålkantstryck som möjligt (nr 1 i 6.5). Två treskiftsflänslager på respektive sida om 
infästningshålet finns för förstärkning och lättare rotering (nr 2 i 6.5). För att hindra ihop-
tryckning på hävarmen när skruvens mutter dras åt sitter en cylinder tvärs igenom hålet 
innanför flänslagerna (nr 3 i 6.5). En cylindrisk bricka mellan muttern och hävarmen finns 
för att hindra att muttern skruvas upp vid rotering (nr 4 i 6.5).

Bild 6.5. Nr 1 visar skruven som sitter genom hela infästning-
en, nr 2 visar treskiftsflänslagret (varav det finns två utav), nr 3 
är cylinderröret som motverkar ihoptryckning på hävarm och 
flänslager och nr 4 är cylinderbrickan.
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6.1.4 Gasfjäder
För en mjuk nedsänkning av vårdtagare, hjälp vid uppresning och möjlighet att stanna 
hävarmen placerades en tryckande gasfjäder på 500 N centrerat mellan hävarm och den 
fasta stommen (se 1 i bild 6.6). Gasfjädern sitter i gångjärnsfästen på de två tvärstag som 
är fastsvetsade på hävarmen och stommen. 

Bild 6.6. Gasfjädern är placerad centrerat på UpAway. Nr 1 i bilden visar gasfjädern. Spaken för 
reglering är nr 2 i bilden.

6.1.5 Sits
Sitsen är en aluminiumprofil med ett tvärsnitt som möjliggör en uppfällning på 100 gra-
der, nr 1 i 6.7. Funktionen fungerar med en nyckelformad stav (se bild 6.8) som sträcker 
sig genom hela profilen, nr 2 i 6.7. Staven är svetsad på ett cylindriskt rör, nr 3 i 6.7. Rö-
ret  är monterad på hävarmen enligt bild 6.9 och sitsen kan därmed rotera. En handtag 
i plast sitter längs sitsen för greppmöjlighet. Fjädrande tryckskruvar sköter funktionen 
vid vridning av sitsen (1 och 2 i 6.9). För att sitsen ska rotera måste den gula knappen 
(nr 2 i bild 6.9) tryckas in samtidigt som sitsen vrids med hjälp av grepp på exempelvis 
plasthandtaget.  Knappens placering medför att vårdtagaren inte kan komma åt den av 
misstag. Om det mot förmodan skulle inträffa blir det ändå svårt för sitsen att vridas ut 
eftersom vårdtagarens egentyngd fixerar sitsen.  

Bild 6.7. Bilden beskriver sitsens delar. Nr 1 visar pro-
filens form som har betydelse för uppfällningen. Nr 
2 visar stålstaven som har ett nyckeltvärsnitt och är 
placerad i profilens hål. Nr 3 är ett cylindriskt rör som 
är svetsat på staven och har betydelse för sitsens vrid-
ning.

Bild 6.8. Bilden visar nyckelformen på 
sitsen när den är monterad utan plast-
handtag.

Vid reglering av hävarmen och gasfjädern är en vajer monterad innanför hävarmsröret  
från gasfjädern vidare till en spak (se 2 i bild 6.6). Spaken är monterad på hävarmen i två 
gångjärnsfästen. När spaken trycks in kan hävarmen röra på sig och fixeras när spaken 
släpps.

Bild 6.9. Nr 1 visar en normal tryckande fjäder-
skruv, nr 2 en knapp som trycks in vid vridning 
och nr 3 en stark tryckande fjäderskruv.
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6.2 Material
Materialen som valdes var givna från Handicare AB och fungerar bra på denna produkt.   
Materialet i stomme samt hävarm valdes till anodiserat aluminium typen 6082, nr 1 i 
bild 6.10. Hjälpmedlet är av aluminium för att totaltvikten skulle bli låg vilket uppfyller 
kundkravet lätthanterligt. Aluminium har fördelen med sitt egna korrosionsskydd ge-
nom egenbildning av oxidskikt tillsammans med luftens syre. Skadas skiktet återbildas 
det omedelbart (Sapa Technology, 2009). Materialet uppfyller därmed ISO-standarden 
12182-1999 som säger att ett hjälpmedel måste vara korrosionsbeständigt om en god 
hygien och säkerhet ska erhållas (Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, 1999). För att 
konstruktionen inte skulle kännas ostabil som produkten RollOn från Liko valdes en oval 
tvärsnittsform.

Benstödet valdes till nätvävt polyester, nr 2 i bild 6.10. Materialet är stumt med viss 
mjukhet och tål höga belastningar (CES EduPack 7.0). Materialets mjukhet dämpar samt 
ger en skön och behaglig uppresning utan hårda tryckningar. Materialet är avspritnings-
bart och godkänt att användas inom vården.

Bild 6.10. 1: Aluminium. Det mesta på UpAway är gjort av aluminium. 2: Nätvävd polyester. 3: 
Polyuretan. 4: Termoplast. 5: Konstruktionsstål. 6: Naturgummi.

Benstödskudden och sitskuddarna bestämdes tillverkas i polyuretan, nr 3 i bild 6.10. 
Materialet är bra hygieniskt, avspritningsbart och godkänt att användas inom vården. 
Detaljer som handtag och plugg valdes till termoplast, nr 4 i bild 6.10 (CES EduPack 7.0).

Sitsens stav och tvärstaget (där fotplatta och benbreddning sitter) valdes tillverkas i kon-
struktionsstål för att belastningen är hög på dessa detaljer, nr 5 i bild 6.10. Stålet är 
starkt, medför mindre utböjning och en stabilare känsla fås.

UpAway har oarmerat naturgummibelägg på fotplattan, nr 6 på bild 6.10. Gummit ökar 
friktionen mellan vårdtagarens fötter och fotplatta (CES EduPack 7.0).

6.3 Tillverkning
Stomme, hävarm, benbreddningspedal, sits, ben samt tvärstag på hävarm och stomme 
valdes tillverkas genom strängpressning. Tillverkningstekniken är bra till rör och profiler. 
Detaljerna kapas och bockas till sin rätta form samt borras för skruvhål (Sapa Technology, 
2009). Gafflarna till benen tillverkas genom kokillgjutning. Stålet tappas då i en gjut-
järnsform där det får stelna (Ullman, 1999). Fotplattan och ett fotstöd valdes tillverkas 
i aluminium med tillverkningsmetoderna varm- och kallvalsning till önskad plåttjocklek. 
Därefter skärs och bockas plåten till önskad form. Samtliga delar  valdes ytbehandlas 
genom anodisering (Sapa Technology, 2009). 

Delarna i stål valdes tillverkas genom stränggjutning med efterföljande kallbearbetning. 
Därefter bockas de till sin rätta form, fräses, borras för skruvhål och svetsas. Rostskydd 
fås genom ytbehandlingen pulverlackering (Ullman, 1999). 

Plastdetaljerna valdes tillverkas genom formsprutning som är en vanlig förekommande 
metod vid tillverkning av termoplaster (Ullman, 1999).

Benstödet av nätvävt polyester valdes att sys. Benstödet som sitter på polyestern, sitt-
dynorna och naturgummibelägget valdes tillverkas genom formgjutning (Ullman, 1999).
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6.4 Hållfasthetsberäkningar
Hållfasthetsberäkningar gjordes för att veta hur mycket spänning, vridning och utböjning 
hjälpmedlet klarar att utsättas för. Analytiska beräkningar utfördes på de mest kritiska 
delarna som sits, infästning på hävarm, tvärstaget, hävarm och fotplatta. I samtliga fall 
användes en last på 200 kg, vilket var ett lastmål från Handicare AB.  

6.4.1 Hävarm (friläggning och utböjning)
Beräkning av hävarmens hålkantstryck och utböjning gjordes med en enkel friläggning, 
se bild 6.11. Friläggningen gav alla nödvändiga krafter och utböjningen beräknades. Stei-
ners sats (1) användes på grund av den ovala tvärsnittsformen.
   
   (1)

Hävarmen delades vid momentpunkten för att få en enklare beräkning av utböjningen, 
se bild 6.12. Delarna förenklades genom beräkning av raka rör istället för bockade.

Bild 6.11. Friläggning – hävarm. Bild 6.12. Hävarm delas upp i två delar. Nr 1 är 
sitsdelen och nr 2 den längre hävarmsdelen.

En jämviktsekvation utifrån friläggningen i bild 6.12 gjordes och därefter beräknades ut-
böjningen. Resultatet från detta gav kraften 1532 N i y-led. Elementarfall för konsolbalk 
(2) användes  vid beräkningen av utböjningen.

   (2)

6.4.2 Hävarm (hålkantstryck)
Vid beräkning av hålkantstrycket på hävarmens in-
fästning frilades skruven som passerar genom hela 
momentpunkten, se bild 6.13. Krafterna F1 och F2 
togs fram genom friläggningen och spänningarna 
beräknades fram med formeln:

   (3)

Resultatet gav spänningen vid kraften F1 42,4 MPa 
och vid kraften F2 7,5 MPa. Eftersom aluminiumle-
gering för profiler och rör har Rp0,2 på 170 MPa är 
detta ett godkänt värde och ingen förändring be-
hövde ske i konstruktionen.

6.4.3 Sits – stav (spänning, vridning och utböjning)
Staven kommer belastas med både böjspänning och vridmoment med en medföljande 
utböjning. Beräkningar gjordes därmed på detta. Vid den första beräkningen visade sig 
staven ha för små dimensioner. Därför ökade dimensionerna från diametern 12 mm till 
28 mm. Staven frilades och visas i bild 6.14.

Bild 6.13. Friläggningen enligt ovan 
gjordes. Alla krafter och mått är 
utmärkta här. Sökta är F1 och F2.

Resultatet gav 3 mm utböjning på nr 1 i bild 6.12 och 44 mm på nr 2 i samma bild. Utböj-
ningen på nr 2 kan anses vara hög. Detta beror på att den beräknades fast inspänd och 
i verkligheten kommer den vara roterbar. Även en gasfjäder ska sitta på hävarmen som 
hjälper till med en kraft på 500 N vilket minskar utböjningen. Enligt de antropometriska 
mått kommer den största personen väga 150 kg och utböjningen kommer vara ännu 
mindre vid det verkliga användandet.

Bild 6.14. Friläggningen på 
staven och dess tvärsnitt. 
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Vridmoment
Vid beräkning av vridmomentet gjordes en förenkling av nyckeltvärsnittet. Tvärsnittet 
ersattes med ett cirkulärt och kommer därmed i detta resultat ge större vridning än i 
verkligheten. En jämviktsekvation gjordes och därefter användes formel (5) för beräk-
ning av det maximala vridmomentet:

   (5)

Vridmomentet beräknades till 93 MPa. Det är viktigt att påpeka än en gång att detta 
endast gäller för ett cirkulärt tvärsnitt och att det verkliga kommer vara längre. Stålets τsv  
är 140 MPa och slutsatsen blev därmed att vridmomentet inte kommer påverka staven.

Utböjning
Utböjningen beräknades både som punktlast, se bild 6.16, och utbredd last, se bild 6.17. 
Punktlasten visade det mest kritiska fallet och som sällan skulle inträffa i verkligheten 
medans den utbredda lasten visade tvärtemot. Resultatet av dessa beräkningar gav in-
tervallet den verkliga utböjningen kommer vara. 

6.15. Bilden visar friläggning på sitsens stav. 
Böjspänningen vid momentpunkten beräknades.

Böjspänning
Böjspänning beräknades på sits-stavens infästningspunkt. Genom en jämviktsekvation 
kunde böjspänningen beräknas med formeln (4):

   (4)

Resultatet gav 93 MPa vilket understiger stålets Rp0,2 på 240 MPa. Detta ger en säkerhets-
faktor på 2,5. Observera att detta resultat endast gäller för denna sitsdel.

Böjspänning beräknades även på stavens nyckelform, se bild 6.15. En jämviktsekvation 
och formel (4) gav böjspänningen. Resultatet gav inte stora utslag, 2,4 MPa. Detta är bra 
och slutsatsen var att den håller. 

Bild 6.16. Stavens utböjning beräknades med 
elementarfall för konsolbalk med punktlast.

Bild 6.17. Stavens utböjning beräknades med 
en utbredd last.

Utböjningen beräknades med hjälp av formler från elementarfall för konsolbalk. Vid be-
räkning av punktlastens utböjning användes formeln (6) och vid den utbredda lasten 
formeln (7):

   (6)      (7)

Utböjningens intervall beräknades till 1,7-0,22 mm. Det verkliga värdet kommer ligga 
någonstans däremellan vilket är godkänt. 

6.4.4 Sits (utböjning)
Beräkningar med både punktlast och utbredd last gjordes på sitsen för att ta reda på ut-
böjningen, se bild 6.18. Formlerna (6) och (7) användes även här. Vid första beräkningen  
blev utböjningen för stor och sitsens tjocklek ökades från 5 mm till 8 mm. Resultatet gav 
en utböjning på 15 mm vid punktlast och 1,88 mm vid den utbredda. I verkligheten kom-
mer resultatet vara mer åt den utbredda lasten vilket är godkänt.

Bild 6.18. Sitsen frilades enligt bil-
den och utböjningen beräknades 
därefter med både punktlast och 
utbredd last för att därefter tolka 
resultatet.
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6.4.6 Fotplatta (spänning och utböjning)
Efter beräkning av spänning och utböjning på fotplattan fick dimensionerna öka från 5 
till 8 mm på grund av för höga spänning- och utböjningar. Efter ändringarna blev spän-
ningen vid infästningen 104 MPa vilket är godkänt eftersom aluminiumlegeringar för 
konstruktioner har sitt Rp0,2 på 245 MPa.

Utböjningen beräknades både för punktlast och utbredd last vilket resulterade till att 
den blev mellan 2-15 mm. Eftersom fotplattan oftast kommer utsättas för utbredda las-
ter kommer utböjningen förmodligen vara mer mot 2 mm än 15 mm, vilket är godkänt.

6.4.5 Tvärstag (spänning och utböjning)
Tvärstaget frilades, en jämviktsekvation gjordes och spänningen beräknades med formel 
(4) från stycke 6.4.3. Resultatet var 137 MPa vid infästningen. Tvärstaget kommer hålla 
eftersom stålets sträckgräns är 240 MPa. Spänningen kommer i verkligheten ligga något 
under 137 MPa vilket är godkänt.

Genom förenklingar beräknades även utböjningen. Elementarfall för både konsolbalk 
och fritt upplagd balk användes. Utböjningen blev 0,4 mm vilket inte är mycket. I verk-
ligheten kommer utböjningen vara större men förmodligen inte märkbar. Observera att 
beräkningen gav en övergriplig bild på hur tvärstaget kommer bete sig. 

6.5 Kostnader
Ett av målen med UpAway var bland annat att hålla nere tillverkningskostnaderna där 
målet från Handicare AB var 2000 SEK per enhet. Kostnaden beräknades och förbättra-
des vilket ledde till en total tillverkningskostnad på 2 498 SEK (där bearbetning, material, 
tillverkningsmetoder, förpackningsmaterial etc ingår), se tabell 6.1. Detta är en minsk-
ning på 1 577 SEK jämfört med QuickMove. 

Tabell 6.1. Nedan visas alla delar, material och tillverkningsprocesser på UpAway och vad dessa 
kommer att kosta vid tillverkning. 

Pris (SEK) Delar
659 Aluminium-material inkl. bearbetning
145 Stål-material inkl. bearbetning
210 Benbreddning utan vinge
260 Två EVA-ben
118 Två EVA-hjul utan broms

148 Två EVA-hjul med broms
58 Två hjulgafflar fram
50 Två hjulgafflar bak
5 Två plastknappar till sits
5 Två plasttäcke sits
20 Två fjädrande tryckskruv GN.615.M5 normal rostfri
20 Två fjädrande tryckskruv GN.615.M5 förstärkt rostfri
150 Tryckande blockerbar gasfjäder S28-500N-80
150 Benstöd
50 Skruvar, muttrar etc.
50 Sitskuddar
20 Glidlager-benbreddning
20 Gummibelägg (halkskydd fotplatta)
150 Förpackningskartong med märkning
200 En timma montering
10 Manual
Total tillverkningskostnad: 2 498 SEK

6.5.1 Transport
QuickMove som är helmonterad medför stora transportkostnader. Måtten är 100x64x120 
cm och endast ett QuickMove-paket ryms per EU-pall. I en transportcontainer ryms det 
åtta EU-pallar. UpAways paketmått kommer vara 120x70x50 cm på grund av dess del-
bara konstruktion (se bild 6.19). Detta möjliggör fyra paket per EU-pall och 32 paket per 
transportcontainer vilket ökar transporteffektiviteten med 75 procent. Kunden kommer 
själv få montera fyra delar som därefter resulterar till en helmonterad UpAway. Manual 
kommer att medskickas i paketet för att underlätta montering och användning. 
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6.5.2 Investering
Nya verktyg och investering krävs för tillverkning av UpAway. Delar som ska tillverkas i 
maskin kräver förinställningar som kostar 12 000 SEK per inställning. UpAway kommer 
behöva totalt 16 förinställningar. Alla nya verktyg med tillhörande förinställningar kom-
mer kosta 344 200 SEK, se tabell 6.2. 

Tabell 6.2. För att UpAway ska kunna börja tillverkas krävs en investering på 344 200 SEK.

Verktyg Kostnad (SEK/st) Delar
Gjutning 15 000 plasthandtag

knappar
plastdetalj - sits

Bockning 20 000 stege, spak till gasfjäder, hävarm överdel
fotplatta och fotstöd
tvärstag - benbreddning
hävarm - momentpunkt
hävarm - sitsdel

Al-profil 30 000 sits
pedal - benbreddning

20 000 stomme och hävarm
glidlager - fäste ben
tvärstag - stomme och hävarm)

Stål-profil 20 000 sits - stav
tvärstag - benbreddning
infästning - stomme

Förinställning på maskin 1 200 16 st
Total 344 200 SEK

6.6 Ergonomisk anpassning
Genom hela utvecklingen av UpAway gjordes återkopplingar till ergonomi och de an-
tropometriska måtten hos den valda populationen. Bild 6.20 visar UpAway och de delar 
där antropometriska mått spelar roll för att hjälpmedlet ska vara ergonomiskt anpassat.

  

1

2
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b

c

Bild 6.20. UpAway med dess delar markerade. 1: Hävarm, 2: Greppmöjlighet, 3: Sits, 4: Benstöd 
och 5: Fotplatta. Benstödet har måttsättningen a=71 mm, b=250 mm och c=79 mm.

1 . Hävarmens höjd är anpassad till en rekommenderad arbetshöjd. Hävarmens arbets-
höjd varierar från 1020-1140 mm beroende på position (Pheasant & Haslegrave, 2005).

Bild 6.19. UpAway kommer vara paketerad som på bilden. Den delbara konstruktionen möjliggör 
paketeringen med måtten 120x70x50 cm. Fyra paketet kommer rymmas på en EU-pall.
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6.6.1 Virtuell användarstudie
Tolv manikiner anpassade efter de antropometriska måtten användes för att utvärdera 
UpAway. Manikiner från 1:a och 99:e percentilen från länderna USA, Storbritannien, 
Australien och Sverige skapades i simuleringsprogrammet Jack 7.1. En CAD-modell på 
UpAway importerades till programmet och analyserades med de skapta manikinerna. 
Syftet med studien var att få en bild över hur väl anpassad UpAway var för användarna 
och om det fanns användarsituationer som var kritiska. UpAway visade sig ha anpassat 
utrymme till vårdtagaren och bra arbetshöjd för vårdgivaren (se exempel i bild 6.21-
6.24). Manikinerna med störst mått från 99:e percentilen hade begränsat med utrymme 
vilket kan ses i bild 6.23. Positionen för vridning av sitsen i bild 6.24 såg oergonomisk ut 
för vårdgivaren på grund av sitsens låga höjd. Detta är svårt att undvika vid utvecklingen 
eftersom sitsen förlorar sin funktion vid högre höjd. Momentet sker inte ofta, ungefär 4 
ggr/användning, där användningsfrekvensen uppskattas till 2 ggr/h, vilket är godkänt.

2. Greppmöjligheter finns i olika höjd på stommen för att vårdtagaren själv ska välja 
grepp. Stommens högsta höjd från fotplattan till översta greppet är 1200 mm och ett 
extra handtag är placerat 200 mm nedanför. Måtten baserades på armbågshöjden från 
de antropometriska måtten. Stommen lutar 10 grader för utrymme framåt vid gåträning 
och för det naturliga uppresningsmönstret. 

3. Lägsta sitthöjd på UpAway är 540 mm och baserades på sitthöjden från de antropome-
triska måtten. Höjden anpassades även för att kunna vrida in sittplattorna under stussen 
från låga ytor. Den högsta sitthöjden är 710 mm vilket betyder att vårdtagaren får hjälp 
upp med 170 mm.

4. Enligt de antropometriska måtten varierar knähöjden med 187 mm. Benstödskuddens 
höjd valdes till 250 mm och passar därför hela den valda populationen. Som tidigare 
nämndes är benstödet centrerat över fotplattan för att vårdtagaren själv ska anpassa 
fötterna efter benstödet och få stöd vid uppresningen på bästa ergonomiska sätt.

5. Fotplattan placerades 30 mm från golvet för att det ska vara lätt att lyfta upp fötterna 
på plattan och samtidigt komma över trösklar.

Bild 6.21. Vårdtagare sitter och är på väg att 
resa sig upp. Vårdgivare har sin fot på ben-
breddningspedalen och greppar hävarmen. 

Bild 6.22. Situationen visar när vårdtagare rest 
sig upp och vårdgivare dragit hävarmen mot 
sig. Här får vårdtagare en skjuts upp vid upp-
resningen. Därefter ska denne resa sig helt på 
egen hand till stående position. 

Bild 6.24. När vårdtagare exempelvis sitter i en 
rullstol eller stol utan armstöd finns möjlighe-
ten att vrida in sitsarna från sidan under stus-
sen. Vårdtagaren får i detta läge lyfta lite på 
stussen så vårdgivaren kan vrida in sitsen. 

Bild 6.23. Vårdtagaren här tillhör 99:e percen-
tilen och har en viss begränsning framåt vid 
stående. Beroende på kroppsform kan utrym-
met bli för litet, exempelvis vid stor buk.
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6.7 Form
Estetiskt utseende är lika viktigt som funktionen hos tekniska produkter. Speciellt de 
med stor marknad och som människor använder dagligen. Samtidigt måste en produkt 
tilltala kunden samt funktion-, säkerhet-, kostnad- och användarkrav uppfyllas. För att 
tydliggöra hur produkten ska användas bör formen vara enkel och enhetlig. Vid val av 
färger är det bra att välja en huvudfärg som stödjs av komplementfärger (Pahl m. fl., 
2007). Färgen används för att väcka känslor, dra till sig uppmärksamhet eller identifiera 
en produkt. Specifika färger associeras med varumärken eller stora företag. Färger kom-
mer alltid påverka människors sätt att ta till sig information (Davis, 2008). 

Ett av målen var att få det uppgraderade hjälpmedlet intuitivt och enkelt att använda. 
Designen på UpAway förenklades så långt det var möjligt för att vårdtagare ska ges käns-
lan att det är enkelt att resa sig. Tvärstagen och gasfjädern doldes från vårdtagarens 
sida  för att ge ett enkelt och öppet helhetsintryck. En mjuk form skapades för att ge en 
inbjudande känsla. Mjuka runda former återkommer i sitsen, fotplattan och fotstaget, se 
bild 6.25. Ett mjukare material valdes till benstödet för att förmedla en mjuk känsla och 
trygghet.

Hävarmens form riktar fram och uppåt vilket avser att likna det naturliga uppresnings-
mönstret, se bild 6.26. Från vyn i bild 6.27 visas en enhetlig form på stomme och hävarm 
och återfinns i Handicares befintliga produkt ReTurn. Formen är likadan för att produk-
terna ska få samhörighet och passa in i samma produktserie. 

För att tydliggöra att hävarmen är rörlig gavs den en egen färgsättning. Färgen är samma 
röda som på ReTurn (PMS 1807) och markeras som en varning så inga klämskador skall 
ske. Stommens färg är grå (PMS 422) och används mycket i Handicares produkter. Andra 
detaljer som spak till gasfjäder, knappar till sits och benbreddningspedal färgsattes till 
gul för att utmärka att de är inställningar.

Bild 6.26. Från UpAways sidovy är den röda hä-
varmens form hämtat från det naturliga upp-
resningsmönstret, det vill säga fram och upp, vil-
ket är markerat i blått.

Bild 6.27. Stommen och hävarmen 
har samma radie vilket är markerat 
i blått.

Bild 6.25. De blåmarkerade områderna 
visar den mjuka och runda formen. Sam-
ma form användes för att få en helhet hos 
UpAway.
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7När UpAways konstruktion, materialval, tillverkningsmetod, kostnad, form och ergonomi 
fastställdes återstod ett slutresultat som följande kapitel beskriver. I slutresultatet gjor-
des en produktbeskrivning för att öka förståelsen kring användandet. Jämförelser gjordes 
med QuickMove, tips på framtida utvecklingsarbete diskuterades och UpAway visualise-
rades i sin rätta miljö.

Samtliga illustrationsbilder på UpAway i detta kapitel är skapta av Pedersen och Birkehag.
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7.1 Produktbeskrivning
UpAway är tänkt att användas som ett uppresning- och förflyttningshjälpmedel, samma 
som QuickMove, se bild 7.1. Dess funktioner och ergonomi har genomgått flertal för-
bättringar. UpAway är ett stabilt och enkelt hjälpmedel, vilket ger vårdtagaren trygghet 
vid användandet. Hjälpmedlets benbreddning, stora hjul, låga benhöjd för åtkomlighet 
under sjukhussängar och unika utformning av fotplatta ger ökad tillgänglighet. Vid be-
gränsat utrymme vid användning kan sitsarna fällas upp åt sidorna, se bild 7.2.

UpAways greppmöjligheter är anpassade för att vårdtagare själva ska välja sitt grepp 
till bästa nåbarhet. Om vårdtagaren behöver hjälp vid uppresningen kan en vårdgivare 
med hjälp av gasfjäderns kraft hjälpa till. Uppresningen kan se ut på följande sätt; vård-
givaren vrider in sittplattorna under vårdtagarens stuss, se bild 7.3. Inför uppresningen 
låser vårdgivaren hjulen och drar hävarmen mot sig medan den gula spaken (kopplad till 
gasfjädern) hålls in. Vårdgivaren kan som ytterligare stöd hålla emot med foten på ett 
stöd placerat på tvärstaget. Hävarmen medför till att vårdtagaren får hjälp de första 170 
mm, vilket är den jobbiga biten, och kan därefter själv resa sig med hjälp av armstyrkan, 
se bild 7.4. Detta gjordes medvetet för att vårdtagaren ska aktivera sig så mycket som 
möjligt vid användningen och är viktigt för återhämtningen. 

Bild 7.1. UpAway i neutral position, det vill säga 
uppfälld hävarm och nedfällda sitsar.  

Bild 7.3. Sittplattorna är vridna åt sidan i de 
fall där sitsen ska placeras under vårdtagarens 
stuss innan uppresning.

Bild 7.2. Här är sitsarna uppfällda i de fall där 
rummets utrymme är begränsat i bredd vid an-
vändning av UpAway.

Bild 7.4. Här visas hävarmen i sitt utfällda läge. 
UpAway har denna position efter en uppresning 
där vårdtagare fått hjälp första biten.

7.2 UpAway vs QuickMove
QuickMoves förbättrade version UpAway är anpassad till lägre sittytor vilket är bra, har 
en längre hävarm som kräver mindre kraft vid användning, har enklare och tydligare 
funktioner, är mer lättmanövererad och billigare att tillverka samt bättre ergonomiskt. I 
följande stycken förklaras förbättringarna på UpAway mer ingående (se bild 7.5).

7.2.1 Greppmöjlighet
Fler greppmöjligheter finns för att användarna ska kunna välja sitt bästa grepp. Greppen 
strävar uppåt vilket gör uppresningen lättare för vårdtagare som då kan klättra sig upp.

7.2.2 Sittplattor
Sitsen har enklare inställningar, är nättare och lättare att förstå. Genom att endast trycka 
på knappen och vrida sitsen med hjälp av sitshandtaget blir momentet enklare än hos 
QuickMove. 
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Avtagbar fotplatta

Sittplatta

Greppmöjlighet- 
vårdtagare

Hjul

Fotstöd

Benstöd

Fotpedal för 
benbreddning

Hävarm och greppmöjlighet - 
vårdgivare

Gasfjäder

Broms

Bild 7.5. Bilden visar delar på UpAway som jämfördes med QuickMove. Fördelar med UpAway 
är exempelvis enklare och tydligare inställningar, endast en gasfjäder och fotplattans form som 
möjliggör att komma nära toalett och rullstol.

7.2.3 Gasfjäder
Gasfjädern är dold bakom benstödet och hos QuickMove är de placerade på sidorna. 
Minskningen av en gasfjäder medför färre komponenter, enklare uttryck och lägre kost-
nad. Gasfjäderns regleringsspak på UpAway är gul vilket utmärker att den reglerar en 
funktion.

7.2.4 Fotplatta
Fotpattan är centrerad under benstödet för att vårdtagaren själv ska placera sina fötter 
där det känns bäst och på så sätt göra sina egna inställningar. Dess form möjliggör att 
UpAway kan komma nära rullstol och toalett. Fotplattan är lägre placerad än hos Quick-
Move vilket underlättar för vårdtagare med svaga ben att lyfta fötterna.

7.2.5 Benstöd
Benstödet är mjukare, anpassat till hela målguppen utan onödiga inställningar och är 
centrerad över fotplattan. QuickMove har tröga inställningar och hårda benstöd.

7.2.6 Benbreddning
Benbreddningen fungerar likadant som på QuickMove men är nättare och tydligare med 
den gula pedalen vars färg indikerar att det är en inställning.

7.2.7 Hjul
Hjulen har diametern 100 mm vilket är större än QuickMoves. Hjulen medför stabilitet 
och enklare manöverering. Gafflarna som hjulen är monterade på är 30 mm längre än 
QuickMoves vilket underlättar framkomligheten under sjukhussängar.

7.2.8 Hävarm
En längre hävarm finns på UpAway vilket kräver mindre kraft för vårdgivaren vid använd-
ning. Hävarmen dras mot sig istället för att trycka ner vilket lättar spänningar i axlar och 
skuldror. Den röda färgen återfinns på Handicares andra produkter vilket medför samhö-
righet i produktserien jämfört med QuickMove.

7.2.9 Fotstöd
Fotstödet som finns på vårdgivarens sida ger ett bra extra stöd att sätta foten på när 
hävarmen ska dras mot sig.

7.2.10 Kostnad
Tillverkningskostnaderna på UpAway kommer minska med 42 procent jämfört med 

QuickMove. Detta är en stor minskning med tanke på alla förbättringar som har skett.

7.2.11 Transport
På grund av demonteringsmöjligheten av UpAway kommer fyra paket rymmas per EU-
pall. Tidigare levererades endast ett paket per pall vilket gör att Handicare AB kommer 
spara in på transportkostnaderna.
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7.3 Kund- och funktionskrav
För en mer konkret bild på de förbättringar som UpAway fått gjordes en jämförelse med 
QuickMove av kund- och funktionskraven. Jämförelsen utfördes av Pedersen och Birke-
hag. Tabell 7.1 visas de kund- och funktionskrav som UpAway eller QuickMove uppfyller 
bäst.

Tabell 7.1. Nedan visas de kund- och funktionskrav som UpAway och QuickMove uppfyllt i olika 
grad, där + är bra, - är sämre och 0 lika. De krav som måste testas genom riskanalyser visas inte i 
tabellen. Resultatet visar tydliga förbättringar och att UpAway är ett bättre hjälpmedel på många 
sätt.

Krav

UpAway QuickMove

Enkla inställningar med fåtal moment + -
Låg vikt på produkt + -
Lätt manövererad och åtkomlighet + -
Anpassad till lägre sittytor + -
Greppmöjligheter + -
Korrosionsbeständigt 0 0
Medge uppresning 0 0
Avlastningsmöjlighet 0 0
Stoppmöjlighet 0 0
Enkel placering av sittplattor under stuss + -
Ergonomiska inställningar + -
Ergonomiskt benstöd + -
Följer det naturliga uppresningsmönstret + -
Lätt att rengöra + -

Estetiskt tilltalande + -
Aktivera vårdtagare 0 0
Lätt att förvara 0 0
Effektiv paketering vid transport + -
Medge fysisk kontakt 0 0
Enkel tillgänglighet för vårdgivare + -

 
Alla kund- och funktionskrav visas inte i tabellen eftersom jämförelser inte kan göras på 
dessa. För att jämförelser ska kunna ske måste tester och riskanalyser utföras med hjälp 
av funktionsmodeller i fullskala.

Sammanfattningsvis konstaterades det att UpAway är en uppgradering av QuickMove. 
UpAway uppfyller de flesta kund- och funktionskrav vilket förhoppningsvis leder till en 
större försäljning både i Sverige och internationellt. UpAway kommer passa in i den valda 
sjukhusmiljön och förhoppningsvis uppskattas av sjukhusen och användarna för dess ge-
nomarbetade design, se bild 7.6.

Bild 7.6. Här visas UpAway i sin tänkta användingsmiljö, sjukhus.
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Handicares önskemål att anpassa UpAway till gåträning valdes under projektets gång att 
göras som ett tillbehör för att hjälpmedlet skulle bli enkelt och användarvänligt. Stom-
men anpassades till gåträning men behöver ett armstöd för att fullfölja funktionen helt. 
Nästa steg för Handicare skulle kunna vara att utveckla armstöd till UpAway. Vid idége-
nereringen gjordes flera skisser och idéer på hur armstöd skulle kunna se ut och fungera 
på UpAway. I bild 7.7 visas en av idéerna där två mindre armstöd klickas på stommen. 
Grunden är en aluminiumprofil med ett mjukare skummaterial som är format efter en 
underarm. 

7.4 Framtida utvecklingsarbete

Bild 7.7. Denna idé är ett armstöd gjort i aluminiumprofil (grön i bild). Ett skummaterial limmas på 
profilen (ljusblå i bild) och därefter täcks allt i ett yttertyg/plasttyg (brun i bild). Armstödet klickas 
därefter på stommen. Ett handtag att hålla skulle också kunna fästas på stommen.

Bild 7.8.  I denna idé är ett större armstöd grunden. Grunden är tänkt att vara av aluminium som 
klickas på stommen med hjälp av fästen. En kudde fästs på aluminiumet vilket ger en mjuk och 
behaglig yta att luta sig mot. Handtag kan även här klickas på aluminiumet.

I bild 7.8 är en idé med ett stort armstöd som även här klickas på stommen. Grunden 
är en aluminiumplåt. Klämmor fästes i aluminiumgrunden och vidare på stommen. Ett 
mjukare skummaterial limmas på aluminiumplåten.

För vidare framtida utvecklingsarbete bör en funktionsmodell av UpAway bör tillverkas, 
testas och utvärderas för att därefter vidareutveckla produkten. Detta är viktigt att göra 
innan produkten kan sättas i produktion.
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Under projektets gång har många tankar och funderingar dykt upp 
med medföljande diskussioner. I följande kapitel diskuteras projek-
tets resultat. 8
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Handicares mål
De mål Handicare satte upp innan projektets start var att bibehålla QuickMoves funktio-
ner och minska transport- och tillverkningskostnaden. Hjälpmedlet skulle även vara kom-
pakt, ha få ingående delar, kunna erbjuda innovativa funktioner, bibehålla säkerheten 
för användarna och passa in i Handicares produktserie. Alla funktioner QuickMove har 
återfinns på UpAway. Minskning av transport- och tillverkningskostnaden har varit stor, 
pågrund av att UpAway har blivit mer kompakt med färre antal delar. UpAway är delbar 
och blir mindre i transport. Hjälpmedlet erbjuder innovativa funktioner så som demon-
teringen och den nya sitsfunktionen. UpAways design och färger medför samhörighet 
med Handicares andra produkter och färgkoder.  

Pedersens och Birkehags mål
Ett mål som Pedersen och Birkehag hade i projektets start var att slutkonceptet skulle 
vara genomarbetat så hjälpmedlet skulle vara på god väg att kunna sättas i produktion. 
Än är inte målet uppnått. Ett flertal prototyper måste tillverkas, testas och genomgå ris-
kanalyser. Även användartester på en prototyp av UpAway måste göras innan produkten 
kan produceras.

Besvarad frågeställning
Hur kan hjälpmedlet utformas så vårdtagaren kan använda det utan hjälp av vårdgivare?
Projektets stora utmaning var att få alla funktioner att samverka med varandra, behålla 
säkerheten och uppgradera den ergonomiska utformningen. I förstudien framgick det att 
ett hjälpmedel som QuickMove inte kan användas själv av en vårdtagare eftersom säker-
heten inte skulle bli tillräcklig. Många av de som ska använda denna typ av hjälpmedel 
behöver hjälp av vårdgivare. Därför skulle det inte bli säkert för vårdtagare att använda 
hjälpmedlet på egen hand. En vårdgivare som hjälper till skapar dessutom trygghet hos 
vårdtagaren vid användandet, vilket är viktigt.

Hur går det att anpassa hjälpmedlet mer till rehabiliteringssyfte?
För att det uppgraderade hjälpmedlet skulle kunna användas mer i rehabiliteringssyfte 
behövdes utrymme och möjlighet att ta av fotplattan. En avtagbar fotplatta återfinns 
därför på UpAway och stommens lutning ger större utrymme framtill som krävs vid 
gåträning och uppresning. Armstöd till gåträningen är något som saknas och prioritera-
des inte efter beslutet att de ska vara tillbehör. Armstödsförslag för framtida arbete finns 
i kapitel, 7.4. Handicare får utveckla detta vidare om UpAway ska komma att bli mer 
användbar i rehabiliteringssyfte. 

Hur är det möjligt att minska företagets transport- och tillverkningskostnader?
UpAways transport- och tillverkningskostnad kommer minska avsevärt jämfört med 
QuickMove på grund av den delbara konstruktionen. Att kunder själva får montera ihop 
hjälpmedlet ses inte som en nackdel. Idag monterar kunder ihop ReTurn på ett liknande 
sätt som UpAway ska monteras, vilket inte är något problem och därmed bör säkerheten 
med egen montering uppnås. Tester bör ändå utföras på monteringen så UpAway blir 
stabil oavsett vem som sätter ihop den. 

För att ytterligare minska Handicares tillverkningskostnader skulle UpAway kunna till-
verkas i enbart stål. De flesta tillverkningsmetoder och bearbetningar är billigare hos 
stål än hos aluminium. Dessvärre får hjälpmedlet inte de egenskaper som är bra hos 
aluminium som exempelvis låg vikt, korrosionsbeständigt och mer miljövänlighet. Alu-
minium är dock ett svagare material och en ökad tjocklek behövs för konstruktionen. 
En funktionsmodell måste tillverkas i aluminium för att testa om känslan är stabil vid 
användningen. Om UpAway skulle tillverkas i stål kommer hjälpmedlet istället bli tungt 
men med reducerade tillverkningskostnader. Nu har UpAway delar i både aluminium 
och stål och behöver två tillverkare vilket både kan bli dyrt och omständigt. Därför är det 
viktigt att bestämma vilket material UpAway ska tillverkas i och väga upp fördelar mot 
nackdelar för respektive material.

Hur är det möjligt att lansera produkten på den svenska marknaden samtidigt som den 
ska passa in internationellt?
UpAways konstruktion är stabil och har ett enkelt uttryck och därmed passar den in på 
den skandinaviska marknaden där enkelhet är viktigt. UpAway är även billigare att tillver-
ka än QuickMove, vilket gör den bättre anpassad till den svenska marknaden. Den fram-
tida försäljningen av UpAway har därmed goda chanser att öka i Sverige och samtidigt 
finnas kvar på den internationella marknaden. Den har fortfarande ett robust utseende 
och möter alla kund- och funktionskrav på ett bra sätt vilket tyder på att den kommer 
kunna säljas internationellt.

Problem under projektet
Problem som uppstått under projektets gång har varit att få ihopfällningen att fungera 
tillsammans med benbreddningsfunktionen. Försök till att hitta en ny innovativ lösning 
gjordes, men till besvikelse blev resultatet inte lyckat. Tillslut lämnades ihopfällningen 
och en av Handicares nuvarande benbreddning kunde användas. Detta var ett bra beslut 
eftersom kunder ansåg att benbreddingen var en såpass viktig funktion. Det är dock synd 
att ihopfällningen inte gick vägen eftersom idéen var unik.
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Begränsningar
Begränsningar i programmet Jack 7.1 ledde till att manikinerna inte blev utformade på 
ett verklighetstroget sätt. Manikinernas proportioner var svåra att anpassa till UpAway 
och ett övergripligt resultat gavs på hur användandet kan se ut av personer med olika 
kroppsmått. Manikinerna var svåra att positionera och kunde ibland se missvisande ut. 
Trots detta gav analysen en visualisering om hur hjälpmedlet ska användas.

Om mer tid funnits
Om mer tid funnits skulle analyser enligt FEM (finta elementmetoden), utförts i exem-
pelvis modelleringsprogrammet Pro Engineer. FEM-analyserna som mäter bland annat 
spänningar och utböjningar hade kunnat jämföras med de analytiska beräkningsresulta-
ten. Detta skulle gett en bättre bild på var spänningar uppstår samt de kritiska områden 
som är svåra att upptäcka vid endast analystiska beräkningar. 

En fullskalig modell i metall skulle också gjorts om mer tid funnits. Detta hade gett möj-
ligheten att testa och utvärdera UpAway. Om detta skulle gjorts hade UpAway kunnat 
vidareutvecklats ännu ett steg.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling börjar bli allt mer viktigt idag. Genom detta projekt har fokus varit på 
att minska tillverknings- och transportkostnaden vilket har uppnåtts väl. UpAway kom-
mer bli mer miljövänlig än QuickMove. Transportkostnaden är den största skillnaden 
i detta projekt. På grund av den delbara konstruktionen är UpAway mindre paketerat 
vid transport. Transporteffektiviseringen på 75 procent fler paket per transport är viktig 
eftersom många av beställningarna kommer från USA, Storbritannien och Australien. Att 
UpAway är smidigare i transport resulterar i att färre transporter behövs och därmed 
blir detta bättre för miljön. Att UpAway dessutom kommer tillverkas i aluminium medför 
mindre energiförbrukning vid återvinningen jämfört med om hjälpmedlet skulle tillver-
kas i stål.

Samarbete
Samarbetet med Handicare fungerade bra. Den goda kommunikationen ledde till ett 
lyckat resultat. Responsen från Handicares anställda var positiv och deras engagemang  
kring projektet var en extra motivationshöjare. Tack till Handicare och Åsa Brännström 
för ett gott samarbete och roligt projekt. Även tack till Daniel Hillergren som hjälpte till  
med renderingarna av CAD-modellen vilket gav tydliga och realistiska illustrationer på 
slutprodukten UpAway. 
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Funktioner/Produkt QuickMove RollOn Steady Nova500 Easystand Strapstand ReTurn Gåbord Bure S

Justerbara hjul x x x x x x x
Halkskydd x x x x x x

Nödstopp - - - x - - -
Anpassningsbar V-ben x x x x - - -
Elektrisk - - - x - - -
Säkerhetslås för sits - x - -
Avtagbar fotplatta x - - x - -
Maxvikt (kg) 170 160 120 180 159 150 150
Stödjer gåträning - - - - - x
Justerbart benstöd x x - x x x -
Höj/Sänkbar sits - x - -
Delad sits x x x
Anpassningsbart handtag - x - - - x x
Bålkudde - x - - x x
Gasfjädrar x - - x x - x
Monterbara tillbehör x - x x x x -

Tabell 1. Konkurrentanalys där x = ja, och - = nej och där inget är ifyllt finns ingen uppgift.
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Bilaga 3

Enkät till sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänst

Inom vilket yrke har du erfarenhet?
   Sjuksköterska
   Undersköterska
   Hemtjänst
   Annat: ____

Ålder: ___

Kön: Man/Kvinna

Hur ofta förflyttar du patienter?
   Dagligen
   1-2 ggr i veckan
   2-4 ggr i veckan
   1-2 ggr i månaden
   3-5 ggr i månaden
   Annat: ____

Har du använt något förflyttningshjälpmedel?
Om ja; vilket? ____
   Vad tyckte du var positivt?
   Vad tyckte du var negativt?
Om nej; varför inte? 
   Ej tillgängligt
   För komplicerat
   Tar för lång tid
   Annat: ___

Har du använt något uppresningshjälpmedel?
Om ja; vilket? ____
   Vad tyckte du var positivt?
   Vad tyckte du var negativt?

Om nej; varför inte? 
   Ej tillgängligt
   För komplicerat
   Tar för lång tid
   Annat: ___

Hur ofta kommer du i kontakt med dessa sorters hjälpmedel?
Dagligen
   1-2 ggr i veckan
   2-4 ggr i veckan
   1-2 ggr i månaden
   3-5 ggr i månaden
   Annat: ____

Vilka funktioner tycker du är viktiga för dessa hjälpmedel? 
 _________

Stöter du på några problem vid användning av dessa hjälpmedel? Om ja; 
vilka problem? 
________

Någon funktion som du saknar som skulle underlätta vid uppresning samt 
förflyttning? Om ja; vilka?
________

Övriga tankar: 
_____


