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Sammanfattning 
Designingenjörsstudenterna, Aldin Sumic och Andrea Slaattelia 
Larsson på Högskolan i Skövde har i samarbete med företaget, AB 
Germa, arbetat med ett produktutvecklingsprojekt under våren 2014. 
Syftet med uppdraget var att hitta lösningar till en eventuell konceptuell 
“vakuum-skop” genom att använda Germas befintliga vakuumteknik för 
att immobilisera en patient med misstänkt spinalskada och integrera 
den i den befintliga skopbåren med dess funktion att “skopa upp” en 
patient från olycksplatsen. Syftet med uppdraget var också att 
reducera antalet patientförflyttningar samt att öka säkerheten och 
kvaliteten i räddningsarbetet. 
 
En av Germas strategier för att konkurrera på marknaden är att 
lansera två nya produkter årligen. I och med detta var det under 
uppdraget mer önskvärt att få fram många idéer, gärna innovativa, än 
att få en fullt fungerande lösning i slutändan och därför genomfördes 
uppdraget enligt produktutvecklingsmetodiken set based concurrent 
engineering, Ett arbete med metodiken innebar att lösningarna 
undersöktes och utvecklades parallellt och eliminerades efter hand om 
de av någon anledning påvisar brister. Detta för att besvara Germas 
önskan om fler sånär färdiga lösningar. 
 
Uppdraget inleds med en förstudie och empiriinsamling där bland 
annat litteraturstudie, intervjuer och studiebesök genomfördes för att få 
djupare kunskap inom ämnet. Med hjälp av detta samt 
funktionsanalyser och standarden EN-1865 specificerades arbetet och 
en kravspecifikation togs fram som låg nära till hands under hela 
arbetet. Därefter påbörjades idégenereringen med hjälp av diverse 
kreativitetsmetoder och komplement. Förslagen från idégenereringen 
var av olika karaktär och kvalitet. I en urvalssession användes en 
mängd metoder för att se vilka lösningar som inte höll måttet för att 
således vidareutveckla dessa. Detta ledde till att lösningar valdes bort 
eller grupperades med avseende på likhet eller kombineringsmöjlighet  
Slutligen återstod tre fungerande koncept och författarna valde att gå 
ifrån produktutvecklingsmetodiken för att, ur presentationssyfte, 
vidareutveckla och detaljdesigna ett koncept – konceptet som kom att 
kallas vakuumskop.

Abstract 
During the spring of 2014, Aldin Sumic and Andrea Slaattelia Larsson, 
two product design engineer students at University of Skövde carried 
out a product development project in cooperation with the company AB 
Germa. The aim of the project was to develop solutions to a 
conceptual "vacuum-scoop" by using Germas existing vacuum 
technology that is used to immobilize a patient with suspected spinal 
injury and integrate it into the existing scoop stretcher with its function 
to "scoop" a patient from the accident site. The aim of the project was 
also to reduce the number of patient transfers and to improve safety 
and quality in the rescue. 
 
One of Germas strategies, to compete on the market, is to launch two 
new products annually. Therefore, it was more desirable that, during 
the mission, bring out many ideas, gladly innovative ones, than get a 
fully functional solution in the end. The mission was carried out 
according to the product development methodology set based 
concurrent engineering to achieve this. Working with the methodology 
resulted that solutions were investigated and developed in parallel and 
were eliminated gradually if they, for some reason established 
deficiencies.  
The mission begins with a preliminary study and empirical data 
gathering, which included literature review, interviews and site visits to 
gain deeper knowledge of the subject. Using this, the functional 
analyzes and the standard EN-1865 the work was detailed and a set of 
requirements were made. Then an idea generation session started 
using various creative methods and complement. The drafts from the 
idea generation were of different character and quality. A selection 
session was used on a variety of ideas for distinguishing concepts 
which resulted in that the concept was excluded, grouped in terms of 
similarity or combine. 
Finally, there remained three working concept. The authors chose 
ignore the product development methodology to develop and detail 
design one of the three concepts for the final presentation - the 
concept that became known as the vacuumskop (vakuum scoop).  
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1 Inledning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Olyckor är en del utav vardagen och kan inträffa när som helst och var som 
helst. När en olycka sker gäller det att rätt åtgärder vidtas och att de drabbade 
i olyckan får så snabb och säker hjälp som möjligt för att erhålla bäst chans 
för återhämtning.   

 

Att vara ambulanssköterska är ett tufft och utsatt yrke. På de flesta 
olycksplatser är den enda utrustning som finns att tillgå är den som är belägen 
i ambulansen. Förutom sköterskornas personliga kompetens är utrustningen 
en stor trygghet. Det är viktigt att “rätt utrustning” finns och att denna hjälper 
på ett så säkert och ergonomiskt sätt som möjligt för både personal och 
patient.  

 

Yrket innebär alltid en kamp mot klockan och responstiden i Sverige under ett 
larm med högsta prioritet (ett prio-ett-larm) varierar från län till län. Faktorer 
som påverkar detta är exempelvis väder, väglag och trafik. För en patient med 
misstänkt rygg- och nackskada är det viktigt att immobiliseras så snart som 
möjligt för att inte förvärra skadan. Idag har immobiliseringen lite olik 
utförandeform och det finns egentligen ingen produkt i sig själv som innehar 
egenskaper för patienten och personalens bästa. Ett examensarbete av 
designingenjörsstudenterna Aldin Sumic och Andrea Slaattelia Larsson 
startades i samarbete med företaget AB Germa för att förhoppningsvis lösa 
problemet.  
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1.1 AB GERMA 
Uppdraget utförs i samband med AB Germa (Germa), ett företag inom Ferno-koncernen med säte i 
Kristianstad. De utvecklar och erbjuder pålitliga produkter med säkerhet och effektiv patienthantering 
samt långsiktig ergonomisk lösning för räddningspersonal med fokus på hög kvalitet, säkerhet, unika 
funktioner och komfort. 
Germas vision är att ”skydda människor och rädda liv runt om i världen genom innovativa produkter 
du kan lita på” och deras mission är att “skapa säkerhet och komfort för människor i kritiska 
situationer”. 
Företagets syfte är att tydligt förstå kundens behov samt utveckla innovativa och användarvänliga 
lösningar som värderas högt av professionell ambulans och sjukvårds personal, patienter, piloter 
och militärer. 
En av Germas strategier för att konkurrera på marknaden är att lansera två nya produkter årligen. 
För att åstadkomma detta krävs mängder av nya idéer och därav vill Germa ta hjälp av ett 
examensarbete för att eventuellt nå detta mål. Efter all erfarenhet som Germa har ser de 
utvecklingspotential i den nuvarande räddningsutrustningen. 
 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
På en olycksplats där det finns en skadad person med rygg- eller nackskada (spinalskada) är det 
ytterst viktigt att ändra den skadade personens läge så lite som möjligt för att inte förvärra skadan, 
helst ska patientens läge inte ändras alls.  
Tillvägagångssättet för att förflytta en sådan patient från olycksplats till sjukhus ser olika ut från 
ambulansstation till ambulansstation. Generellt sett används två produkter; en skopbår och en 
vakuummadrass. Oavsett utrustning och tillvägagångssätt är det gemensamt för stationerna att 
patientförflyttningar kan reduceras med ny typ av utrustning. 
Syftet med projektet är att reducera antalet patientförflyttningar samt att öka säkerheten och 
kvaliteten i räddningsarbetet. Syftet är också att hitta lösningar till en eventuell konceptuell “vakuum-
skop” genom att använda Germas befintliga vakuumteknik som har medicinskt bevisade goda 
egenskaper för immobilisering av en misstänkt spinalskada och integrera den i den befintliga 
skopbåren med dess funktion att “skopa upp” en patient från olycksplatsen. Eftersom en av Germas 
strategier för att konkurrera på marknaden är att lansera två nya produkter årligen krävs mängder 
av nya idéer. Därför är det under uppdraget mer önskvärt att få fram många idéer, gärna innovativa, 
än att få en fullt fungerande lösning i slutändan. Att lyckas med uppdraget skulle innebära att antalet 

produkter, som måste finnas i en ambulans vid akut larm, skulle bli färre och därmed sparas 
förvaringsutrymmen i ambulanserna. 
 

Uppdragets mål är indelat i primära och sekundära mål:  
 

Primära mål: 

 Reducera risker genom att minska antalet gånger den skadade patienten förflyttas eller 

åtminstone inte öka antalet gånger den skadade patienten förflyttas i nuläget.  

o Reducera förflyttningen mellan skopbåren och vakuummadrassen i första hand då denna 

förflyttning innebär mest risk för att patienten skadas ytterligare. 

Sekundära mål: 

 Reducera arbetsmomentet och förenkla för ambulanspersonalen eller åtminstone inte öka 

antalet arbetsmoment som krävs i nuläget. 

 Reducera risken för trycksår för vårdtagare/patient. 

 Produkten ska vara av ett material som är godkänt och osynligt i röntgenundersökning 

(CT/MRI.)  

 Minska risken för att patienten skadas ytterligare. 

 Erbjuda ambulanspersonalen bättre ergonomi.  

De mest självklara intressenterna för uppdraget är Germa själv och deras distributörer och köpare. 
Andra intressenter som också är primära användare är personal från ambulans- och räddningstjänst, 
sjukhus, vårdtagare/patienter och rehabiliteringscenter. 
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2 Förstudie 

 
 
 
 
 
 
 
   

Enligt Tonnqvist (2008) ska ett projekt/uppdrag alltid inledas 
med en förstudie med syfte att minska osäkerheten kring 
projektet. En förstudie identifierar huvudfrågorna samt 
utforskar förutsättningarna för att utföra det. En väl genomförd 
förstudie kan ibland resultera i att projekt läggs ner. Detta ska 
inte ses som ett nederlag utan snarare som ett svar på att 
projektet inte var gynnsamt genomförbart.  

 
En central del i uppdraget rör människans spinal; nacke och 
rygg. Därför genomfördes en informationsinsamling rörande 
spinalens uppbyggnad (anatomi) samt de skador som kan 
uppstå och i vilka sammanhang. En annan central del i 
uppdraget är sjukvården. Då kunskap kring struktur, arbetssätt, 
tillvägagångssätt och utrustning saknades genomfördes en 
närmare efterforskning med hjälp av uppdragsgivaren Björn 
Holmqvist, VD på företaget AB Germa.  
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2.1 Nacke och rygg 
Människans rygg har utvecklats som stötdämpare för att människan ska kunna stå, gå springa och 
i viss mån sitta. Ryggen mår bra av rörelse och är inte anpassad för att sitta då en sittande ställning 
ger en allt större belastning på ryggraden. Ryggraden kan normalt stå emot starka påfrestningar. 
Men under färg i snabba fordon, och i samband med kontaktsporter, kan det uppstå krafter som vida 
överskrider vad ryggraden tål.  
 

2.1.1 Anatomi 
Ryggraden består av kotor som är staplade på varandra vilka kan delas in i tre huvudsakliga partier; 
halsryggen, bröstryggen och ländryggen. Kotorna är staplade så att de bildar en S-liknande form 
längs med ryggen. Detta gör ryggen rörlig, samtidigt som det ger en maximal styrka. Ryggen består 
både av mjuk vävnad (muskler, ligament och diskar) och hård vävnad (ben). Diskarna som är 
belägna mellan varje kota har till uppgift att fungera som stötdämpare. Inuti ryggraden finns det en 
ryggmärgskanal där ryggmärgen löper som är en förlängning av hjärnan. 
  
Ryggraden har 24 kotor, ett korsben (sakralkotor) och ett svansben. Det finns 7 halskotor, 12 
bröstkotor och 5 ländkotor. Halskotorna stöder huvudet mot kroppen och är ganska rörliga. 
Utformningen av de två översta kotorna som kallas C1 och C2 är olik resterande kotor, detta för att 
hålla huvudet upprätt (figur 1). 
Bröstkotorna har ett revbenspar och är inte lika flexibla som halskotorna. Ländryggskotorna är de 
största och kan röras i flera riktningar. Svanskotan består av 4 eller 5 sammanväxta segment (Rohen 
et al., 2011). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Uppbyggnaden över den mänskliga spinalen (rygg och nacke) (Toverud et al, 1998). 
 

 

2.1.1.1 Skador 
Nack- och ryggskador är vanliga i övergången mellan rörliga och mindre rörliga segment av 
ryggraden. De mest utsatta ställena är övre halsryggen och övergångarna mellan hals och bröstrygg 
samt bröst och ländrygg. I nedre delen av halsryggen samt i nedre delen av bröstryggen är själva 
ryggmärgskanalen dessutom trängre, vilket gör ryggmärgen än mer utsatt (Ersson, 2009). 
Människans huvud balanserar högst upp på ryggraden och väger mellan 6 till 10 kilo (på en vuxen 
person), vilket motsvarar vikten av ett normalt bowlingklot. Ryggraden stöds av bäckenet. Den stora 
tyngden och huvudets placering högst upp på den relativt smala halsen gör att halskotpelaren lätt 
blir utsatt för skador (Figur 2). Vid tredje halskotan är ryggmärgskanalen smal och ryggmärgen 
förtjockad, och den upptar därför 95 % av utrymmet. Därför behövs bara en liten förskjutning för att 
skada ska uppstå. 
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Figur 2: Människans tunga huvud gör att kotpelaren lätt utsätts för skador (Toverud et al, 1998). 

 

Skador som kan uppstå på spinalen: 
 Whiplash (pisksnärtskada) hastiga rörelser som medför att muskler och vävnader på nacken 

skadas (1177, 2014a). 

 Kotkompressioner. Traumat kan vara att halkning och fall på rumpan eller, i extrema fall, att 

patienten sätter sig för hastigt på en stol. Den drabbade lider nästan alltid av benskörhet. 

 Spinalskador (Akutkiropraktor, 2014). 

Spinalskador, ryggmärgsskador, kan delas in i primär- och sekundärskada. Primärskada är den 
skada som uppstår direkt vid olyckstillfället, som direkt brott på kotor, ryggmärg och omkringliggande 
kärl. De sekundära skadorna uppstår mellan några minuter till flera timmar efter skadetillfället och 
orsakas av att nacke/rygg rörs eller av kemiska mediatorer som i sin tur påverkar blodkärlen i och 
omkring ryggraden och försämrar deras funktion, vilket i sin tur orsakar ischemi (ej tillräcklig 
blodförsörjning) i området (Sheerin & de Frein, 2007).  
 
Den enskilt vanligaste orsaken till förvärvade spinalskador i västvärlden är trauma (figur 3). 
Definitionen av trauma beskrivs vanligtvis som en harmfull händelse som uppkommer vid utlösning 
av en specifik form av fysisk energi eller hinder av normalt energiflöde. Energin indelas i fem olika 
former; mekanisk, kemisk, värme, radioaktivitet och elektrisk, där mekanisk energi är den vanligaste 
och den främsta olyckstypen är trafikolyckor. Varje form av fysisk energi i tillräcklig mängd kan 
orsaka vävnadsskada, kroppen tolererar endast energi till en viss mängd innan den tar skada 
(NAEMT, 2011). 
 
I Sverige sökte år 2010 uppskattningsvis 658 000 personer sjukvård på grund av olycksfall. Av 
dem var skada på nacke/hals och nedre delen av rygg/ryggrad 21 200 respektive 24 900. I den 
senare kategorin räknas även buk- samt bäckenskador in (Socialstyrelsen, 2010). 
Av de skador som leder till invaliditet efter trafikolyckor är just nackskador de i särklass vanligaste, 
och dessa utgör hela 60 % av alla skador. De flesta som får nackbesvär efter en bilolycka blir av 
med besvären inom någon månad, men ungefär var tionde nackskada leder till medicinsk invaliditet, 
dvs. kvarvarande besvär. I Sverige betyder det att cirka 1 500–2 000 personer varje år får bestående 
men. Risken finns alltid att en person inblandad i en fordonsolycka, dykt i botten eller som fallit från 
en högre höjd, ådragit sig en spinalskada. Eftersom det centrala nervsystemet saknar förmåga till 
regeneration (återskapande), kan en skadad ryggmärg inte repareras. Därför bör rörelser i nacke 
och ryggrad undvikas då patienten flyttas och för att göra det finns en mängd hjälpmedel som 
används pre-hospitalt (sjukvård som utförs mellan tidpunkten för vårdbehovets uppkomst och 
ankomsten till sjukvårdsinrättning). 
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Figur 3: Exempel på händelser då trauma på ryggraden misstänks. 

2.2 Räddningsarbetet vid misstänkt spinalskada. 
Spinalskador kan ge obotliga konsekvenser och kan förlama personen för resten av livet om de inte 
upptäcks och omhändertas på rätt sätt redan utanför sjukhuset. Konsekvenserna kan bli förödande 
om en person med en ryggmärgsskada rör på sig, om personen tillåts röra sig eller om en fraktur på 
ryggraden inte immobiliseras (göra orörlig) på ett riktigt sätt. Därför analyserar räddningspersonalen 
det aktuella händelseförloppet och försöker föreställa sig med vilken kinetisk energi personen kan 
ha blivit utsatt för.  
 
Av försiktighetsskäl måste alla personer immobiliseras som:  

 visar symptom som tyder på en påfrestning på ryggmärgen,  

 har skador ovanför nyckelbensnivå,  

 blivit utsatta för trubbigt våld mot bålen,  

 utsatts för skallskada 

 har påverkat medvetande 

eller 

 fallit från hög höjd (msb, 2014).  

 



 10 

Alla där spinalskada misstänks måste immobiliseras till en neutral position (om det inte föreligger 
felställning) innan han eller hon förflyttas. Immobilisering betyder orörlighet och görs av 
räddningspersonalen för att förhindra ytterligare skada för traumapatienten på skadeplatsen eller 
under transport. Immobilisering kan göras med två olika typer av produkter, ryggbrädor (spine board) 
eller vakuummadrasser och det görs utifall en spinalskada misstänks, då är det rekommenderat att 
patienten hålls helt orörlig tills de kommer in till sjukhuset för undersökning (Laerdal, 2014). Ett 
felaktigt omhändertagande kan orsaka ryggmärgsskador. En person som kan ha råkat ut för en 
ryggmärgsskada ska omhändertas på ett sådant sätt att ytterligare skador inte uppstår. Vilken 
utrustning som används beror idag till stor del på vilken läkare eller organisation som styr i de olika 
verksamheterna (Krell et al., 2006). I kapitel 2.2.1-2.2.5 behandlar författarna mer ingripande de 
fixeringsutrustningar som är intressanta för uppdraget.  

2.2.1 Spine board 
En produkt som används för att förflytta ryggskadade är en spine board, ryggbräda (figur 4) vilket är 
som namnet berättar, en ryggbräda. Tillvägagångssättet ser ut på olika sätt världen och rike över. 
Ett sätt kan vara att ambulanspersonalen stockrullar (log roll) (figur 5) upp patienten på brädan och 
därefter stabiliseras med hjälp av nackkrage, remmar och kuddar. Handgrepp vid vändning av 
skadad liggande i bukläge (figur 5) samt klädlyft (figur 5) kan också vara aktuellt. De flesta spine 
board är genomsläppliga för röntgen vilket innebär att patienten kan ligga kvar på brädan tills 
fastställning av ifall ryggskada föreligger eller ej.  
Användningsområdet för en spine board är inte bara vid ryggskador utan passar även bra vid 
förflyttning där ambulansbåren (alfabåren/pensibåren, se kapitel 2.2.4) inte kommer åt. Vilket kan 
vara till exempel trånga utrymmen, svårframkomliga miljöer eller vatten. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figur 4: En spine board (ryggbräda) (Conney.com, 2014) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 5. T.v. Handgrepp vid stockvändning/säker vändning. T.h Handgrepp vid vändning av 
skadad liggande i bukläge. Klädlyft, exempel på hur en drabbad person som befinner sig i 

livsfarligt läge kan förflyttas (msb, 2014). 



 11 

2.2.2 Skopbår 
En skopbår (figur 6) är standardutrustning i ambulanser i Sverige. Skopbåren är en vidareutveckling 
av en s.k. spine board och är, som namnet anger, en bår som ”skopar” upp patienten. Detta sker på 
följande sätt: 
1. Skopbåren delas i två delar via två fästen i varsin ände på kortsidorna av båren. 
2. Bårdelarna placeras på vardera sida av den skadade patienten som är iförd nackkrage. 
3. Det fästet som är beläget vid huvudet knäpps på först. 
4. Den skadade patienten ”skopas” upp genom att det andra fästet på bårens nederkant knäpps 
ihop. 
5. Vid fixering på skopbår spänns patienten fast på båren med hjälp av remmar och 
huvudfixeringskuddar (figur 7). 
6. Skopbåren och patienten är redo att förflyttas (figur 8). 
 
Fixationen på skopbåren kan vara svår att genomföra på ett bra och enkelt sätt. Ett hjälpmedel som 

finns är remmar (figur 7), vilket är ett fixeringshjälpmedel, som skall vara lätt att använda då 
remmarna är samlade i ett stycke. Remmarna är försedda med kardborre som förs igenom sidohålen 
på skopbåren. Remmarna sätts över patientens axlar, bröstkorg, bäcken, lår och underben eller 
fötter (Krell et al., 2006).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Fernos skopbår EXL dominerar i Sverige och anses vara den mest förekommande 
skopbåren i den pre-hospitala vården (Fernonorden,2014a). 

 

Fördelar med skopbårar: 

 Mindre tidskrävande än immobilisering av patient i vakuummadrass (kapitel 2.2.3). 

 Kan fixera en patient som tagit sig upp själv och står upp efter olycka men 

ambulanspersonalen anser att fixering ändå är nödvändig. Då kan personalen ställa båren 

bakom patientens rygg och sedan fixera patienten ståendes med hjälp av remmar knäpps 

fast och justeras. 

 Skopbårarna kan användas till mer än bara upplockning och immobilisering av patienter med 

rygg- eller nackskador. Då den är liten och smidig i jämförelse med andra bårar så används 

skopbårarna då patienter måste bäras ut från trånga utrymmen eller bäras i ojämn terräng 

som till exempel i trapphus, i skogen, källare, förflyttningar mellan båt och brygga, mellan 

ambulans och helikopter och andra ställen då det är lättare att hantera en mindre skopbår 

än en stor alfabår/pensibår (kapitel 2.2.4).  

 Ferno scoop EXL (kapitel 2.2.2.1) använder sig utav ett kulsnäppe vid förlängning av båren 

vilket kan innebär både för- och nackdelar. Fördelen är att de lätt och automatiskt fäster vid 

olika längder men nackdelen är att förlängningen inte kan ske i precisa längder. 

 Har bra handtag och är lätt att bära. 

 Har en tydlig öppning på baksidan för palpation (känner med händerna och fingrarna för att 

upptäcka sjukliga förändringar) samt visuell undersökning av nacke och rygg. Denna öppning 

används med fördel för att även klippa kläder i fixerat läge. 

 Skopbårar fungerar bra i olika miljöer. I trånga utrymmen är den lätt och smidig att använda 

då den är smalare än de flesta andra bårar. På grund utav att den är mindre och lättare är 
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det enklare att hålla balansen med skopbåren än med till exempel alfabåren då patienten 

ska bäras genom skog eller annan ojämn terräng.  

 Skopbårar kan med fördel användas i vatten.  

Nackdelar med skopbårar: 

 Komforten. Skopbårarna är hårda och hållfasta vilket medför att de inte är optimala att ligga 

på under en längre period. För större och kraftigare patienter samt äldre patienter med 

mindre underhudsfett blir komforten mer försämrad. 

 Fästena på skopbåren är svåra att hantera när det är kallare då de lätt fryser fast och till 

exempel ute i skogen då det lätt kommer in smuts och dylikt i de mekaniska delarna som gör 

att mekaniken fungerar som det ska. 

 Patientens kläder, hår, hud etc. kan fastna vid användning av skopbår. 

 Problem uppstår vid användning av skopbåren då det inte är plant underlag. Exempel kan 

vara då en patient ligger i ett dike eller annan plats där skopbåren har svårt att komma åt. I 

dessa fall gör ambulanspersonalen antingen en stockrullning eller ett klädlyft för att flytta 

patienten upp på en bår eller till ett planare underlag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Hjälpmedel till skopbåren. T.v. Remmar som används vid fixering av patient på exempelvis 
en skopbår.  

T.h. Huvudfixeringskuddar från Ferno som används för att fixera huvuddel vid fixering på 
exempelvis en skopbår (Fernonorden, 2014b). 

2.2.2.1 Fernos skopbår, Ferno scoop EXL 
Ferno Scoop EXL anses vara den mest förekommande skopbåren i den pre-hospitala vården i 
Sverige. I och med detta läggs vikt i att analysera denna.  
Scoop EXL består, liksom andra skopbårar, av två delar. Det gula materialet tillåter 
röntgenundersökning i såväl CT som MRI, aluminiumstängerna anses inte hindra en 
röntgenundersökning då de befinner sig utanför kroppen. Den är justerbar teleskopiskt i längd, från 
165-201 cm via tre stycken snäppen i aluminiumstängerna samt går att vika på mitten för bättre 
förvaring. Båren knäpps via ett TSL lås som enligt Ferno aldrig hänger sig (Fernonorden, 2014a). 
På en Ferno scoop EXL, liksom de flesta skopbårar, fixeras en patient på med hjälp av remmar och 
andra hjälpmedel så som huvudfixeringskuddar. 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 8: Fernos skopbår EXL med tillhörande huvudfixeringskudde och remmar (Fernonorden, 
2014b). 
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2.2.3 Vakuummadrass 

Somliga som fixerar patienter, väljer inte bara att fixera patienten så som i steg 5 kapitel 2.2.2, utan 
förflyttar även patienten vidare till en vakuummadrass (figur 9) för immobilisering. Utöver steg 1-4 
samt 6 som redovisas i kapitel 2.2.2 görs efterföljande steg, enligt Björn Holmqvist, personlig kontakt: 
 

1. Lägga ut madrassen och fördela granulatet 

2. Patienten, inklusive skopbår, placeras på en vakuummadrass. 

3. Skopbåren knäpps upp och tas bort. 

4. Madrassen formas runt patienten med vanligtvis remmar. 

5. Luften sugs ut genom en ventil med hjälp av en vakuumsug (elektrisk eller manuell). 

6. Madrassen blir hård och stel och patienten är immobiliserad. 

7. Vakuummadrassen med patienten är färdig för förflyttning. 

En vakuummadrass är en medicinteknisk produkt som används för immobilisering av patienter där 
skador på rygg, nacke, bäcken och lårben misstänks. 
Vakuummadrassen är cirka 2 m lång och cirka 0,8 m bred och består av en förseglad polymerpåse 
som omsluter små polystyrenkulor (granulat). Madrassen tillräckligt stor för att rymma en vuxen 
människokropp, den är tvättbar, genomsläpplig för röntgenstrålar och på madrassen sitter även en 
eller flera ventiler, remmar och handtag. 
Ett avsnitt med färre granulat blir mindre stel och uppnår inte önskad effekt därför fördelas granulaten 
ut jämt i madrassen innan användning genom att madrassen skakas, eventuellt har madrassen 
innerpåsar med kamrar som ger en jämn fördelning. Det är även möjligt att göra på motsatt sätt om 
extra fixering av någon del önskas förutsatt att madrassen inte är försedd med kamrarna (Björn 
Holmqvist, personlig kontakt).  
Utifrån de intervjuer som gjorts i samband med detta arbete, (redovisas i kapitel 3.3) framgick det 
att det inte är alla ambulanser i Sverige idag som är utrustade med en vakuummadrass. 
På de stationer som använder vakuummadrasser finns det ingen speciell typ/märke som dominerar 
marknaden. De som väljer att immobilisera med hjälp av en vakuummadrass är nöjda med det 
medan de som immobiliserar på andra sätt har mycket kritik till vakuumtekniken. 
 
Fördelar med vakuummadrassen 

 Kan användas i situationer med större och kraftigare patienter. Med hjälp av madrassen kan 

kroppen på dessa patienter samlas ihop och på så vis lättare få in dessa patienter i 

ambulansen.  

 Vakuummadrassen fungerar bra i olika miljöer. I miljöer där det finns mycket snö kan 

patienten lätt släpas i vakuummadrassen då materialet lätt glider mot snön. 

 Patienten formas på ett speciellt sätt, madrassen bäddar in dem. Det är stabilare ur 

immobiliseringsyfte att ligga i en vakuummadrass.  

 Patienten kan ligga längre i en vakuummadrass kontra en skopbår/ryggbräda. 

 Vakuummadrassen är lätt att hantera i ambulanser, lätt att vända på om patienten måste 

kräkas och utmärkt att bära i och risken att patienten halkar ur är liten.  

Nackdelar med vakuummadrassen 

 Granulatet måste vara noggrant fördelat annars finns det risk att det lägger sig på ett ställe i 

en hög vilket leder till att madrassen inte fixerar lika bra på andra ställen eftersom det inte 

finns något granulat där. Detta leder också till att det tar tid från patienthanterande eftersom 

allt granulat måste spridas ut så att det är jämt fördelat. Trots kanaler blir inte granulatet jämt 

fördelat och detta hinns inte med/prioriteras inte att göras manuellt i stressade situationer. 

 Madrassen är beroende av att vara helt utan luft för att bibehålla sin goda förmåga att bära i 

så att inte veck skapas. 

 Används i situationer där de inte är optimalt, till exempel för att släpa patienten över snö och 

mark vilket leder till att madrasserna kan punkteras. Det går hål i madrasserna eftersom det 

är sådant material och det lätt går sönder eller skadas i olika miljöer så som skog och 

olycksplatser med glassplitter.  

 Stor nackdel är läckage från madrasserna och läckage från luftventilerna.  
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 Vissa madrasser försvårar undersökningar i ambulansen (blodtryck och EKG) när patienten 

är immobiliserad, något som är möjligt om de är immobiliserade i Ferno scoop EXL. 

 Det tar längre tid att immobilisera i vakuummadrass än på skopbår med remmar. 

 Otympliga och tar mycket plats i ambulanserna. 

 Hygienen är ett stort problem när det kommer till vakuummadrasserna. Många komponenter 

så som remmar, ventiler, sömmar och spännen är svåra att göra rent. De nuvarande 

vakuummadrasserna är gjorda av ett tygliknande material så om det kommer blod på/i är det 

svårt att desinfektera. Förr var de gjorda av plast och då var det lättare att desinfektera men 

då kvarstod fortfarande problemet med sömmar och ventiler etc.  Att de är svåra att göra rent 

medför att det är lätt att sprida infektioner och smittor till patienter med öppna sår/frakturer. 

 
Figur 9. Vakuummadrasser. Överst: Germas vakuummadrass EasyFix. Nederst: Fernos 

vakuummadrass All-in-one (Germa, 2014). 

2.2.4 Ambulansbårar 
Ambulansbåren (figur 10) är den bår som är integrerad i ambulansen, själva ”sängen” som patienten 
befinner sig på under transport. Vilken ambulansbår som används bestäms individuellt i varje distrikt. 
Ambulansbåren används även utanför ambulansen, främst från ambulansmottagning till 
akutmottagningen då den förflyttas lätt på hjul, men den används inte som primärprodukt vid en 
spinalskada då möjlighet för fixering inte finns i dagsläget. Ambulansbåren är stor, otymplig och 
fungerar egentligen bara bra på plan mark frånsett den trapphusutrustning (figur 11) som utvecklats. 
Ambulansbåren är däremot ergonomisk, både för patienten och vårdgivare då den är utformad för 
att patienten ska ligga bekvämt och förenklar lyft och användandet genom t.ex att den har en 
mekanisk lyftanordning. Vid en spinalskada läggs vakuummadrassen/skopbåren/spine boarden på 
ambulansbåren och spänns fast med ambulansbårens remmar för att sedan lastas in i ambulansen. 
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Figur 10: Ambulansbårar. T.h ”pensibåren”. T.v Allfa Europe (”alfabåren”) Sveriges populäraste 

ambulansbår (Pensi.fi, 2014). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 11: Exempel på trapphusutrustning till ambulansbårar (Pensi.fi, 2014). 

2.2.5 Jämförelse spinal utrustning 
 
Krell et al. (2006) har jämfört en vakuummadrass med en spine board i trä. Resultatet visade att 
testpersonerna upplevde större komfort och mindre smärta i vakuummadrassen, men att huvud och 
nacke blev bättre stabiliserat på en spine board. 
Krell et al. (2006) jämförde även en spine board med skopbår och fann att användandet av en 
skopbår orsakade mindre rörelse över lag, dock blev rörelsen i korsbenet större vid lyft kontra 
användandet av en spine board. Skopbåren upplevdes mer komfortabel och säker av 
testpersonerna.  
Studier av Krell et al. (2006) samt Sheerin & de Frein (2007) tar även upp vilka risker som finns med 
spinal immobilisering. De är bland annat, andningspåverkan, ökad smärta och trycksår (se kapitel 
3.3.2). Patienten ska fortast möjligt tas bort ifrån den hårda bräda som den pre-hospitala personalen 
använder och läggas på en något mjukare brits, men fortsatt vara immobiliserade med huvudstöd 
och band över kroppen om indicerat. Detta minskar risken att utveckla trycksår, vilket patienter med 
spinalskada löper större risk att få då cirkulationen försämras (Krell et al., 2006).   
Fullständig spinal immobilisering är ofta ingen trevlig upplevelse för patienten. Denne kan få 
panikkänslor av att vara fastspänd och känna sig ensam då de har ett mycket begränsat synfält. Det 
hårda materialet i brädan ger ingen bra komfort och halskragen kan kännas obehaglig för patienten 
då den upplevs som stel (Sheerrin & de Frein, 2007) Spinal immobilisering är en balans mellan 
behovet av att immobilisera ryggraden för att begränsa en skada och behovet av att göra det 
uthärdligt för patienten (NAEMT, 2011).   
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3 Empiriinsamling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empiri innebär att en slutledning är grund på erfarenhet och 
bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten, 
iakttagelser och experiment (Nylen, U, 2005). 
 
För att uppdraget ska fortgå krävs djupgående kunskap inom 
områden som ergonomi, vårdhygien samt användandet av 
dagens produkter. Inom ergonomiområdet undersöks bland 
annat belastningsergonomin, hur belastning i arbetet påverkar 
rörelseorganen, och antropometri, läran om människans 
kroppsmått. Inom vårdhygien söks kunskap angående 
allmänna föreskrifter och regleringar för produkter inom vården 
samt kunskap om antibakteriella ytbeläggningar. För att få 
kunskap om dagens produkter görs intervjuer på fyra olika 
ambulansstationer där ambulanspersonal intervjuas och 
observationer görs på applicering och användandet av dagens 
produkter. 
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3.1 Ergonomi 
Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och 
förutsättningar. Detta innebär förståelse om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan 
och rör ofta hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i 
onödan (Arbetsmiljöverket, 2014b). Ambulansyrket är ett tungt yrke och varje arbetsplats ser olika 
ut och således är läran om ergonomi extra viktigt i detta yrke. För att nå målet i uppdraget behandlas 
begreppet förflyttningar djupare då detta är en central punkt. Även antropometri (gren inom ergonomi 
som behandlar människors mått) behandlas utifrån både personalen och patientens aspekter.  

3.1.1 Förflyttningar 
Varje förflyttningssituation är unik och vårdaren måste välja den lämpligaste förflyttningen utifrån 
dennes, patientens och omgivningens resurser så att förflyttningen blir säker och skonsam som 
möjligt för båda parter (Info medica, 2002). Det är viktigt att planera en förflyttning. Då gör 
vårdarbetarna en analys av sina, omgivningens, och patientens resurser. Vid en förflyttning av en 
patient med misstänkt spinalskada är det optimalt att patienten är helt stilla. Det är dock viktigt att 
tala om den planerade förflyttningen för patienten samt för medarbetaren (Info medica, 2002).   
 

Förberedelser för ambulanspersonalen innan förflyttning 

 Analys av omgivningen. Bedöm om det finns risker med förflyttningen och vilka åtgärder som 

behöver vidtas. 

 Planera arbetet väl. 

 Samarbeta med arbetskamraterna. 

 Se till att det finns tillräckligt med utrymme för dig och patienten. 

 Det ska finnas rutiner för nödsituationer, t.ex. en handlingsplan för utrymning i samband med 

brand eller vid fall exempelvis i hemmet. 

 Se till att instruktioner fås om lämpliga hjälpmedel och deras användning. 

 Skaffa kunskap inom de hjälpmedel som finns så att de används på rätt sätt till rätt patient 

vid rätt tillfälle. Kontrollera också att hjälpmedlen är hela och utan skador (Info medica, 2002). 

Att tänka på vid användning av egna resurser 

 Använd kroppens resurser och respektera dess begränsningar. 

 Arbeta nära kroppen (figur 12). 

 Arbeta i balans med kroppstyngden innanför understödsytan. 

 Arbeta i arbetets riktning genom att flytta fötterna – använd benmusklerna och 

kroppstyngden. 

 Lyft aldrig med endast kroppen om det går att undervika. I en akut situation, använd 

hjälpmedel och se till att det är tillräckligt många som hjälps åt. 

 Använd klädsel som inte hindrar rörelser och skor som sitter fast på fötterna och har en mjuk, 

stadig och halkfri sula. 

 Arbeta med anpassad arbetshöjd och med ryggen i upprätt ställning. 

 Undvik vridna och framåtböjda arbetsställningar. 

 Undvik att arbeta länge i samma arbetsställning. 

 Ta pauser (Info medica, 2002).  

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6
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Figur 12: Att arbeta nära kroppen gör arbetet mer ergonomisk (Info medica, 2014). 
 

3.1.2 Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra 
förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Fysiska ansträngningsfaktorer i 
ambulanssjuksköterskornas arbete är tunga lyft, och förflyttningar samt svåra arbetsställningar 
(Videman et al., 2005). Detta medför tydliga symptom och besvär i nedre delen av ryggen samt 
nack- och axelpartiet (Aasa et al., 2005). Skador som orsakas av patientförflyttningar kan förebyggas 
med hjälp av ergonomiska åtgärder exempelvis genom att öka användning av hjälpmedel eller 
anpassa utrustningen mer ergonomiskt vilket minskar mängden sjukfrånvaro.  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets (2014a) föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi innebär 
Manuell hantering alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en eller flera arbetstagare 
lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last. Detta rör i synnerhet ambulanspersonalen vid 
omhändertagande av spinalskadad person. Manuell hantering kan medföra risk för skador, om 
bördan eller lasten: 
 

 är för tung eller för stor, Utifrån ett test i ett examensarbete i vårdvetenskap utfört av en 

student vid Uppsala universitet är godkänd vikt för lyft från markhöjd till stående med raka 

armar 65 kg (Carlsson, 2011).  

 är otymplig eller svår att få grepp om, 

 är instabil eller har ett innehåll som kan förskjutas, 

 är placerad på ett sätt som kräver att hålls eller hanteras på ett visst avstånd från kroppen 

eller kräver böjning eller vrider bålen, 

 på grund av sin yttre form eller sin beskaffenhet kan riskera att skada arbetstagarna, särskilt 

vid sammanstötning med någonting. 

Arbetsmiljöns utformning kan medföra risk för skador. Olyckplatsen ser olika ut från fall till fall. 
Riskerna ökar om: 

 det inte finns tillräckligt med utrymme, särskilt i höjdled, för att utföra arbetet, 

 golvet är ojämnt och därigenom medför risk för snubbling eller om det är halt, 

 arbetsplatsen eller arbetsmiljön hindrar arbetstagaren från att hantera bördan eller lasten i 

en säker arbetshöjd eller i lämplig kroppsställning, det är nivåskillnader i golvet eller 

arbetsytan som kräver att lasten hanteras på olika nivåer, 

 golvet eller underlaget är ostadigt,  

 temperaturen, fuktigheten eller ventilationen är otillfredsställande (Arbetsmiljöverket, 2014a). 

En väl utformad arbetsplats kännetecknas bland annat av att större delen av tiden kan genomföras 
i en upprätt arbetsställning med sänkta axlar och överarmarna nära överkroppen. Arbetshöjden är 
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ungefär i armbågshöjd för den som utför arbetet, oavsett om det rör sig om sittande eller stående 
arbete (figur 13). Men olika typer av arbetsuppgifter kräver olika arbetshöjder (figur 14). Bästa sättet 
att anpassa arbetshöjden på arbetsutrustningen är att kunna reglera den så att alla arbetstagare kan 
ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek.  

 

 
 

Figur 13: Lämpliga arbetshöjder för en stor respektive liten person, mätt i centimeter. Observera att 
95 procent av svenska män är mindre än mannen i figuren och 95 procent av svenska kvinnor är 

större än kvinnan. I normalfallet är arbetstagarens armbågshöjd den lämpligaste höjden 
(Arbetsmiljöverket, 2014a). 

 
 
 

 
 

Figur 14: Olika arbetshöjder för olika typer av arbeten. Vid ett precisionsarbete är det lämpligt att 
placera arbetsobjektet något högre, eftersom synkontrollen är viktig. Ett arbete som kräver mer 

kraft bör däremot placeras i armbågshöjd (Arbetsmiljöverket, 2014a). 
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3.1.3 Antropometri 
Antopometri är läran om människans kroppsmått (Holmström et al., 1999) och används inom 
produktutveckling och arbetsutformning för att utforma produkter och arbetsmiljöer utifrån 
människans kroppsmått med avseende på kroppens storlek, form, styrka och arbetsförmåga 
(Pheasant, 2006). Ämnet analyseras för att kunna ge kommande lösningar optimala mått både ur 
patienten samt vårdarens perspektiv (Antopometri, 2011).  

 
Vid utformning av produkt eller arbetsplats där god ergonomi ska erbjudas är antropocentrisk data 
ett bra verktyg. Dess data kan delas in i strukturell (statisk) data och funktionell (dynamisk) data. Till 
strukturell data hör mått mellan anatomiska kännemärken (definierade punkter på kroppen) i 
standardiserade kroppsställningar. Exempel på strukturell data är kroppslängd, axelbredd och 
sitthöjd. Måtten är relativt lätta att mäta men kan ha begränsat värde i designsammanhang eftersom 
användare av en produkt sällan har standardiserade kroppsställningar. Då passar de funktionella 
måtten bättre. De mäter nämligen mått på rörelseutrymme och räckvidd under aktivitet exempelvis 
sittande räckviddsområde (Pheasant, 2006). 

I samband med analys av antropometrisk data används ofta begreppet percentiler. En man med 
95:e percentils kroppslängd innebär en man som är längre än 95 % av den valda manliga 
populationen och en kvinna av 5:e percentilen innebär således en kvinna som är kortare än 95 % 
av den valda kvinnliga populationen. En person av 50:e percentilen är av medellängd med avseende 
på vald population (Pheasant, 2006). 

Arbetsprocessen för framtagning av antropometrisk data som presenteras i följande text är baserad 
på rapporten Guidelines for Using Anthropometric Data in Product Design (2004) och innehåller 
följande steg: 
 

1. Definition av designproblem. Vad är det för produkt som ska utvecklas? Vad ska produkten 

användas till och hur? Hur ser omgivningen ut där produkten ska finnas/användas? 

2. Identifiering av målgrupp. Hur stor andel kvinnor/män beräknas använda produkten, var 

bor/kommer dessa människor ifrån, vilken ålder/åldrar ska produkten anpassas för och finns 

det några speciella krav som kommer med just denna målgrupp? Finns det planer på att 

vidga marknaden för produkten senare, och i så fall hur kommer den vidgade målgruppen se 

ut? 

3. Antropometrisk databas. Den information som tagits fram i tidigare steg innehåller det som 

behövs för att identifiera lämplig antropometrisk databas. En databas innehåller data över 

kroppsmått, där datan i regel är presenterad i form av statistisk data. 

4. Representera antropometrisk variation genom typfall. När en lämplig databas identifierats 

eller skapats väljs ett antal typfall ut (”cases” på engelska). Dessa typfall har som uppgift att 

representera den antropometriska variation som finns inom målgruppen. 

5. Överföring av typfall till produktutformningskrav. Slutligen när typfallen valts ut används den 

antropometriska informationen i designarbetet. Målet är att skapa en produkt som passar 

användarna inom målgruppen samt utför avsedd funktion (Pheasant, 2006). 

3.2 Vårdhygien 
Vårdhygien är ett område av stor betydelse för att öka patientsäkerheten. Förutom de föreskrifter 
kring vårdgivarens egenhygien måste den utrustning som används inom vården uppfylla kraven på 
god hygienisk standard (Socialstyrelsen, 2014). 
Smittoämnen som ostört får kvarvara på en yta kan överleva och vara aktivt smittbärande i längre 
perioder, särskilt om bakterierna befinner sig i en våt miljö så som kroppsvätskor. En undersökning 
från USA visar även hur bakterier, med förmågan att kapsla in sig, överlever längre perioder, ibland 
månader, även på torra ytor (Abad, Pinto & Bosch, 1994). 
 
I smittskyddslagen (2004:168) finns angivet krav på smittskyddsläkaren att följa att vårdgivaren 
vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga smittspridning. Det är läkemedelsverket som är 
ansvarig myndighet vid godkännande av medicintekniska produkter och socialstyrelsen ansvarar för 
vårdpersonalens användning utav produkterna. Till grund för detta ligger socialstyrelsens föreskrifter 
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(SOSFS 2008:1) som bland annat säger att all användning, inklusive rengöring, desinfektion och 
eventuell sterilisering måste ske enligt tillverkarens anvisningar (Socialstyrelsen, 2014). 
 
En undersökning av två studenter vid mittuniversitetet visar att den pre-hospitala vården följer en 
rutin kring rengöring enligt lokala föreskrifter: 

 Rengöring av ambulans efter transport - tvätt och avfallshantering samt rengöring och 

desinfektering av de områden som kommits i kontakt med under transport  

och 

 Veckostädning - Kontroll och rengöring av hela ambulansen, både förarutrymme och 

vårdarutrymme (Wiebull & Pettersson, 2012). 

Studenterna fann också, efter undersökningen, att den pre-hospitala vården är i regel sämre på att 
sprida nosocomial smitta (smitta som sprids pga. dålig sjukhushygien) beroende på brister i 
följsamheten till hygienföreskrifter (Wiebull & Pettersson, 2012). 
 
Det finns tre renhetsgrader hos medicintekniska produkter: rena produkter, höggradigt rena 
produkter samt sterila produkter. Dessa grader uppnås genom: rengöring, desinfektion respektive 
sterilisering. Den grad av renlighet som föreskrivs för den pre-hospitala utrustningen som uppdraget 
behandlar är i regel höggradigt rent (produkt som kommer i kontakt med skadad hud) som 
åstadkoms med desinfektion. 
Desinfektion innebär att ett föremål eller en yta som förorenats med mikroorganismer utsätts för en 
process, vilken reducerar mängden mikroorganismer. Metoder för desinfektion är antingen 
fysikaliska (värme, ånga, strålning, UV-ljus) eller kemiska (rengöringsmedel, desinfektionsmedel). 
Processen påverkas av inverkningstid, temperatur, vattenkvalité, kemiska medel, närvaro av 
organiskt material, utformning samt den mänskliga faktorn (Vårdhandboken, 2014a). 

3.2.1 Antibakteriella och antiinflamatoriska ytbeläggningar 
I många tillämpningar inom biomedicinska produkter kan det uppstå bakteriella infektioner och det 
kan allvarligt störa den avsedda funktionen med produkten. Några tillvägagångssätt på lösningar till 
det här har utvecklats och kommersialiserats. Den troligtvis mest kända av dessa är baserad på en 
beläggning som frigör silverjoner för att bekämpa bakterier. 
Rapporterade antibakteriella beläggningar är inte byggda på samma avancerade sätt som 
cellstödjande eller cellavvisande beläggningar är. Det finns mycket utrymme för förfinandet av 
antibakteriella beläggningar. Det är nämnvärt också att de existerande strategierna så som 
utnyttjanden av kvartära ammonium-katjonmolekyler eller övergång av metalljoner ofta orsakar lika 
mycket skada på däggdjursceller som det gör på bakteriella celler (Textor & Grandin, 2012). 
 
Det är känt att bakteriella infektioner kan påverka förekomsten av inflammatorisk reaktion i 
biomaterial. Med detta sagt kan det vara fördelaktigt att utforma ytor som är både antibakteriella och 
anti-inflammatoriska. Det är också värt att känna till att under läkningen av sår uppstår 
inflammatorisk respons från vävnadsskador som också är nödvändig för läkningen av den skadade 
vävnaden. Det är alltså inte helt optimalt om en yta av biomaterial helt dämpar den inflammatoriska 
responsen (Textor & Grandin, 2012). 

3.2.1.1 Antibakteriella strategier 
Biomedicinska produkter har bidragit stort till räddandet och återställande av liv åt många patienter. 
Många biomedicinska produkter och biomaterial har använts framgångsrikt men designen på dessa 
produkter är inte optimal från ett grundläggande biomolykylärt perspektiv. Problemet kvarstår i 
användandet av biomedicinska produkter och nyckelproblemet är bakteriella infektioner med 
bildningen av bakteriell biofilm kolonier som kan vara svåra att behandla. Så kallade produkt-
relaterade infektioner (PRIs) uppstår när bakterier fäster sig och förökar sig på ytan av biomedicinska 
produkter och inplantat. PRI orsakar avsevärda problem i inplantat operationer. PRI kan innebära 
en markant hälsorisk för patienterna och kräver ofta att patienten måste opereras om för att den 
infekterade produkten ska bytas ut vilket leder till stora kostnader för sjukvården. En lovande strategi 
för reducering av förekomsten av PRI är att försöka att hindra det inledande fästet av bakterier på 
produktens eller implantatets yta (Textor & Grandin, 2012). 
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Polymera material erbjuder god flexibilitet för designandet av biomedicinska produkter. Dock har 
många polymerer lätt för att koloniseras av bakterier. Några polymerer är kända för att vara 
bakteriedödande eller för att förhindra bakterier från att fästas. Dessa polymerer är oftast inte 
lämpliga som grundmaterial för tillverkning av produkter beroende på andra överväganden så som 
materialets styrka, flexibilitet eller bearbetbarhet. Därmed betonas användningen av 
bakteriedödande och bakterieresistenta polymerer som ytbeläggningar som appliceras på befintliga 
produkter. Både syntetiska och naturliga polymerer kan användas som antibakteriell ytbeläggning. 
Polymerbeläggningar kan appliceras på en produkts yta med olika tekniker så som doppbeläggning, 
rotationsbeläggning, lager för lager, plasmapolymerisation, Langmuir-Blodgett och extrudering. De 
flesta syntetiska polymerer som har blivit rapporterade som bakteriedödande samt den naturliga 
polymeren kitosan är katjoniska. Det huvudsakliga problemet med dessa katjoniska polymerer är att 
de orsakar negativ effekt på människoceller vilket begränsar användandet i biomedicinska 
ytbeläggningar (Textor & Grandin, 2012). 
 
Till skillnad från de relativt små mängder naturligt bakteriedödande polymerer finns det avsevärt med 
molekyler med låg molekylvikt och några oorganiska joner som är kända för att bilda antibakteriell 
effektivitet i lösningar. Dessa är dock svåra att använda som antibiotika för att skydda inplantatytor 
för att till skillnad från bakteriella polymerer kan dessa inte appliceras direkt av sig själva till exempel 
som lösningsbeläggning, på produktytor där de fäster för svagt och kan snabbt förflyttas i biologiska 
vätskor (Textor & Grandin, 2012). 
 
Lågviktsmolekyl-antibiotika kan användas på två sätt för bekämpning av PRI. Figur 15 visar 
schematiskt fyra huvudstrategier för förhindrandet av PRI på biomaterialytor. 
 

 
Figur 15: Fyra huvudstrategier för förhindrandet av PRI på biomaterialytor.  
(a) Yta som motverkar att bakterier fästs.  
(b) Ytbeläggning som dödar bakterier vid beröring.  
(c) Ytbeläggning som släpper ifrån sig antibakteriella medel.  
(d) Ytbeläggning som släpper ifrån sig antibakteriella medel när bakterier 
förekommer (Textor & Grandin, 2012). 

 
Ett tillvägagångssätt är att använda en kontrollerad utsläppmetod där antibiotika släpps ut från 
produkten och fångar upp bakterier i närheten. Detta har studerats med olika organiska föreningar 
men den mest använda är silver. Olika antimikrobiella föreningar har laddats i polymerer eller 
sammansatta polymerfilmer inklusive organisk antibiotika, silver och natriumoxid för olika avsedda 
biomedicinska tillämpningar. Andra metalljoner har också testats men negativa effekter på 
människovävnad framkallar ett bekymmer. Nackdelarna med utsläppsmetoden är varaktigheten och 
effektiviteten av den antibakteriella handlingen är begränsad utav lastning och utsläppskinetik 
(Textor & Grandin, 2012). 
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Det andra tillvägagångsättet består utav tillämpningen av ett molekylärt ytlager av kovalent 
immobiliserade (ympade) antibiotiska molekyler som kan förhindra fästandet av bakterier till 
materialytan. Utöver potential för mycket längre effektivitet är detta tillvägagångssätt också 
fördelaktigt vid sökande av reglerat godkännande för nya produkter; om det kan konstateras att 
antibiotikan är varaktigt ympad så att den kvarstår på produktens yta kan bekymmer elimineras 
angående möjliga negativa effekter på grund av ackumulering av antibiotiska molekyler eller joner i 
kroppsvävnad så som hjärna, lever och mjälte (Textor & Grandin, 2012). 
 

3.3 Kontakt med användare 
Studiebesök och observationer på ambulansstationer samt intervjuer med ambulanspersonal och 
andra människor som i vardagen kommer i kontakt med utrustning som används vid spinalskador i 
den pre-hospitala vården genomfördes för att få insikt i: 

 hur dessa produkter används idag,  

 vad det finns för fördelar med dagens produkter 

och  

 vilka moment eller funktioner som framkallar irritation under hanteringen av dessa 

produkter. 

Till en början söktes studiebesök på olika ambulansstationer inom samma ambulansverksamhet 
(region/län). Detta ändrades senare till att söka studiebesök på ambulansstationer hos olika 
ambulansverksamheter då personal och stationer inom samma verksamhet oftast arbetar på samma 
sätt medan det kan skilja sig från verksamhet till verksamhet hur de arbetar, hur de använder sin 
utrustning samt vilken utrustning de använder. Under studiebesöken på ambulansstationerna 
förväntas också demonstrationer där observationer kan ske utav användningen och hanteringen av 
produkterna. De stationer som deltog var ambulansstationen i Kungälv, Kristinehamn, Uddevalla 
och Skövde.  

3.3.1 De intervjuade stationernas sätt att arbeta 
Hur varje ambulansstation arbetar och vilka produkter de väljer att arbeta med är upp till varje 
verksamhet att avgöra. På ambulansstationen finns en ledningsgrupp som ansvarar för beslut 
angående ny utrustning och inköp av dessa. Ledningsgruppen består av ledningschefer och 
enhetschefer. Om det är helt ny utrustning som aldrig använts tidigare så finns det ett medicinskt 
råd. 
 
Då patienten är framme vid sjukhuset förflyttas den till sjukhusets sängar och madrasser innan 
patienten förs till vidare undersökning. Det finns alltså ingen utrustning som tillåter byten mellan 
ambulansverksamheten och akutmottagningen. Undantag är vid misstankar om större 
bukblödningar då det krävs att buken öppnas så snabbt som möjligt för att blödningen ska stoppas. 
I de här undantagsfallen kan det förkomma att patienten röntgas direkt i ambulansens utrustning för 
att kunna se vart snittet ska göras innan buken öppnas, då återfår ambulansverksamheten sin 
utrustning vid ett senare tillfälle.  
När ambulanspersonalen lämnar över patienten på akutmottagningen slutar deras ansvar. Då 
kommer nästa avdelning in och gör sitt jobb och sina undersökningar, undersökningar som kanske 
redan har gjorts men eftersom läkare inte kan förlita sig på vad ambulanspersonalen har kontrollerat 
måste dessa kontroller göras igen. Idealt skulle det funnits en person/avdelning som kontrollerade 
och behandlade. Detta kan vara ett stort problem för patienten. Dessutom har läkarna mer auktoritet 
än ambulanspersonalen, så om läkaren anser att patienten måste förflyttas till annan utrustning för 
att de ska kunna undersökas innan röntgen så är det det som kommer att göras. 
Ett stort problem som uppstår mellan de olika avdelningarna (ambulans, akutmottagning, röntgen) 
på sjukhusverksamhet är kommunikationen mellan dessa och användningen av lika produkter. Det 
kan förekomma att de olika avdelningarna inte kommer överrens om vilka produkter som ska 
användas för att till exempel röntgen tycker att ambulanspersonalens vakuummadrasser inte är helt 
igenomsläppningsbara i röntgenmaskinerna. Avdelningarna använder sig hellre utav ”sin” utrustning 
och den utrusning som de är vana vid. 
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Oftast går förflyttningen till på så sätt att patienten som ligger på en skopbår förs över till 
”TraumaTransfer” (figur 16), en traumamadrass som ofta används på akutmottagningar. Är patienten 
fixerad i en vakuummadrass måste patienten lyftas över med ett klädlyft eller med hjälp av annan 
utrustning. Ambulanspersonalen i Kristinehamn ser till att patienten ligger på ett lakan då de är 
immobiliserade i vakuummadrassen som används vid förflyttningen till TraumaTransfer. 

 

Figur 16: TraumaTransfer från Comfort Medical, en traumamadrass som används ofta på 
akutmottagningar (TraumaTransfer, 2014). 

3.3.1.1 Ambulansstationen i Kungälv 
Tidigare har ambulansstationen i Kungälv använt sig av en skopbår i aluminium i kombination med 
en vakuummadrass men har sedan några år tillbaka bytt ut den typen utav utrustning mot en skopbår 
från Ferno, Ferno scoop EXL (figur 8). Huvudsakliga anledningen till att de bytt utrustning var för att 
de kände att de inte hade någon bra lösning för helkroppsfixering.  
Ferno scoop EXL, som de använder idag, ser de som en mer optimal lösning för fixering av hela 
kroppen samt att den nya utrustningen minskar antalet moment och förflyttningar av patienten.  
Tidigare användes alltså två produkter för att fixera en patient men idag används alltså bara en -
Ferno scoop EXL. Enligt personalen på ambulansstationen i Kungälv så går det mycket snabbare 
idag att hjälpa en patient på en olycksplats än vad det gjorde tidigare då de arbetade med skopbåren 
i aluminium tillsammans med vakuummadrassen. Joachim Berglund (personlig kontakt) på Kungälvs 
ambulansstation tycker att det system som de arbetar med idag med Fernos scoop EXL är ett smidigt 
system. Enligt Berglund är det inte optimalt att ligga på den länge men oftast är inte transporttiden i 
området längre än 20-30 minuter. 
Ambulanspersonalen i Kungälv delar oftast inte på skopbåren utan använder sig utav log roll (figur 
5) för att vända patienten upp på ena sidan, skjuta båren under och sedan försiktigt rulla tillbaka 
patienten på rygg. Det är bara i de situationer då det är en jättetydlig ryggskada som de delar på 
skopbåren och skopar upp patienten. Enligt Berglund finns det oftast gott om räddningspersonal på 
plats för att erbjuda säker log roll utan att förflytta patientens läge för mycket. Fördelarna med en log 
roll och anledningarna till att dessa görs hellre än att “skopa upp” patienten är för att när en log roll 
görs så kan ambulanspersonalen göra en okulär besiktning och palpation för att se om det finns 
tydliga skador, försäkra sig om att patienten inte har några saker i fickor som kan skava och ge 
upphov till tryckskador eller liknande samt ta bort smuts/grenar om olyckan till exempel skett ute i 
skogen. 
 

3.3.1.2 Ambulansstationen i Uddevalla, NU-sjukvården 
NU-sjukvården står inför en förändring i sin utrustning. Den första mars 2014 ska ett nytt bårsystem 
införas. En pensibår ska ersätta den nuvarande alfabåren vilket kommer medföra färre lyft för 
personalen. Även fixeringsutrustningen ska ändras, tidigare vakuummadrass ersätts remmar (figur 
7) vilket innebär att patienterna kommer att fixeras direkt på skopbåren.  

 

Bekymmer personalen stött på under tester av den nya utrustningen är då patienten ska frigöras 
från skopbåren på akutmottagningen. När de ska använda sig utav remmar så kan inte skopbåren 
lika lätt dras ut åt sidorna vilket var möjligt innan utan remmar enligt Joakim Söderberg och Markus 
Lawsson (personlig kontakt). Att dra ut skopbåren åt sidorna och lyfta upp den innebär en risk för att 
tappa båren på patienten och skada patienten ytterligare. 
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Sättet de istället kommer arbeta med är att knäppa upp huvudändarna på remmarna och sedan dra 
båren ut på sidorna tills den inte längre är under patienten och med hjälp utav en ambulansvårdare 
på varje sida dras alltihop (skopbåren + remmar) ut längdsvis. Uddevallas ambulansstation tror att 
detta sätt är mindre tidskrävande än att behöva dra loss alla karborreband.  
 

3.3.1.3 Ambulansstationen i Kristinehamn 
Produkterna ambulanspersonalen i Kristinehamn använder för att immobilisera patienter är dels 
Fernos scoop EXL och/eller vakuummadrasser i mån av plats. I Kristinehamn finns det en 
vakuummadrass och en skopbår (Ferno scoop EXL) i de nyare och större ambulansbilarna. I de 
mindre och äldre ambulanserna finns en vakuummadrass och en äldre skopbår. De nyaste 
vakuummadrasserna som är inköpta i Kristinehamn är Germas ”EasyFix” (figur 9), de äldre 
madrasserna som används är Germas All in one (figur 9). 
Hans Lindermo (personlig kontakt) på Kristinehamns ambulansstation säger att han har saknat att 
ha en spine board-liknande produkt och då känns Ferno scoop EXL som ett viktigt komplement. 
Ambulanspersonalen i Kristinehamn arbetar mer och mer med olika brädor då de, enligt Lindermo 
är enklare att handskas med men en stor nackdel är att det inte är så komfortabelt för patienterna. 
 

3.3.1.4 Ambulansstationen i Skövde  
På ambulansstationen i Skövde immobiliserar de sina patienter i en vakuummadrass, The Pediatric 
Vacuum Spine board från Medtech Sweden (figur 17). I denna produkt är armarna lösa så länge inte 
ett eventuellt armbrott misstänks, då sätts en så kallad vakuumsplint (figur 17) fast på armen. Att 
armarna är lösa är bra för att minska den klaustrofobiska känslan och påverkar inte ryggens 
immobilisation enligt Peter Fredriksson (personlig kontakt). Det vanligaste händelseförloppet vid 
misstänkt spinalskada enligt Fredriksson är att ambulanspersonalen fäster en nackkrage på 
patienten som sedan med hjälp av en skopbår, eller vid undantag klädlyft, läggs i en 
vakuummadrass. Därefter spänns madrassen fast på ambulansens pensibår. 
Ambulansstationen i Skövde använder Fernos scoop EXL för att skopa upp/förflytta patienter och 
har inte någon fixeringsutrusning (remmar) till denna. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: T.v. Ambulansstationen i Skövde immobiliserar sina patienter på vakuummadrassen The 
Pediatric Vacuum Spine board från Medtech Sweden (Medtech, 2014). T.h Vakuumsplint för arm 

från AB Germa. Används för att immobilisera ett ben vid brott (Germa, 2014). 

3.3.1.5 Verksamheternas syn på ny utrustning 
De flesta deltagare i intervjuerna ser behovet utav ny utrustning som minskar förflyttningarna av 
patienten. Lindermo tror att anledningen till att de sker så många förflyttningar är att alla 
enheter/verksamheter inte accepterar varandras utrustning. Han anser att en huvudanledning med 
problematiken idag kan vara att verksamheterna inte har ett helhetstänk. Akuten och röntgen vill till 
exempel använda sina produkter som de är vana vid. Berglund ser väldigt positivt på om 
engångsprodukter kan tas fram som uppfyller samma funktioner och samma krav då dessa 
produkter kan kastas efter användning. Detta skulle underlätta för personal då det oftast är svårt att 
avgöra om produkterna de använder är utslitna och måste bytas ut eller om de går att använda igen. 
Med engångsmaterial försvinner den här osäkerheten och produkterna slängs direkt efter 
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användning. Detta leder till att det alltid finns en ny fungerande produkt till nästa utryckning samt att 
det reducerar moment så som rengöring och desinficering av produkterna.  
Enligt Berglund får produkterna heller inte vara för dyra, även då verksamheten alltid är ute efter ny 
och bättre utrustning så är det ändå ekonomin som styr i slutändan. 

3.3.2 Trycksår 
Om en del av huden utsätts för ett ihållande tryck påverkas cirkulationen i området snabbt. Med 
sänkt rörelseförmåga riskerar trycket att bli långvarigt, cirkulationen blir då mer allvarligt påverkad 
så att hudens celler inte får näring och syre som de behöver, och inte kan göra sig av med 
restprodukter. Då uppstår trycksår (dekubitus). 
 
Patientens tyngd i kombination med underlag och tiden för trycket påverkar uppkomsten av 
tryckskador på hud och underliggande vävnad. Kroppsdelar där ben ligger nära hud, såsom hälar, 
korsben och brott, är speciellt utsatta (figur 18) (Vårdhandboken.se, 2014b). Sår kan också uppstå 
om ett föremål trycker mot huden. Känsligheten för tryck varierar mellan olika individer och i olika 
vävnader. Risken för trycksår ökar om det tryckutsatta hudområdet utsätts för fukt och 
temperaturförhöjning (1177, 2014b). Faktorer som medför ökad risk för trycksår är tillexempel, ålder, 
medvetslöshet, chock, nedsatt känsel och lågt blodtryck. Om trycksåret inte läker inom sex månader 
anses det som kroniskt sår.  

 
Figur 18: Kroppsdelar där ben ligger nära hud, såsom hälar, korsben och brott, är speciellt utsatta 

för trycksår (Vårdhandboken.se, 2014b). 

3.3.2.1 Användarnas synpunkter kring trycksår 
Resultaten från intervjuerna och de studiebesök som har gjorts när det kommer till trycksår är väldigt 
spridda. Hur snabbt ett trycksår uppstår är oklart men studier som gjorts på friska personer visar att 
redan efter tjugo minuter påverkas vävnader av trycket som uppkommer då de ligger fixerade på en 
bräda och då främst vid nacke, hälar och vid sacrum (Sheerrin & de Frein, 2007)". Enligt Joachim 
Berglund, Kungälvs ambulansstation där transportsträckorna är uppskattade mellan 20-30 minuter, 
kan en patient ligga på deras utrustning (Fernos skopbår, figur 8) i ungefär 40 minuter medan de i 
på Kristinehamns ambulansstation där transportsträckorna varierar mellan alltifrån 10 minuter till 
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över en timme, uppskattar att en patient kan ligga i deras utrustning (Germas vakuummadrass 
EasyFix, (figur 9) relativt riskfritt i två timmar enligt Hans Lindermo (personlig kontakt). På 
ambulansstationen i Skövde lägger de inte så stor vikt vid trycksår då det enligt Peter Fredriksson 
har så pass korta transportsträckor att de inte uppstår några trycksår då stationen använder sig av 
vakuummadrasser. 
 
Synen på trycksår och hur mycket dessa prioriteras hos varje verksamhet skiljer sig enormt. Då 
vissa ser det som ett stort problem och lägger stort fokus på att förhindra dem är andra mindre 
oroliga över det och lägger fokus på mer allvarliga problem. Gemensam synpunkt är att det med 
dagens tekniker och kvalitet i sjukvårdsutrustning borde risken för trycksår inom sjukvården vara 
minimal eller i det närmaste utesluten.  
 

3.4 Sammanfattning förstudie och empiriinsamling 
Efter förstudie och empiriinsamling finns kunskap om att den mänskliga ryggen och nacken är hållbar 
men det finns mycket som kan skada den i vardagen. Gemensamt för spinalskador är att de kan ge 
obotliga konsekvenser om de inte upptäcks och omhändertas på rätt sätt. Av försiktighetsskäl görs 
hellre större delen av omvårdnaden ute på olycksplatserna för att vara på den säkra sidan. 
Spinalskador är inte det som prioriteras högst ute på olycksplatsen. Livet kommer alltid i första hand 
så om en spinalskadad patient ligger någonstans där utrustningen som används inte kommer åt så 
måste patienten flyttas manuellt trots att det inte rekommenderas detta gör det extra nödvändigt med 
bra utrustning som fungerar i alla situationer. 
Idag finns många utrustningar som plockar upp och immobiliserar spinalskadade patienter. För att 
få ett så säkert och bekvämt omhändertagande av patienten som möjligt krävs idag flera produkter 
och där dessutom förflyttningar mellan utrustningen måste ske, vilket både tar tid och innebär risker 
för patienten då det kan orsaka ytterligare skador.  
 
Den största fördelen med skopbåren är att den är smidig att plocka upp patienter med men den är 
inte bekväm för patienten att ligga på och det finns höga risker för att den orsakar trycksår på den 
skadade som immobiliseras på den. Då är istället en fördel med vakuummadrasser att de formar sig 
efter patientens kropp och minskar riskerna för trycksår radikalt men den går inte att använda utan 
en kompletterande skopbår. 
Inom ergonomi finns många direktiv på hur lyft ska ske och vilka förberedelser arbetstagaren kan 
göra för att arbetet ska vara så säkert som möjligt. Det som kan göras vid framtagningen av nya 
produkter är att erbjuda möjligheterna till säkrare arbete och i bästa fall utforma produkterna så att 
de inte går att använda på något annat sätt än det säkraste. 
 
Vårdhygien är ett område av stor betydelse för ökad patientsäkerhet. Med dagens teknik och dagens 
sjukvård borde bakteriöverföring inte ske idag men trots detta så är det vanligt. Utrustning som 
används ute på olycksplatser kan lätt bli blodiga och smutsiga vilket kan vara svårt att få rent om 
utrustningen har detaljerade och mekaniska delar. Görs utrustningen inte rent ordentligt ökar 
riskerna för bakterie- och sjukdomsspridningar till nästa skadade patient. För att undervika dessa 
problem behöver de nya produkterna antingen vara lätta att göra rent eller ha någon form utav 
antibakteriell ytbeläggning som hindrar bakterier från att fästas på produkten. 
Hur varje ambulansstation arbetar och vilka produkter de väljer att arbeta med är upp till varje 
verksamhet att avgöra. Det största problem och en stor bidragande faktor till varför patienten tvingas 
förflyttas många gånger innan den kommer in på sjukhuset är den bristfälliga kommunikationen 
mellan avdelningar så som ambulansstationen, akutmottagningen och röntgenavdelningen. 
Avdelningarna kan inte komma överrens om användningen av likadana produkter vilket leder till att 
patienten förflyttas mer än nödvändigt. 
Det breda problemet gör att projektet ställer sig vid ett vägskäl där det antingen kan gå mot att 
försöka ändra hela sjukvårdsystem, ge alla avdelningar ett helhetstänk och ta fram produkter som 
uppfyller alla avdelningars krav eller så fokuseras projektet in på en utav avdelningarna där produkter 
tas fram för att lösa problem och förenkla för personal på den specifika avdelningen. 
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4 Specifikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På grund av de korta tidsramarna för projektet gjordes 
ett beslut på att specificera projektet inom en mindre 
del i hela sjukhustsystemet till exempel 
akutmottagningen, röntgenavdelningen och den pre-
hospitala vården. Grunden till specifikationen ficks 
genom att de funktioner som önskas bevaras från både 
skopbåren och vakuummadrassen analyserades via 
funktionsträd och funktionsanalyser. Även skopbårens 
och vakuumsmadrassens EN-standarder samt 
uppgifter från intervjuerna i kapitel 3.3 var viktiga att 
analysera för att fastställa en rättvis specifikation och 
inte minst analysering målgrupp och 
användningsområde. Vem ska använda produkten och 
var? 
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4.1 Functional/means tree 
Ett functional/means tree är ett verktyg som används för att lista de främsta funktionerna hos en 
produkt och diverse sätt för att uppnå dem (Cross, 2008). Målet med metoden är att hitta nya 
lösningar på samma problem. Överst i trädet är huvudfunktionen listad, därefter delas olika sätt att 
genomföra huvudfunktionen upp. Trädet fortsätter kontinuerligt växla mellan funktioner och sätt att 
genomföra dem på tills en rimlig avslutningspunkt nås. 

Ett functional/means tree (figur 19) användes för att försöka hitta andra sätt att få en eventuellt 
spinalskadas person från olycksplats till sjukhus än de som används idag. 
Det är konstaterat att den tänka lösningen kommer att genomgå olika faser, olycksplats, transport 
samt akutmottagning. Därför listades dessa faser tidsenligt tillsammans med det som måste 
genomföras på vägen och därefter grenades dessa ut i sätt att genomföra det på. 
 

 
 
Figur 19: Functional/means tree. Schematiskt träd över funktioner och sätt att lösa dem användes 
för att försöka hitta andra sätt att få en eventuellt spinalskadad patient till sjukhus (bättre upplöst 

figur i bilaga).  

4.2 Funktionsträd 
Ett funktionsträd används för att dela upp funktioner i delfunktioner och ytterligare delfunktioner 
Relationen mellan huvud- och delmål klargörs och visualiseras i ett funktionsträd (Cross, 2008). 
Under varje funktion listas de delfunktioner som gör funktionen möjlig. Varje delfunktion måste vara 
utförd för att funktion i sig ska bli utförd. Syftet med ett funktionsträd är att bryta ned en produkts 
funktioner i huvudfunktioner och delfunktioner för att på så vis få en överblick över alla de olika 
funktioner produkten har. Utifrån funktionsträdet kan sedan lösningar hittas på de olika 
delfunktionerna och med hjälp utav dessa kombinera ihop olika dellösningar i exempelvis en 
morfologisk tabell. Ett funktionsträd kan också användas som stöd vid utförandet av en 
funktionsanalys där de olika funktionerna i en produkt tas ut som anses vara värda att bibehålla i en 
ny kommande produkt. 
Funktionsträden (figur 20) användes för att få en djupingående förståelse över skopbåren respektive 
vakuummadrassens funktioner och i vilka situationer dessa används. Funktionsträden används 
också som grund till morfologiskt tabell och som komplement till funktionsanalysen. 
 

4.3 Funktionsanalys 
Utifrån funktionsträden listades de olika delfunktionerna hos dagens skopbårar och 
vakuummadrasser för att sedan vikta dessa i tre nivåer (tabell 1) (där 1 = Krav, 2 = Behov och 3 = 
önskemål) och utifrån detta kunde de funktioner som är viktiga att bevara för en kommande produkt 
hittas (tabell 1). 
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Figur 20: Ett funktionsträd på en skopbår (t.v.) och en 

vakuummadrass (t.h.) användes för att få en djupingående 
förståelse över funktioner och i vilka situationer dessa 

används
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Tabell 1: Funktionsanalys med *viktning där 1 är krav, 2 är behov, 3 är önskvärda funktioner 

Funktionsanalys 
Funktion Vikt Funktionsgräns Kommentar 

skopbår -     

Plocka upp patient -     

Justerbar i längd 2 1 om den är mindre än 2010 mm   

Delbar 2 Om produkten ska kommer under ifrån/ från sidan   

Ger möjlighet till att skjutas under patienten 1 Om produkten ska kommer under ifrån   

Ihopknäppningsbar 1 Om produkten är delbar!   

Immobilisera -     

Möjliggör kombinering med huvudfixeringskuddar 2 Om det inte finns lösning integrerad i produkten   

Möjliggör applicering av remmar 3    

Justerbara remmar 1 Om det finns remmar   

Förflyttning av patient -     

Greppningsbar 2    

Möjliggör lyft av patient 2    

Möjliggör bärande av patient 2    

Möjliggör lastning av patient i/ur fordon 1    

Möjliggör transport i räddningsfordon 1    

Frigöra -     

Avapplicerbara remmar 1 Om det finns remmar   

Stödfunktioner -     

Transparent i röntgen 3    

Kan immobilisera en patient ståendes 3    

Låg vikt 2 Massa skall inte vara mer än 11 kg enligt EN-1865   

Lätt att förvara 3    

Lätt att bära i trånga utrymmen 2    

Lätt att göra ren 1    

Hopfällbar 3    

Fungerar i olika miljöer 1  T.ex. vatten, snö, ojämn terräng, lera 

Möjliggör undersökningar under immobilisering 2  T.ex. blodtryck/EKG 

Möjliggör vändning av immobiliserad patient 2   Om patienten behöver kräkas 
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Funktionsanalys 
Funktion Vikt Funktionsgräns Kommentar 

Vakuum -     

Immobilisera -     

Möjliggöra fastspänning av remmar 1 Om remmar finns   

Justerbara remmar 1 Om remmar finns   

Möjliggör vakuum 1    

Förflyttning av patient -     

Greppningsbar 2    

Möjliggör lyft av patient 1    

Möjliggör bärande av patient 2    

Möjliggör lastning av patient i/ur fordon 1    

Transporterbar 1    

Frigöra -     

Uppknäppningsbara remmar 1 Om det finns remmar   

Möjliggör eliminering av vakuumtillstånd 1    

Stödfunktioner -     

Transparent i röntgen 3    

Lätt att förvara 3    

Lätt att bära i trånga utrymmen 2    

Tåla att patienten släpas i 3  Kan bidra till punktering 

Tillåter hopsamling av kropp på kraftigare patient  3  Lättare få in dem i ambulansen 

Fungera i olika miljöer 1    

Möjliggör vändning av immobiliserad patient 2     

Viktning: 1 (krav), 2 (behov), 3 (önskevärda funktioner)   
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4.4 EN-standard 
SIS (Swedish Standard Institute) är en del utav det europeiska och globala nätverket som 
utarbetar internationella standarder och är en fristående ideell förening med medlemmar från 
både privat och offentlig sektor. Standarder är kunskap som är dokumenterad och utvecklad 
av framstående aktörer inom industrin, näringsliv och samhälle och underlättar handel över 
gränser och bidrar till säkrare processer och produkter. SS-EN 1865 är en standard för 
bårutrustning i vägambulanser. I SS-EN 1865 del 1 behandlas specifikation för bårar och 
annan förflyttningsutrustning. Europastandarden EN 1865-1: 2010 gäller som svensk standard 
och ersätter SS-EN 1865, utgåva 1. Varje land beslutar för sig själv om EN-standarden ska 
behandlas som lag eller mer som riktlinjer. Tyskland är det enda landet idag som har EN-1865 
som lag och där används vakuummadrassen i stort sett i hela landet. 

4.5 Personas och user scenarios 
Personas innebär enligt Pruitt och Grudin (2003), att ta fram och beskriva en påhittad person 
med olika egenskaper som gör det möjligt att föreställa sig krav och önskemål som en 
användare kan ha. Med korta beskrivningar erhålls grundlig information som kan hjälpa till för 
att få förståelse för olika människors val i olika situationer. 
Genom att använda sig utav ”user scenarios” skapas en eller flera situationer som kan komma 
att hända i framtiden. User scenarios kan med fördel användas tillsammans med de tidigare 
beskrivna personas. Genom att tänka futuristiskt och diskutera hur den kommande produkten 
kan komma att bemötas och användas ute på marknaden och av olika användare ger 
möjligheterna till förbättrade koncept (Fulton & Marsh, 2000). 
Ett exempel på den fiktiva personen Alice och ett scenario visas i figur 21. De övriga fyra 
personerna och dess scenarion visas i bilaga 2.  
 
I det här projektet användes både personas och user scenarios som komplement till både 
kravspecifikationen och senare i idégenereringen och i konceptvalsfaserna. Personas och 
user scenarios användes i uppbyggnaden av kravspecifikationen genom att sätta sig in i de 
olika personernas vardag och deras scenarios för att kunna ta fram de krav och önskemål som 
krävdes för att just deras situation skulle lösas på bästa och säkraste sätt.  
Genom att gå tillbaka till de olika personerna och deras scenarios senare i idégenereringen 
och konceptvalsfaserna kunde de olika koncepten sättas in i specifika situationer och det 
märktes tydligt vilka koncept som hade brister. Utifrån bristerna kunde koncepten utvecklas för 
att passa flera situationer än de gjorde tidigare.  
Olyckor sker var som helst, när som helst och hur som helst. Att ha personas och user 
scenarios som var så olika i både person, deras vardag och deras specifika olycksscenario 
ledde till att ett bredare område kunde sökas av för att få den kommande produkten att fungera 
så bra som möjligt i så många situationer som möjligt. 

4.6 Målgrupp och användningsområde 
Användningsområdet för den tänka produkten är vid de tillfällen där den kan tänkas behövas 
för att uppfylla mål som behandlas i kapitel 1.2. Dessa tillfällen är således alla tillfällen i 
produktkedjan - innan, under och efter patienthantering samt tillverkning och återvinning (figur 
22). 
Efter samtal med uppdragsgivaren, när problematiken kring sjukvårdssystemet behandlades 
(kapitel 3.1.1), beslutades att det, ur tidsperspektiv för projektet, inte är hållbart att fokusera 
på att försöka ändra sjukvårdens helhetstänk och framställa en produkt för hela kedjan. Därför 
beslutades det att fokus i uppdraget ligger i att ta fram en produkt för den pre-hospitala vården.  
Utifrån användningsområdena påbörjades analyseringen kring målgruppen, vad och vilka som 
kommer att komma i kontakt med produkten. Detta kunde delas in i en primär och en sekundär 
grupp (figur 22). Den primära gruppen behandlar de personer och utrymmen som behandlar 
produkten i dess användningsområden. Den sekundära gruppen behandlar de användare som 
kommer i kontakt med produkten före och efter produktens huvudsakliga användningsområde. 
Utifrån begränsningen klargjordes även att full fokus på den sekundära gruppen i 
produktkedjan inte heller är aktuell utifrån.  
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Figur 21: Den fiktiva personen Alice och hennes scenario hjälper till att specificera arbetet
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Figur 22: Produktkedjan utifrån användningsområde och målgrupp. 

 

 

Figur 23 ger en tydlig bild över de primära användarna och användningsområden, alltså den pre-
hospitala vården.  Oavsett om fokus i uppdraget ligger i den pre-hospitala vården är det är fördelaktigt 
att ta hänsyn till alla användningsområden och användare som den tänka produkten berör. Även 
dessa listas i form av grupper av sekundäranvändare och användning, sidoanvändare och 
användning samt Co-användare och användning (Janhager, 2005).  
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Figur 23: Genom att lista primära-, sekundära-, sido- och co-användare så fås en bild över att det 
är en mängd olika personer som kommer i kontakt med produkten och att den kan användas i olika 

sammanhang. 
 

I figur 23 visas att den primära användaren faller på alla som på något sätt kan råka ut för en 
spinalskada vilket gör att alla människor faller in i vår målgrupp. Eftersom företaget vi arbetar 
tillsammans med i detta projekt är ett internationellt företag världen över så faller alla människor i 
världen inom ramarna för vår målgrupp. Dock så finns det undantag som gör att antalet människor 
innanför målgruppen minskar. Produkten kommer inte att kunna appliceras på människor som är 
längre än 2,1 m eller väger mer än 150 kg (se kravspecifikation tabell 2). Anledningen till 
begränsningarna är bland annat utrymmet i ambulansen. 
 
Enligt Peoplesize har män i Holland i åldersgruppen 18-64 år som är längre än 210 cm ett 
percentilvärde på 99,99 vilket innebär att 1 man på 10’000 är längre än 210 cm. Män i USA som 
väger mer än 150 kg i samma åldersgrupp har ett percentilvärde på 99,2 vilket motsvarar 8 män av 
1000 som väger mer än 150 kg. Tre av 1000 kvinnor i USA i samma åldersgrupp väger över 150 kg. 
Då Holland generellt sett har de längsta männen i världen och USA flest överviktiga så exkluderar 
viktbegränsningen fler än vad längdbegränsningen gör. 
 
Problemet med överviktiga existerar redan idag och om en sådan individ skadar sig så måste den 
personen få hjälpa på annat sätt. Exempel på alternativa metoder som kan komma att användas är 
att bära ner personen på andra typer av brädor, i extrema fall kanske det behövs en lyftkran eller 
andra typer av hjälpmedel för att få den skadade personen från olycksplatsen. Detta problem kommer 
att kvarstå även efter denna produkt och lösningen kommer inte att vara förändrad. 
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4.7 Kravspecifikation 
En kravspecifikation säger vad en produkt ska kunna göra och inte vad den ska vara (Cross, 2008). 
En kravspecifikation är ett dokument som är levande under projektets gång. Allt eftersom uppdraget 
inriktar sig mot mer fastställda och specifika områden kommer kravspecifikationen fyllas med mer 
aktuell information. I en kravspecifikation listas krav och önskemål som är aktuella och ”har underlag”. 
Osäkra krav får inte förekomma i kravspecifikationen då det kan resultera i en produkt med icke 
önskvärda egenskaper. 
I kravspecifikationen ska kraven, där det är möjligt, vara formulerade i termer som på ett eller annat 
sätt är mätbara för att säkerhetsställa att kraven i slutändan är uppfyllda eller inte.  
Ett exempel på detta kan vara att om kravet på en produkt är att den ska klara en viss temperatur 
mäts detta genom att sätta exempelvis en max och min temperatur som produkten ska klara. Kravet 
är uppfyllt om produkten utifrån ett eller annat test klarar dessa temperaturer.  
”Krav” av mer abstrakt karaktär, ofta önskemålen, kan vara att produkten ska vara estetiskt tilltalande. 
Detta kan då mätas genom att till exempel åtta av 10 personer ska tycka att den nya produkten är 
mer estetiskt tilltalande än nuvarande produkt.  
 
Eftersom detta uppdrag är ett öppet uppdrag där det är mer önskvärt att finna innovativa lösningar 
än att ha en fullt fungerande produkt i slutet är det viktigt att inte specificera kravspecifikationen för 
mycket innan idégenereringsfasen för att på så sätt låsa kreativiteten.  
Grunden till kravspecifikationen (tabell 2) ficks från funktionsträden (kapitel 4.2) samt EN-1865 
(kapitel 4.4) eftersom de är funktionerna från skopbår respektive vakuummadrassen som önskas 
bevaras. Under skapandet av kravspecifikationen listades bara de krav och önskemål som i för 
tidpunkten ställs på den kommande produkten där information bland annat kom från personas och 
user scenarios (kapitel 4.5). Att produkten ska immobilisera och att den ska vara justerbar i längd så 
att rymma alla storlekar av patienter med dimensionerna av 1.2.1 (i kravspecifikationen) är exempel 
på tydliga krav. 
I en separat lista, väntelistan, listades övriga krav från funktionsanalyserna och EN-1865 som kan 

komma att bli aktuella.  
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Tabell 2: Kravspecifikationen.  

KRAVSPECIFIKATION 
Funktion Krav/ 

Önskem
ål 

  Kommentarer 

Möjliggöra säker immobilisering av patient utan att orsaka trycksår K   

Möjligöra full immobilisering av nacke K   

Möjliggöra säkra förflyttningar av patient i/utanför räddningsfordon K   

Möjliggöra säker upplockning av patient K  Bevara skopbårens funktion att 
kunna plocka upp en patient 

Möjliggör säker lastning av patient i/ur räddningsfordon K   

Möjliggöra säker transportering i räddningsfordon K  Under transport, skall det vara 
möjligt att säkra patienten med de 
fasthållningsanordningar som är 
försedda med den huvudsakliga 
båren. 

Möjliggöra frigöring från immobilisation av patient K  NOTE: Massan skall vara så liten som 
möjligt. 

  Ran
k 

 

Lätt att bära i trånga utrymmen * Ö 1 Där den huvudsakliga båren är 
otymplig och inte kommer åt 

Fungera i olika miljöer * Ö 1 Fungera minst i alla miljöer dagen 
som produkter 

Ha en antibakteriell/ bakteriedödande yta Ö 3  

Göra lyft för ambulanspersonalen mer ergonomiska* Ö 4  

Möjliggöra visuell bevakning av patient Ö 5 Kunna se och åtgärda 
skador/åkommor som kan förvärras 
under transport 
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Kunna applicera produkten snabbt* Ö 5 Mål: produkten ska kunna appliceras 
så snabbt som möjligt 

Möjliggör undersökningar under immobilisering Ö 5 T.ex.blodtryck/EKG/Ryggradskontroll 

Erbjuda känslan av trygghet Ö 8 Inte framkalla klaustrofobi 

Kan immobilisera en patient ståendes Ö 9  

Möjliggör vändning av immobiliserad patient Ö 9 Vid ev.  uppstötning 

Lätt att använda, (en person ska själv kunna applicera produkten/immobilisera en patient) Ö 11  

Lätt att förvara * Ö 12  

Transparent i röntgen Ö 13 Möjligt att göra en helkroppsröntgen 

Möjliggöra säker förflyttning av patient ur fordon Ö 13  

Tillåter hopsamling av kropp på kraftigare patient  Ö 15 Lättare få in dem i ambulansen 

Miljövänlig, (de olika materialen i produkten skall efter användning vara möjliga att separera) Ö 16  

Möjliggör kombinering med existerande huvudfixeringskuddar Ö 17  

Tåla att patienten släpas i Ö 18 Kan bidra till punktering 

Vara estetiskt tilltalande* Ö 19 8/10 ska tycka produkten är mer 
estetiskt tilltalande 

*Mäts genom att sättas i relation till skopbårar, vakuummadrasser och ambulansbårar som används idag.    

All utrustning för hantering av patient skall vara fri från vassa kanter. Minimum radie borde vara 0.5 mm. K   

Alla system för fasthållning av patient skall ha ett snabbt frigöringssystem. K   

Den del där patienten ligger/sitter i skall vara gjort av ett starkt material som är bakterieresistent, 
svampresistent, fläcktålig, rötresistent, lätt att rengöra och desinfektera, tvättbar, vattentät och petro-
oljaresistent 

K   

1.2.1 Dimensioner -   

Den användbara längden skall vara minst 1650 mm och vara utdragbar till minst 2010 mm K   

Den ska vara justerbar i längd för att rymma alla storlekar av patienter med dimensionerna i kravet ovan. K   

1.2.3 Lastkapacitet -   

Lastkapaciteten skall vara minst 150 kg. K   

1.2.7 Brandfarlighet - giftigt brinnande gaser -   

Det ska inte finnas någon progressiv glöd eller brinnande antändning när tester sker enligt EN 597-1. K   

1.3.1 Konstruktion -   

Vakuumadrassendelarna inklusive fyllnaden skall ha minimum egenskaper: -   
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Värmetålighet:  70 °C K   

Värmetålighet för-installerad/laddad med 5000 N/m2:  50 °C K   

Köldtålighet:  -30 °C K   

smältpunkt:  ca. 100 °C K   

Möjliggör vakuum K   

Möjliggör eliminering av vakuumtillstånd K   

Luftventilerna för inlopp och utlopp skall inte störa patienten. 
K   

För att undervika ytterligare skador skall krympningen inte överstiga följande krav: -   

Krympningen av liggytan av madrassen skall inte vara mer än 1 % i längd och 3 % i bredd när tester sker 
enligt 5.6.2 i EN-1865. 

K   

Möjliggör applicering av remmar K   

Avapplicerbara remmar K   

Justerbara remmar K   

Ger möjlighet till att skjutas under patienten 
K   

Ihopknäppningsbar K  Applicering underifrån 

1.3.8 Deformation -  Om den är delbar! 

Det skall inte finnas någon kvarstående deformation när tester sker enligt 5.6.1 i EN-1865. K   

1.3.10 Deformation av liggyta -   

Det skall inte finnas någon kvarstående deformation av liggytan när tester sker enligt 5.6.3 i EN-1865. K   

1.3.6 Fasthållningsanårdning -   
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Meningen är att eftersom specifikationen är rörlig under uppdragets gång ska de krav som blir relevanta 
adderas till den huvudsakliga och gällande kravspecifikationen. Ett exempel på detta är ”möjligheten att 
kunna fästa remmar” som fanns ur funktionsträdet för vakuummadrassen. Detta är ett krav på produkten som 
ligger i väntelistan då kraven endast måste uppfyllas om det visar sig att val av metod för immobilisering är 
via remmar. Detta leder i sin tur till att justerbara remmar bli ett krav då produkten ska passa patienter med 
olika mått. 
”Vakuummadrassen skall vara utrustad med minst fyra handtag på varje kortsida, för att kunna transportera 
en patient i en immobiliserad position” är ett krav som fanns ur EN-1865 och som vid en tidpunkt står i 
väntelistan. Detta beror på att det är svårt att avgöra i vilken grad kravet gäller. Till exempel om det visar sig 
att lösningen blir en produkt med vakuummadrassdelar på enstaka ställen. Klassas den då som en 
vakuummadrass som immobiliserar? Det är också i nuläget svårt att fastställa om produkten kommer vara 
försedd med handtag över huvud taget.  
I kravspecifikationen graderas kraven som krav (K) och önskemål (Ö). Kraven (K) måste uppfyllas för att 
produkten ska vara godkänd utifrån kravspecifikationen medan önskemålen (Ö) önskas uppfylla. 
Önskemålen har i sin tur viktats i en matris för att kunna se i vilken ordning de ska prioriteras. 
 

4.7.1 Viktning önskemål 
Då det inte alltid finns möjlighet att uppfylla alla önskemål som sätts på en produkt kan det vara bra att vikta 
dem för att se vilka önskemål som ska prioriteras före andra. Med hjälp av en kriterieviktningsmatris viktades 
de önskemål som var satta på en kommande produkt. Viktningen går till så att två önskemål åt gången viktas 
mot varandra där värdena (0 och 2) placeras ut om det ena eller det andra viktas högre. Värdet (1) placeras 
ut om de två önskemålen viktas lika högt (Olsson, 1995). När alla önskemål har viktats mot varandra erhålls 
en rankinglista samt en lista med viktning i procent. Mallen för vikningen av önskemålen kan ses i tabell 3 
(Olsson, 1995). 
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Tabell 3: Kriterieviktning för önskemål. 
 

Kriterieviktning för önskemål                                               

Kriteriebeskrivning (obl)  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S ∑ Vf Rang 

Möjliggör kombinering med existerande huvudfixeringskuddar A 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0,02 17 

Transparent i röntgen   B 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 1 2 12 0,03 13 

Kan immobilisera en patient ståendes     C 0 2 0 0 1 1 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 20 0,06 9 

Lätt att förvara       D 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1 2 16 0,04 12 

Lätt att bära i trånga utrymmen         E 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 0,10 1 

Fungera i olika miljöer           F 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 0,10 1 

Möjliggör undersökningar under immobilisering             G 5 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 27 0,07 5 

Möjliggör vändning av immobiliserad patient               H 7 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 20 0,06 9 

Tåla att patienten släpas i                 I 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0,01 18 

Tillåter hopsamling av kropp på kraftigare patient                    J 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0,03 15 

Lätt att använda                     K 10 2 1 2 0 0 0 1 2 19 0,05 11 

Miljövänlig                       L 18 0 2 0 0 0 0 0 7 0,02 16 

Ha en antibakteriell/ bakteriedödande yta                         M 7 2 2 2 1 2 2 29 0,08 3 

Vara estetiskt tilltalande                           N 26 0 0 0 0 0 1 0,00 19 

Möjliggöra visuell bevakning av patient                             O 7 1 1 1 2 27 0,07 5 

Göra lyft för ambulanspersonalen mer ergonomiska                               P 8 1 2 2 28 0,08 4 

Kunna applicera produkten snabbt            

 
 

 
   
 

              Q 9 1 2 27 0,07 5 

Erbjuda känslan av trygghet                           R 15 2 22 0,06 8 

Möjliggöra säker förflyttning av patient ur fordon                                     S 25 12 0,03 13 
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5 Idégenerering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med en kravspecifikation samt funktionsanalyser i 
bagaget påbörjas idégenerering för att finna lösningar på 
problemet. En kravspecifikation kan anses något stram 
och för att underlätta och söka kreativiteten finns ett antal 
kreativitetsmetoder som stimulerar till en lyckad session. 
I detta fall genomfördes kreativa metoder så som bland 
annat 6-3-5 metoden samt morfologisk tabell med visual 
boards som komplement och grundtanken att involvera 
andra för att få variation av kompetens som för 
hoppningsvis kan leda till ett brett utbud av idéer.  
 
Målet med idégenereringen var att finna så många sånär 
hela lösningar på problemet som möjligt samt förslag på 
lösningar till delproblem så som ergonomi och 
vårdhygien. Under sessionen är kvantitet mer 
fördelaktigt än kvalitet. Idégenereringssessionen 
avslutas när idéerna går mot snarlika lösningar. Därefter 
analyseras lösningarna i en urvalssession. 
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5.1 6-3-5 metoden 
Som nämnts tidigare är den mest centrala delen i uppdraget är att föra den eventuellt 
spinalskadade patienten från olycksplatsen till sjukhus utan att skada patienten ytterligare. För 
att få fram idéer på olika sätt att åstadkomma detta genomfördes 6-3-5 metoden (Österlin, 
2011) (figur 24).  Sex deltagare ska under fem minuter skissa tre skisser som löser problemet 
med i detta fall sparsam information. Därefter skickas skisserna vidare till efterföljande person 
som i sin tur antingen väljer att utveckla de befintliga skisserna eller finna nya lösningar under 
fem minuter. Sessionen resulterar i många förslag att arbeta vidare med och alla förslag är 
välkomna då negationer under sessionen inte är tillåtna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 24: Mall över 6-3-5 metoden. Metoden genomförs av under fem minuter där sex 
personer ska generera tre idéer vardera och sedan skicka vidare till nästa deltagare. 

 

Metoden genomfördes vid tre tillfällen med olika deltagare. En del av resultaten redovisas i 
figur 25 och resulterade i, som väntat, mycket kreativa kanske inte fullt realistiska förslag men 
som å andra sidan är en bra grund att arbeta vidare med. 

Figur 25: Några resultat från 6-3-5. Skissen i mitten visar en ”solfjäderlösning” där båren förs, 
ihopfälld, in under patienten för att sedan succesivt vecklas ut. 

5.1.1 Black box 
Till en början gavs så lite information som möjligt krig problemet ut till deltagarna i 6-3-5 
sessionen för att inte låsa kreativiteten. Till detta användes en black box (svart låda) (figur 
26). Black box är en bra metod att använda sig av för att zooma ut från problemet och dela 
upp problemet i delproblem (Ulrich & Eppinger 2008). Metoden går ut på att med en input 
finna en i lösning på det som är dolt bakom den svarta lådan för att slutligen frambringa en 
output. 
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Den enda information som egentligen gavs ut till en början var att en ryggskadad person 
skulle föras från olycksplats till sjukhus utan att ändra ryggens rörelse. Allteftersom förslagen 
dalade gavs mer i information, inputs, kring problemet eller delproblemen tillexempel att en 
patient ska plockas upp från olycksplatsen utan att ändra ryggens läge. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 26: Schematisk bild över en black box. Metoden går ut på att med en input finna en 
lösning på det som är dolt bakom den svarta lådan för att slutligen frambringa en output. 

5.2 Komplement till idégenereringssessioner 
Till idégenereringssessionerna användes en del komplement som bidrog med olika fördelar. 
Visual boards användes för att ge inspiration till problemet och lösningar från olika synvinklar. 
Modellbygge användes för att snabbt bygga idéer i mindre mock-up:er för att lättare kunna 
presentera och förklara koncept samt att personas och user scenarios precis som i 
kravspecifikationen användes, men här i syfte att ta fram vidareutvecklade lösningar som löser 
framtida komplikationer och minimerar riskerna med de framtagna koncepten. 

5.2.1 Visual boards 
Visual boards används som ett komplement i idégenereringssessioner. En visual board 

består av ett anslag ihopsatt material med anknytning till uppdraget, i form av bilder och text, 
med syfte att ge en inspiration och förståelse.  
 
Det finns olika sorters visual boards:  

 En mood board beskriver de känslor en designer vill sända.  

 En theme board ger inspiration kring önskvärt tema så som form, färg och material. 

och 

 En style board används för att ge en idé om uttryck i produkten.  

Vanligen blandas dessa i ett gemensamt anslag.    
 

Flertalet visual boards användes som komplement under 6-3-5-sessionerna. Det visas tydligt 
att deltagarna tagit inspiration från dessa. En idé om andra lösningar önskas är att använda 
nya visual boards under nästkommande genereringssession.   

5.2.2 Fokusgrupp 
Inför idégenereringen kontaktades olika grupper av människor i hopp om att få 
idégenereringssessioner med olika människor med olika bakgrunder i syfte med att få fram 
idéer från andra synvinklar än projektdeltagarnas egna. De grupper av människor som 
kontaktades var designingenjörer, ambulanspersonal, personer som tidigare blivit 
immobiliserade och helt utomstående människor som inte på något sätt är berörda av 
projektet. 
Ambulanspersonal kontaktades men på grund utav pressat tidschema och för att ett möte med 
dem inte kunde bokas in kontaktades istället sjuksköterskor och andra typer av 
sjukhuspersonal då dessa var mycket mer tillgängliga. Personer som tidigare hade varit 
immobiliserade söktes men eftersom bara en deltagare hörde av sig beslutades det att inte 
läggas tid på en hel session utan istället föra en diskussion med deltagaren angående idéer 
och funderingar som den personen hade för att i något mån försöka bevara den personens 
kunskaper och erfarenheter. Designingenjörer och helt utomstående personer var lätta att få 
tag på vilket gjorde det enkelt att boka in möten med dem. Två idégenereringssessioner hölls 
med sjukvårdspersonal, där diskussion kring olika områden rörande problemet hölls, samt en 
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halvdag idégenerering med andra designingenjörer och två sessioner hölls med helt 
utomstående personer. 

5.2.3 Modellbygge 
Under idégenereringsfasen och konceptutvecklingsfasen kompletterades metoderna med 
modellbygge (figur 27). Genom att bygga snabba mock-up:er i mindre storlek kan teorier och 
idéer testas i större utsträckning. Med hjälp av modeller blir det också lättare att presentera 
och förklara koncept. 
 

 
Figur 27: Snabb mockup på en idé inspirerad av en MC-lyft. 

5.3 Morfologisk tabell  
Enligt Ulrich & Eppinger (2008) används en morfologisk tabell för att hitta olika 
lösningskombinationer systematiskt. En morfologisk tabell (tabell 4) är uppbyggd på det sätt 
att huvudproblemet är uppdelat i delproblem som i sin tur är listade i den första kolumnen i 
tabellen. Lösningar på de olika delproblemen listas sedan bakom delproblemet längst raden. 
Genom att kombinera de olika dellösningarna med varandra kan många lösningar genereras 
fram.  Vid ett exempel där det finns tre delproblem och tre lösningar på varje delproblem så 
kan 3*3*3 = 27 olika lösningar genereras.  
 
I den morfologiska tabellen (tabell 4) i detta uppdrag är huvudproblemet uppdelat i fyra 
delproblem som ficks av funktionsanalysen (Applicera produkten på patient, Immobilisera, 
Förflytta till transport och Transportera). Lösningarna på varje delproblem är formulerade så 
att de specificerar hur problemet ska lösa men samtidigt lämnar stort utrymme för olika idéer. 
Exempel är lösningar på delproblemet ”immobilisera” som kan vara ”suga fast från sidan” eller 
”suga fast underifrån”, lösningen säger att patienten ska sugas fast från ett visst håll men säger 
inget om med vilken teknik eller metod som ska användas för att detta ska åstadkommas. 

5.3.1 Brainstorm 
Brainstorming är en välkänd, enkel och bra metod för att få fram så många idéer som möjligt 
och kan användas såväl i vardagen som i idégenereringssessioner (Österlin, 2011). 
Brainstorming genererar många idéer på relativt kort tid och är användbar för att bryta sig ur 
inaktuella och etablerade tankemönster. En brainstormingssession kan se olika ut, antingen 
muntligt, tankemässigt eller skriftligt och kan ske antingen i grupp eller enskilt. I det här 
uppdraget har brainstorming använts som ren session i organiserad form med syfte att finna 
färdiga lösningar på problemet samt som ett redskap för att få fram till exempel sätt att lösa 
delproblemen i den morfologiska tabellen.  

5.3.2 Design by drawing 
Design by drawing är en metod som liknar brainstorming men istället för att skriva ner tankarna 
så skissas de upp (Cross, 2008). Denna metod användes flitigt genom hela uppdraget särskilt 
under i kapitel 5.3, dels för att finna lösningar på problemet men främst för att en skiss med 
kompletterande muntlig/skriftlig förklaring är ett enkelt sätt presentera förslag för personer som 
inte deltagit i idégenereringssessionen så som uppdragsgivaren. 
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Tabell 4: Den morfologiska tabellen 
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5.4 Slumpordassociation 
För att söka idégenereringmetoder som till viss del inte leddes av deltagarnas kreativitet 
användes metoden ”slumpordsassociation”. Metoden går ut på att idégenerera utifrån ett 
slumpvalt ord som har med fokusområdet att göra, som ledarna i sessionen tagit på fram på 
förhand. Alla som deltar har varsitt papper där. Ett slumpvalt ord dras och utifrån det ordet ska 
deltagarna komma på idéer och skissa/skriva ner dem på sina papper samtidigt som de delar 
med sig utav sina tankar för de övriga deltagarna. När deltagarna börjar få slut på idéer 
slumpas ett nytt ord fram och tidigare process upprepas (Michanek & Breiler, 2007).  
 
En modifikation på metoden valdes att göras då det ansågs ge mer slumpade ord. Istället för 
att ha en hög med redan nedskrivna slumpvalda ord användes tre stycken böcker som rörde 
problemområdet där en utav deltagarna slumpmässig valde ut en sida i en bok och därefter 
slumpmässigt pekade på ett utav orden på sidan. Utifrån detta ord diskuterades och 
genererades sedan idéer. De böcker som användes till denna metod var en anatomibok, en 
ambulanspersonalbok samt en bok om hållbar utveckling. 
Metoden gav inte fler värdefulla idéer än vad som tidigare genererats fram. Bristerna med 
metoden och troligtvis anledningen till att nya och bra lösningar inte genererades fram antogs 
vara att även då en bok har med problemområdet att göra så finns det många ord som är 
irrelevanta i sammanhanget. Detta gjorde det svårt att få fram bra ord som samtidigt var 
slumpade. Hade metoden gjorts igen så hade projektdeltagarna valt att använda sig utav 
grundkonceptet för metoden och redan innan sessionen skriva ner slumpmässiga ord och inte 
delta i idégenereringen utav bara leda den. 

5.5 Resultat idégenerering 
Idégenereringssessionen genererade många förslag. Några kunde vid första anblick ses som 
orealistiska, så som att patienten skulle dricka flytande järn för att bli immobiliserad eller att 
med magi förflyttas in i ambulansen. Andra lösningar hade potential antingen förslag på 
lösningar på hela problemet eller delproblem.  
 
De inputs som succesivt gavs via black box-metoden (kapitel 5.1.1) genererade förslag på 
delproblem. Att ”en patient ska plockas upp från olycksplatsen utan att ändra ryggens läge” 
gav många lösningar på sätt att applicera en eventuell produkt. Tillexempel förslaget i figur 28.  
Tanken på att patientens läge kunde vara på mage generade förslag där patientens position 
spelade mindre roll (figur 28).   
Flertalet anpassningsidéer framkom ur sessionerna där patientens egna resurser och form 
användes. Till exempel att använda patientens kläder för att immobilisera genom att hälla 
stelnande vätska över patienten så att kläderna bildar ett tillfälligt gips. Ett annat exempel som 
visas i figur 29 beskriver hur en kamera scannar av patientens läge för att sedan skriva ut en 
form på en 3D-skrivare som kan användas som en skopbår. Förslag på hur patienten kan 
överföras från skopbår till vakuummadrass, mekaniska lösningar, ergonomiska och förslag på 
alternativa sätt att immobilsera som framkom ur idégenerringen visas i figur 30.  
Gemensamt för alla idéer ur idégenereringssessionerna är att de behöver ställas mot kraven 
för att se vilka idéer som exempelvis immobiliserar patienten tillräckligt eller orsakar trycksår.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28. Förslag på lösningar vilka gör att läget på patientens rygg ändras minimalt. 
 T.v. Tunna remsor som förs under patienten. T.h. Förlag på ”upplockning” där patientens 
position spelar mindre roll. 
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Figur 29: Kamera som scannar patientens läge för att sedan skriva ut en skopbår. 

 
Figur 30: Förslag från idégenereringen 

T.v Ett förlag på hur en patient kan överföras från en skopbår till en vakuummadrass. 
T.h Mekanisk lösning där valsar används för att plocka upp patienten. 

Nederst till v. En lösning som kan ses som mer ergonomisk för ambulanspersonalen då 
patienten kommer högre upp 

 Nederst till h. Vakuumremsor som används för att immobilisera. 
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6 Koncepturval 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förslagen från idégenereringen är av olika karaktär och 
kvalitet och trots att ett mål med uppdraget var att finna 
många innovativa lösningar är inte alla i sig fullt 
realistiska. I en urvalssession användes en mängd 
metoder för att välja ut lösningar som är hållbara att 
arbeta vidare med och slutligen bli koncept, antingen 
genom vidareutveckling av genererade lösningar eller 
genom att kombinera lösningar som löser olika 
delproblem.  

 
Dokumenteringen i kapitel 6 sker i kronologisk ordning 
där utvecklingen av koncept och urval sker genom 
divergent och konvergent tänkande. Detta innebär att 
fokus först läggs i att identifiera möjligheter och problem 
kring lösningen (divergent tänkande) och sedan läggs 
fokus i att prioritera de möjligheter som uppstått samt se 
fördelarna med olika idéer (konvergent tänkande). Detta 
sker i cykler tills antalet lösningar reducerats. 
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6.1 Första sållning 
Ur idégenereringssessioner fås ofta nytänkande lösningar på problemet vilket är önskvärt för 
att uppmuntra kreativiteten men lösningarna kan vara orealistiska både idag och i framtiden 
eller helt enkelt åsamkar fler problem än de löser. 
Inför möte med handledare Björn Holmqvist, AB Germa, gjordes det en enkel sållning av de 
lösningar som tagits fram 36 koncept som grupperades i fyra grupper valdes att presenteras 
för handledare Holmqvist. De olika grupperna var ”rena vakuumskop-idéer”, ”övriga 
vakuumidéer”, ”övriga idéer” och ”framtidsidéer” (figur 31). 
 

6.2 Set-based concurrent engineering  
Uppdraget har valts att genomföras enligt metoden set-based concurrent engineering, 
parallellutveckling med reducering. Set-based concurrent engineering konstateras många 
gånger vara ett delmoment inom Lean produktutveckling där syftet är att eliminera faktorer i 
en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden samt att samla verktyg och 
tekniker för att optimera tid. Detta kan i sin tur kopplas samman med fordonstillverkarens 
Toyotas sätt att arbeta (Anderson, 2014).  
Arbetsmetoden för set-based conurrent engineering fokuserar på att undersöka och utveckla 
flera lösningar parallellt och eliminera alternativ, som av någon anledning brister efter hand, 
till skillnad från traditionell produktveckling där den mest lovande lösningen väljs ut vid ett tidigt 
stadie. Detta är för att minimera risken för att i ett tidigt skede välja ut ett koncept att arbeta 
vidare med som möjligen visar sig inte vara det mest optimala i slutändan. Målet med metoden 
är att arbeta vidare med så många lösningar som möjligt så länge som möjligt. Metoden kan 
anses vara tidkrävande då många koncept arbetas med samtidigt, istället för ett fåtal som i 
traditionell produktutveckling, men författarna anser detta förmånligt kontra risken att fel 

koncept väljs ut i tidigt skede. Metoden innebär alltså övervägning av möjliga lösningar som 
gradvis minskar. Under övervägningen görs försök att hitta lösningar om för någon specifik 
lösning krav inte uppfylls (MITSloan, 2014). 

6.3 Enkelt urvalsdiagram 
Enkelt urvalsdiagram är en metod som är bäst lämpad för att få en överblick över de koncept 
som hittills tagits fram och för att få en översikt över hur de olika koncepten står i relation till 
varandra. Metoden kan generera olika outputs beroende på vilka variabler som valt att sättas 
på axlarna. Förslagsvis namnges koncepten med en bokstav eller ett nummer för att enklare 
föras in i diagrammet.  

6.3.1 Realism- och måluppfyllnadsdiagram 
Författarna valde att använda realism och måluppfyllnad som variabler för att urskilja lösningar 
som uppfyller mål samt är realistiska, vilket resulterade i ett realism- och 
måluppfyllnadsdiagram (figur 32). Detta innebar att koncept för koncept analyserades ur 
realistisk synpunkt samt ställdes mot kraven från kravspecifikationen, då dess data genererar 
måluppfyllnad. Måttet på måluppfyllnad gavs utifrån antalet uppfyllda krav, där 12 stycken var 
max, medan måttet på realism-axeln uppskattades där de faktorer som påverkade realismen 
var huruvida konceptet går att skapa med dagens teknik, samt i vilken grad det anses att 
användarna skulle kunna välja konceptlösningen idag framför dagens befintliga produkter. 
 
Varför endast kraven och inte önskemålen valdes att behandlas var för dessa inte ansågs 
kunna jämföra i samma utsträckning. Ett önskemål värderas inte lika högt som ett krav då ett 
krav måste uppfyllas medan ett önskemål endast är önskvärt. Om önskemålen skulle 
behandlats i diagrammet skulle de behöva ges ett annat typ av värde vilket skulle komplicera 
metoden. Därför valdes det att senare ställa koncept mot önskemål via samma 
tillvägagångssätt och därefter göra en sammanställning och bedömning av helheten. 
Det som kan ses av resultatet i diagrammet (figur 32) var väntat. Koncepten ifrån framtidsidé-
gruppen ligger i den tredje kvadranten och är i och med det både orealistiska samt uppfyller få 
krav.  Andra tydliga placeringar i diagrammet är koncept ur gruppen ”rena vakuumskopidéer”. 
Dessa koncept ligger alla i första kvadranten medan de andra två grupperna ”övriga 
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vakuumidéer” och ”övriga idéer” ligger mer utspritt men ligger ändå i stort i den första 
kvadranten. 
 
Kravspecifikationen är, som tidigare nämnts, ett levande dokument och nya krav kommer 
tillkomma succesivt efter utförande av dessa diagram. En lista på de krav och önskemål som 
existerade i kravspecifikationen var i vid det tillfälle då dessa diagram gjordes kan ses i tabell 
5 
 

6.3.2 Önskemålsdiagram 
Ett diagram över hur många önskemål de olika koncepten uppfyllde gjordes (figur 33). Detta 
innebar att koncepten (1-36) analyseras kring om de uppfyller önskemålet eller inte. Uppfyller 
de önskemålet får de ett poäng på den 16-gradiga skalan. Några önskemål valdes utebli 

eftersom data för dessa inte fanns. Ett exempel är önskemålet att konceptet ska vara estetiskt 
tilltalande. Detta önskemål mäts genom att med hjälp utav en testgrupp se vilka som tycker att 
konceptet är mer estetiskt tilltalande än de gamla, redan existerande produkterna så som 
skopbåren, vakuummadrassen och den huvudsakliga båren. För att önskemålet; vara estetisk 
tilltalande, ska vara uppfyllt ska 8 av 10 testpersoner tycka att konceptet är mer estetiskt 
tilltalande än de existerande produkterna. Detta kommer mätas vid ett senare tillfälle och 
kommer inte förrän då kunna ställas mot de olika koncepten. 
Att ställa koncepten mot krav och önskemål är något som kommer att vara levande längs med 
projektets gång. Koncepten kommer hela tiden att utvecklas och nya krav kommer att uppfyllas 
samt att nya krav hela tiden tillkommer då kravspecifikationen är ett levande dokument. 
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Figur 31: Fyra grupper skapades efter 
det första urvalet. Grupperna är rena 
vakuumskopidéer (koncept 1-11), övriga 
vakuumidéer (koncept 12-25), övriga 
idéer (koncept 26-32) samt futuristiska 
idéer (33-36). I figuren visas några 
skisser på vad de olika grupperna 
innefattar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 32: Realism- och måluppfyllnadsdiagram
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Tabell 5: De krav och önskemål som existerade i kravspecifikationen vid det tillfälle då den användes för att göra diagrammen.  

KRAVSPECIFIKATION 
Funktion Krav/ 

Önskemål 
  Kommentarer 

Möjliggöra säker immobilisering av patient utan att 
orsaka trycksår 

K   

Möjligöra full immobilisering av nacke K   

Möjliggöra säker förflyttning av patient i/utanför 
räddningsfordon 

K   

Möjliggöra säker upplockning av patient K  Bevara skopbårens funktion att kunna plocka upp en patient 

Möjliggöra säker lastning av patient i/ur 
räddningsfordon 

K   

Möjliggöra säker transportering i räddningsfordon K  Under transport, skall det vara möjligt att säkra patienten med de 
fasthållningsanordningar som är försedda med den huvudsakliga 
båren. 

Möjliggöra frigöring från immobilisation av patient K  NOTE: Massan skall vara så liten som möjligt. 

  Rank  

Lätt att bära i trånga utrymmen * 
Ö 1 

Där den huvudsakliga båren är otymplig och inte kommer åt 

Fungera i olika miljöer * Ö 1 Fungera minst i alla de miljöer som dagens skopbårar och 
vakuumadrasser fungerar 

Ha en antibakteriell/ bakteriedödande yta 
Ö 3 Den är lätt att förvara förutsatt att det finns "klädstång" i 

ambulansen 

Göra lyft för ambulanspersonalen mer ergonomiska* Ö 4  

Möjliggöra visuell bevakning av patient Ö 4 
Kunna se och åtgärda skador/åkommor som kan förvärras under 
transport 
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Kunna applicera produkten snabbt* Ö 4 Mål: att produkten ska kunna appliceras så snabbt som möjligt 

Möjliggöra undersökningar under immobilisering Ö 4 T.ex. blodtryck/EKG/Ryggradskontroll 

Kan immobilisera en patient ståendes Ö 8  

Möjliggöra vändning av immobiliserad patient Ö 9 Om patienten måste kräkas 

Lätt att använda, (en person ska själv kunna applicera 
produkten/immobilisera en patient) 

Ö 10  

Lätt att förvara * Ö 11  

Tillåter hopsamling av kropp på kraftigare patient  
Ö 12 

Lättare få in dem i ambulansen 
Transparent i röntgen Ö 13 Möjligt att göra en helkroppsröntgen 

Miljövänlig, (de olika materialen i produkten skall 
efter användning vara möjliga att separera) 

Ö 14  

Möjliggöra kombinering med existerande 
huvudfixeringskuddar 

Ö 15  

Kunna släpa patient i Ö 16 Kan bidra till punktering 

Vara estetiskt tilltalande Ö 17 
8/10 ska tycka att den är mer estetiskt tilltalande än de gamla 
produkterna 

Erbjuda känslan av trygghet för patient 
6.3.2.1.1 Ö 

 Inte känna sig instängda, inte få panik pågrund utav produkten 

* Mäts genom att den nya produkten sätts i relation 
till de gamla produkterna (skopbåren, 
vakuumadrassen och den huvudsakliga båren) 

   

Funktion från EN-standard 6.3.2.1.2 - 6.3.2.1.3   
  

All utrustning för hantering av patient skall vara fri 
från vassa kanter. Minimum radie borde vara 0.5 mm. 

Ö   

All system för fasthållning av patient skall ha ett 
snabbt frigöringssystem. 

Ö   
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Den del där patienten ligger/sitter i skall vara gjort av 
ett starkt material som är bakterieresistent, 
svampresistent, fläcktålig, rötresistent, lätt att 
rengöra och desinfektera, tvättbar, vattentät och 
petro-oljaresistent 

Ö   

1.2.1 Dimensioner -   

Den användbara längden skall vara minst 1650 mm 
och vara utdragbar till minst 2010 mm 

Ö   

Den ska vara justerbar i längd för att rymma alla 
storlekar av patienter med dimensionerna i kravet 
ovan. 

Ö   

1.2.3 Lastkapacitet -   

Lastkapaciteten skall vara minst 150 kg. Ö   

1.2.7 Brandfarlighet - giftigt brinnande gaser -   

Det ska inte finnas någon progressiv glöd eller 
brinnande antändning när tester sker enligt EN 597-1. 

Ö   

1.3.1 Konstruktion -   

Vakuumadrassendelarna inklusive fyllnaden skall ha 
minimum egenskaper: 

-   

Värmetålighet:  70 °C Ö   

Värmetålighet för-installerad/laddad med 5000 N/m2:  
50 °C 

Ö   

Köldtålighet:  -30 °C Ö   

Smältpunkt:  ca. 100 °C Ö   
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Figur 33: Diagram över projektets önskemål och huruvida koncepten uppfyller dem. 
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6.3.3 Sammansatt diagram 
Poängen från huruvida koncepten (1-36) presterade i utifrån önskemål- och kravuppfyllnad 
sammanställdes senare i ännu ett enkelt urvalsdiagram (figur 34). Resultatet liknar resultatet 
från realism- och måluppfyllnadsdiagrammet men ger en tydligare bild över de koncept som 
uppfyller kraven bra men saknar viss uppfyllnad av önskemål och vise versa.  
 

  
Figur 34: ”Det sammansatta diagrammet”. Ett urvalsdiagram bestående av hur koncepten 

uppfyller krav och önskemål.  

 

6.3.4 Resultat enkla urvalsdiagram 
Utifrån dessa tre diagram (realism- och måluppfyllnadsdiagrammet, 
önskemåluppfyllnadsdiagrammet samt det sammansatta diagrammet) samt diskussioner 
mellan deltagarna i uppdraget, sållades koncept bort ytterligare. De koncept som valts bort 
samt orsakerna till detta visas i figur 35. Efter sållningen kvarstår 20 stycken koncept samt 
funktioner från tre borttagna koncepten valdes att bibehållas (figur 36). 
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Figur 35: De 16 koncept som valts bort efter enkla urvalsdiagram. Koncept 13, 30 och 31 

(markerat med blått) har dock funktioner som valdes att bevaras 
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Figur 36: De 20 koncept som kvarstår. 
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6.4 Positivt, Negativ och Intressant 
PNI, positivt, negativt, och intressant, är en metod som används för utvärdera koncept och 
skisser genom att analysera vad det finns för positiva (P), negativa (N) samt intressanta (I) 
aspekter med de olika koncepten. Metoden valde att användas på de koncept som ansågs 
osäkra alltså om de skulle arbetas vidare med eller om de skulle väljas bort. Utifrån PNI-
metoden framkom många negativa aspekter med koncept 7 och 9 vilket medförde att dessa 
två koncept valdes bort, se tabell 6.  
 
Tabell 6: PNI-tabell som visar data kring de två koncept som ansågs osäkra. Dessa valdes 
slutligen bort på grund av den stora mängden negativa aspekter. 

 
 

6.5 Kombinering av koncept 
För resterande 18 + 3 koncept diskuterades likheter och eventuella kombinationsmöjligheter 
som ledde till 8 lösningar (V-Ö). De tre koncept som valdes bort men där funktioner valdes att 
bevara (figur 35) ligger i en sidogrupp då de kan komma att kunna kombineras med de övriga 
lösningarna. Vilka koncept som ingår i varje lösningsgrupp kan ses i tabell 7. 
 
Tabell 7: De kvarstående 18 koncepten kombinerades efter likheter och eventuella 
kombinationsmöjligheter. De åtta grupperna namngavs med bokstäver (V-Ö) 
 

Grupp Koncept 

V 21, 25 

W 17, 18, 20, 32 

X 5, 23 

Y 1, 2, 3, 11 

Z 8, 10 

Å 4 

Ä 22 

Ö 26,29 
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6.6 Vidareutveckling och analysering av kvarstående koncept 
Utifrån urvalssessionen kvarstår åtta lösningsgrupper (V-Ö) (tabell 7). Dessa diskuterades och 
utvecklades sedan vidare. För att göra det rättvist och för att ge varje lösning lika stor chans 
lades ungefär lika mycket tid ner på varje lösningsgrupp. Efter analysering och utveckling 
påvisades brister med en del lösningar så som till exempel medicinska brister och valdes 
därför bort. Analyseringen visade även att flertalet resulterade i liknande lösningar, dessa 
lösningar bildade ytterligare grupper som senare kom att bli koncept som arbetas vidare med. 
De kvarstående koncepten (V-Ö) samt kort beskrivning till varför de grupperades visas i figur 
37.  
 
Då brister med lösningarna fanns diskuterades dessa och utvecklades vidare för att försöka 
lösa dessa. Detta resulterade i att: 
 

 Lösning Z och Å gick mot samma resultat vilket ledde till att de gick ihop till en lösning 

och döptes till vakuumskop.  

 Lösning Ö hade brister då den inte immobiliserade ryggen tillräckligt såvitt produkten 

inte kommer ”under” patienten mer. Om produkten ska kommer under patienten och 

således immobiliserar spinalen bättre och inte bara immobilisera kroppens sidor, som 

det var tänkt från början, så går lösning Ö mot samma lösning som W och därav gick 

W och Ö ihop till en lösning och döptes till vakuumtub.  

 Grundkonceptet till lösning V skjuts längs ryggraden vilket innebär ett kritiskt och 

påfrestande moment för ryggraden. En lösning på problemet skulle vara att produkten 

skjuts under hela kroppen vilket inte är önskvärt. Vidareutveckling på detta problem till 

exempel att produkten skjuts under från sidorna istället och böjs upp leder till likhet 

med koncept W, Z, Å och Ö. I och med detta ansågs det att lösning V inte tillförde 

någonting nytt och valdes slutligen bort.  

 Lösning Y bestod av tre grundkoncept som skulle kombineras men osäkerhet kring om 

konceptet fullgör funktionerna fanns.  

Att endast använda sig utav luft eller att blåsa in luft och granulat samtidigt ansågs 

instabilt. Dessutom leder detta till att fördelen med nuvarande kanaler och sektioner i 

vakuummadrasserna förloras.  Att ha vakuumkuddar utplacerade på en skopbår på de 

ställen där trycksår förekommer i huvudsak skulle innebära att kuddarna skulle behöva 

täcka ett större område för att passa olika storlekar av patienter vilket skulle innebära 

att det skulle vara mer fördelaktigt att ha hela skopbåren täckt av en enda stor 

vakuumkudde. Utöver detta så är Germa mer ute efter innovativa lösningar än 

tilläggsprodukter till befintliga skopbårar som lösning Y i stora drag bestod utav.  Utifrån 

osäkerheterna och prioriteringen till dessa typer av lösningar så valdes lösning Y bort. 

 Slutligen återstod lösningarna X och Ä som var svåra att avgöra om de fungerade eller 

inte. För att fortsätta att arbeta med set based concurrent engeneering valdes dessa 

att utvecklas ytterligare för att inte riskera att sålla bort någon lösning som skulle kunna 

komma att fungera. Lösning x döptes till Ergoskop och lösning Ä döptes till 

rullbandsskop. 

Sammanfattningsvis gick fyra lösningsgrupper vidare, lösning vakuumskop (ZÅ), lösning 
vakuumtub (WÖ), lösning Ergoskop (X) och lösning rullbandsskop (Ä), dessa lösningsgrupper 
fortsatte att utvecklas ytterligare. 
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Figur 37: Koncept V-Ö med tillhörande beskrivning till varför de grupperades. 
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Tabell 8: De kvarstående fyra koncepten, Ergoskop, vakuumskop, vakuumtub och rullbandsskop ställdes mot varandra i en koneptvalsmatris med viktade 
önskemål. 

KONCEPTVALSMATRIS 
Önskemål Rank vikt i % Koncept X Koncept WÖ Koncept ZÅ Koncept Ä 

Lätt att bära i trånga utrymmen * 19 9,69 2 19,4 2 19,4 2 19,4 2 19,4 

Fungerar i olika miljöer * 19 9,69 2 19,4 4 38,8 3 29,1 3 29,1 

Ha en antibakteriell/ bakteriedödande yta 17 8,67 4 34,7 4 34,7 4 34,7 4 34,7 

Göra lyft för ambulanspersonalen mer ergonomiska* 16 8,16 4 32,7 2 16,3 2 16,3 2 16,3 

Möjliggöra visuell bevakning av patient 15 7,65 4 30,6 3 23,0 4 30,6 3 23,0 

Kunna applicera produkten snabbt* 15 7,65 2 15,3 2 15,3 3 23,0 3 23,0 

Möjliggör undersökningar under immobilisering 15 7,65 4 30,6 3 23,0 4 30,6 3 23,0 

Erbjuda känslan av trygghet 12 6,12 3 18,4 3 18,4 4 24,5 3 18,4 

Kan immobilisera en patient ståendes 11 5,61 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0 

Möjliggör vändning av immobiliserad patient 11 5,61 4 22,4 4 22,4 4 22,4 4 22,4 
Lätt att använda, (en person ska själv kunna applicera produkten/immobilisera en 
patient) 9 4,59 2 9,2 1 4,6 0 0,0 3 13,8 

Lätt att förvara * 8 4,08 1 4,1 3 12,2 3 12,2 1 4,1 

Transparent i röntgen 7 3,57 3 10,7 4 14,3 4 14,3 4 14,3 

Möjliggöra säker förflyttning av patient ur fordon 7 3,57 0 0,0 3 10,7 1 3,6 0 0,0 

Tillåter hopsamling av kropp på kraftigare patient  5 2,55 4 10,2 2 5,1 4 10,2 4 10,2 
Miljövänlig, (de olika materialen i produkten skall efter användning vara möjliga att 
separera) 4 2,04 4 8,2 4 8,2 4 8,2 4 8,2 

Möjliggör kombinering med existerande huvudfixeringskuddar 3 1,53 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tåla att släpa i 2 1,02 3 3,1 1 1,0 1 1,0 1 1,0 

Vara estetiskt tilltalande 1 0,51 2 1,0 4 2,0 3 1,5 1 0,5 

Summa 196 100 48 269,9 50 275,0 50 281,6 45 261,2 

           

* Mäts genom att den nya produkten sätts i relation till de produkter som används idag (skopbåren, 
vakuummadrassen och ambulansbåren)         
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6.7 Viktad konceptvalsmatris 
För att reducera antalet koncept ytterligare används en viktad konceptvalsmatris. En viktad 
konceptvalsmatris visar enligt Ulrich & Eppinger (2008) i slutändan de koncept som uppfyller 
krav och önskemål från kravspecifikationen bäst. 

6.7.1 Konceptvalsmatris med viktade önskemål 
Eftersom alla krav (K) i kravspecifikationen måste vara uppfyllda för att produkten ska vara 
godkänd ansågs det inte relevant att ha med dessa i en viktad konceptvalsmatris. Kraven (K) 
kan inte prioriteras på något sätt och därmed inte heller viktas mot varandra och därför valdes 
det att göra en konceptvalsmatris med viktade önskemål (Tabell 8).  
 
Viktningen av de olika önskemålen ficks utifrån de tidigare gjorda viktningarna av önskemålen 
(kap 4.7.1). Önskemålen placeras till vänster i matrisen i prioriteringsordning där de listas med 
de högst prioriterade önskemålen först. Koncepten är såldes placerade vågrätt i matrisen och 
poängsätts med poängen (0-4), där 4 är bäst, baserat på hur väl konceptet uppfyller respektive 
önskemål. Poängskalan fanns i två versioner (tabell 9) där de var kopplade till önskemålen 
beroende hur önskemålet mättes. En version (version 1) var för de önskemål som på något 
konkret sätt kunde mätas och en version där önskemålet mättes genom att konceptet sätt i 
relation till dagens, redan existerande, produkter (version 2). Detta poäng multipliceras i sin 
tur med önskemålets viktning i procent. Summan av varje koncept summeras längst ner i 
matrisen och jämförs sedan med de övriga koncepten. 
 
Tabell 9: Poängskalan som användes för att vikta önskemålen.  

 0 1 2 3 4 

Version 1 Uppfyller ej  Uppfyller delvis  Uppfyller helt 

Version 2 Uppfyller inte 
alls 

Sämr
e 

Lika Bättre Mycket bättre 

 

6.7.2 Resultat från viktad konceptvalsmatris 
Resultat från konceptvalsmatrisen blev att koncept vakuumskop presterade bäst med 281,6 
poäng följt utav koncept vakuumtub med 275,0 poäng, koncept ergoskop med 269,9 poäng 
och slutligen koncept rullbandsskop (Ä) med 261,2 poäng. Koncept rullbandsskop (Ä) valdes 
bort efter konceptvalsmatrisen, dels för att den presterade sämst i matrisen samt för att de 
lösningar och idéer som producerades fram i vidareutvecklingen utav det konceptet 
genererade ständigt mer problem. 
 
Rullbandskonceptet är en vidareutveckling av koncept 22 (figur 36) där funktionen från koncept 
30 (figur 35) är adderad. Konceptet består av två kilformade huvuddelar som ska föras in under 
patienten från vardera sida, likt en skopbår, där tanken är att funktionen med rullband/larvfötter 
från koncept 30 ska användas för att enklare få upp den skadade patienten. Rullband är fästa 
på vardera kil och arbetar i riktning upp mot vakuummadrassdelarna för att succesivt föra upp 
patienten som slutligen hamnar på en vakuummadrass. (figur 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 38: Rullbandsskopkonceptet. Rullband är fästa på vardera kil och arbetar i riktning upp 
mot vakuummadrassdelarna för att succesivt föra upp patienten som slutligen hamnar på en 
vakuummmadrass. 
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Problemen som uppstod med konceptet var först och främst att de rullband som ville appliceras 
på de kilformade delarna inte bara skulle plocka med sig patienten utan även dra upp smuts 
och annat som ligger på marken. 
 
Ett annat problem är då huvuddelarna ska skjutas in i varandra för att skopa upp patienten. 
Rullbandet kommer då trycka patienten mot vakuummadrassdelen, som är lite upphöjt från 
kilarna för att det ska finns möjlighet att de två delarna åker in i varandra hela vägen tills 
vakuummadrassdelarna möts. Detta är medicinskt kritiskt för patienten. Sänks 
madrassdelarna ner finns inte möjligheten för de två huvuddelarna att åka in i varandra. En 
tanke fanns på att ha rullbanden en bit upp på kilen så att den första lilla biten skjuts under 
patienten förhand och sedan tar rullbanden över vilket löser problemet med skräp och risk att 
den plockar upp grenar och annat som ligger på marken men problemet med att patienten 
trycks mot vakuummadrassen kvarstår. En annan stor nackdel med konceptet är att den kräver 
någon form utav energiförsörjning, vilket kan lösas enkelt om olyckan skett nära vägen där 
ambulansens energi skulle kunna användas men det försvårar situationer då olyckan till 
exempel skett ute i skogen där personalen inte kommer åt med ambulansbilarna. 
 
Senare tankar fanns på att använda sig utav valsar som ofta förekommer på transportband i 
industrier (figur 39). Många nackdelar sågs även med denna lösning till exempel att produkten 
hade blivit väldigt otymplig samt väldigt kostsam. 
 
Mycket tid lades ner för att försöka lösa problemen men varje lösning genererade mer eller 
andra problem vilket till slut ledde till att konceptet fick släppas. Konceptet valdes bort efter 
konceptvalsmatrisen, dels för att den presterade sämst i matrisen samt för att de lösningar och 
idéer som producerades fram i vidareutvecklingen utav det konceptet genererade ständigt mer 
problem. 
 

Figur 39: Förslag på användning av valsar istället för rullband. 
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7 De slutgiltiga koncepten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slutligen står tre stycken koncept kvar där alla tre uppfyller 
kraven på produkten. De koncept som är kvar är koncept 
ergoskop (X), koncept vakuumtub (WÖ) och koncept 
vakuumskop (ZÅ). Koncepten uppfyller olika önskemål vilket kan 
ses i konceptvalsmatrisen (tabell 8). I kapitel 7 beskrivs dessa 
koncepts funktioner och hur de används grundligt samt några för 
och nackdelar. 
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7.1 Koncept Ergoskop (X) 
Lösningen består av en tvådelad skopbår där möjlighet att koppla på två vakuummadrassdelar 
finns (se figur 40). Skopbårens respektive delar läggs på vardera sida av patienten som är 
iförd nackkrage. Därefter knäpps fästet i huvudänden. När fästet i fotänden ska knäppas 
agerar skopbårens delar som en sax och kraften från dess skapade hävarmar gör det lätt att 
få upp patienten på båren.  
 
 

 
Figur 40: Koncept Ergoskops skopbårdel och vakuummadrassdelar. 

 
 
Koncept ergoskop (X) är en lösning inspirerad utav en mc-lyft (figur 41) där produkten gör det 
mer ergonomiskt för ambulanspersonalen att lyfta och immobilisera skadade patienter. På 
kortsidorna på båren appliceras två lyftanordningar (figur 42). När ambulanspersonalen 
trampar på anordningen höjs patienten och båren upp och vakuummadrassdelarna, som 
stabiliseras underifrån med en metallstruktur, faller ner automatiskt under skopbåren och 
knäpps ihop med fästen som sitter på kortsidorna. Vakuummadrassdelarna kopplas sedan 
loss och skopbåren lyfts ner igen med hjälp av lyftanordningen. Därefter kan skopbåren 
kopplas loss och skjutas ut åt sidorna och patienten blir liggandes på vakuumadrassen, se 
figur 55. Det som sedan är kvar innan transport är att immobilisera patienten i 
vakuummadrassen med hjälp av remmar och sen fästa lyftanordningen i vakuummadrassens 
fästen, trampa upp patienten i ergonomisk höjd och bära iväg patienten. 
 

 

 
Figur 41: Mc-lyft 
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Figur 42: Koncept ergoskop upplyft och nedsänkt med lyftanordningen. 

 
 
Några för- och nackdelar med koncept ergoskop 

 Produkten tar stor plats i ambulansen och kan vara otymplig. Detta kan lösas med en 

bra hopfällning, även då finns det risk för att produkten tar upp mycket plats. 

 Lösningen är endast unik och fördelaktig om vakuummadrassdelarna, ur uppdragets 

synvinkel, går ner och ihop automatiskt vid lyft. I annat fall kan endast konceptet ses 

som en skopbår med tillhörande lyftanordning där separat vakuummadrass kan läggas 

in under. Konceptet ses alltså inte som en produkt bestående av vakuummadrassens 

och skopbårens funktioner vilket eftersträvas i uppdraget.   

 Då vakuummadrassdelarna faller under och går ihop automatiskt finns möjligheten att 

lyfta skopbåren förhand där lyftanordningen inte fungerade så bra, till exempel om 

patienten ligger på ojämnt underlag.  

 Patienten hamnar i ergonomisk höjd vilket reducerar tunga lyft och gör produkten mer 

ergonomisk.  

 Många lösa delar vilka behöver bäras ut till olycksplatsen.  

 Lösningen anses ha högre produktvikt än de övriga alternativen. 

 Under användandet av produkten behöver delar knäppas på och av vilket kan ses som 

tidskrävande.  

 Det finns risk att skopbåren tappas och faller ned på marken vid användandet av 

lyftanordningen. 

  

7.2 Koncept vakuumtub (WÖ) 
Koncept vakuumtub (WÖ) består av ett solitt nack- och övre ryggparti som förs under 
patienten, som är iförd nackkrage, från hjässan och ned till skuldrorna. Nackpartiet 
immobiliserar nacke och övre rygg på samma sätt som en vakuummadrass för att säkra 
immobiliseringen av nacke och övre rygg. På det solida nackpartiet löper en tubliknande 
vakuummadrass som läggs ut runt patienten och formas efter kroppen. Tuberna är formade 
så att de har en del på insidan som skjuts en bit under patienten för mer stabiliserad 
immobilisering, se figur 43. Luften ur tuberna dras ur så vakuum bildas och patienten är 
immobiliserad. 
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Utöver detta finns separata ”vakuumremsor” som skjuts under patienten och knäpps eller 
spänns åt runt om den skadade patienten, se figur 44. Vakuumremsornas används både för 
att knäppa produkten, se till att patienten inte faller igenom produkten samt att förhindra att 
ryggen kan röras.  
 

 
Figur 43: Koncept vakuumtub med det solida nacke- och övre ryggpartiet med de tubformade 

armarna som löper längs sidorna på konceptet. 

 
 

 
Figur 44: Separata vakuumremsor förs in under patienten som komplement till 

immobiliseringen av patient i koncept vakuumtub. 
 
Några för- och nackdelar med koncept vakuumtub 

 Består utav många vakuummadrassdelar vilket leder till många ventiler. 

 I och med mängden ventiler ökar risken för att någon ventil ska läcka. 

 Fördelen med många ventiler är att om en ventil läcker så är inte hela produkten ur 

funktion utan bara den del som ventilen rör. 

 Produkten är väldigt rörlig och böjbar vilket leder till att den kan appliceras och 

användas i många miljöer. 
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 Låg produktvikt. 

 Lätt att förvara. 

 Öppen i ryggen vilket möjliggör okulär besiktning och palpation av ryggraden. 

 Att vakuumremsorna måste passera ryggraden vid inskjutning är kritiskt medicinskt. 

7.3 Koncept vakuumskop (ZÅ) 
Koncept vakuumskop är en lösning bestående utav två vakuummadrassdelar som är tänkta 
att fungera som en skopbår. Från början fanns det skenor i innerkanterna på madrasserna 
som skulle underlätta då delarna ska skjutas under patienten, se figur 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 45: Koncept vakuumskop med metallskenor på madrassdelarnas innerkant för att 

underlätta appliceringen av produkten. 

 
Skenorna gick senare över till att bli en enkel vajer som kan greppas på vardera sida av 
vakuummadrassdelen och genom att hålla vajern spänd så kan vakuummadrasshalvorna 
föras under patienten (figur 46). För att vajern inte ska orsaka trycksår ska den kunna dras ut 
i den ena änden. Tillfället då vajern dras ut utnyttjas genom att samtidigt föra in en rem eller 
mjukare snöre för att binda ihop madrassdelarna, figur 46. När madrassdelarna är hopbundna 
immobiliseras patienten genom att packas in i vakuummadrassen och spänns fast med de 
justerbara remmarna. Patienten transporteras vidare till ambulansen genom att 
ambulanspersonalen lyfter via något av de förslag som visas i figur 47. 
  

 
Figur 46: Koncept vakuumskop med vajer istället för metallskenor. 
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Figur 47: Exempel på olika sätt att bär och lyfta en immobiliserad patient immobiliserad i 

koncept vakuumskop. 

 
Några för- och nackdelar med koncept vakuumskop 

 Låg produktvikt. 

 Lätt att förvara.  

 Produkten är väldigt rörlig och böjbar vilket leder till att den kan appliceras och 

användas i många miljöer. 

 Presterar bäst i konceptvalsmatrisen. 

 Öppen i ryggen vilket möjliggör okulär besiktning samt palpation av ryggraden. 

 Kräver mindre plats i ambulansen än dagens lösningar. 

 Enkel konstruktion.  

 Med konceptlösningen tar det mindre tid att applicera och immobilisera säkert än 

dagens produkter. 
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8 Detaljdesign 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdraget har gått under produktutvecklingsmetoden set based 
concurrent engineering vilket innebär att de koncept som inte 
fungerar väljs bort och inte att de koncept som är bra väljs ut. 
Detta har medfört att många lösningar bevarats. I och med detta 
har författarna på grund av tidspressen i uppdraget valt att, ur 
presentationssyfte, gå ifrån set based concurrent engineering 
och fokusera på ett koncept.  
Utifrån beskrivningar av de tre lösningarna (kapitel 7), 
framtagna för- och nackdelar, konceptvalsmatrisen med de 
viktade önskemålen och diskussioner med handledare både 
från skolan och från företaget fattades ett beslut om vilken 
lösning som ansågs vara det mest fördelaktig att arbeta vidare 
med.  

 
Detaljdesgin gjordes på detta koncept för att lösa de brister och 
nackdelar som framgick under diskussioner med handledare på 
lärosätet och med uppdragsgivaren. 
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8.1 Motivering av val 
Det koncept som valdes var vakuumskopen (ZÅ) på grund av konceptets fördelar samt de andra konceptens 
nackdelar så som brister i säker immobilisering och innehållandet av mekaniska komponenter. Konceptet 
ansågs också vara mindre avancerad lösning vilket är fördelaktigt när det gäller hantering och förvaring. 
De andra två lösningarna som inte valdes ut är fortfarande inte bevisade icke fungerande vilka borde arbetas 
vidare med tills ett sådant tillfälle har uppnåtts eller en fungerande produkt har utvecklats, detta är något som 
företaget får välja att arbeta vidare eller inte.  
 

8.2 Solid nack- och övre ryggdel 
Vid immobilisering av spinalskadad patient är fullständig immobilisering av nacke och övre rygg ytterst viktigt. 
Konceptet förseddes därför, efter diskussion kring problemet, med en solid nacke- och övre ryggdel på 
samma sätt som i koncept WÖ istället för att vara konstruerad i två madrasshalvor (figur 48). För att applicera 
produkten kommer ambulanspersonalen istället föra in det solida partiet under patientens nacke och övre 
rygg. Detta visade sig även underlätta appliceringen då ambulanspersonalen inte behöver stå vid varsin 
kortsida av patienten för att hålla vajern spänd vid applicering av madrassdelarna. Nu behöver endast en 
personal stå vid fotänden och spänna vajern samt fösa in den under patienten, då patientens egentyngd 
håller vajern spänd i huvudänden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 48: Lösning med solid nacke och övre rygg del kontra en tvådelad madrass. 

8.3 Applicering  
Efter diskussion med uppdragsgivare konstaterades att konstruktionen med att ha vajrar i ytterkanterna för 
att föra in madrassen under patienten ej är tillräcklig. För att detta ska fungera hade det, enligt Germa, krävts 
att madrassdelarna hade behövt dras in under patienten och runt på andra sidan för att sedan justeras tillbaka 
(figur 49). Anledningen till att dagens skopbårar kan ”skopa upp” en patient är för att då fästena i huvudänden 
är ihopsatta används kraften av de skapade hävarmarna för att skopa upp patienten. Detta gör det möjligt 
att få upp en patient på båren vilket inte är genomförbart med en spänd vajer.  

Figur 49: Det uppstår problematik vid applicering då bara vajrar används. 
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För att få produkten under patienten krävs alltså en stelare konstruktion så att samma typ av 
appliceringsfunktion kan användas till den nya produkten. Med inspiration från en sax framtogs tre förslag på 
saxkonstruktioner som kan integreras i vakuummadrassen. Med två skenor som är sammanfogade i en axel 
(så centrum hamnar under patientens skuldror) skapas hävarmar vars kraft lätt för patienten upp på 
madrassen. Skenorna kommer att vara integrerade i vakuummadrassen för att inte skapa trycksår samt vara 
konstruerade i kolfiberarmerad polymer för att hålla låg produktvikt samt att det är genomsläppligt för 
röntgenstrålar. För att skenorna inte ska löpa runt axeln togs tre förslag på stopp fram, se figur 50. Förslaget 
till höger i figuren visar en saxkonstruktion med en platta som är delad i mitten som förhindrar att skenorna 
kan löpa runt axeln. Då plattorna stöter i med varandra bildas stopp. Detta hade kunnat konstrueras i en 
stopplatta men genom att dela plattan i två delar minskas andelen material som måste passera ryggraden 
vilket är ett kritiskt moment medicinskt, se exempel i figur 51. Förslaget kom att bli den lösning som användes 
då dess konstruktion är mindre komplicerad än de övriga två.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 50: Tre förslag på saxfunktioner som kan integreras i vakuummadrassen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 51: Genom att dela stopplattan i två delar minskas andelen material som måste passera ryggraden. 

8.4 Fäste  
På saxkonstruktionens nederkant bör det finnas ett fäste som låser den delade vakuumskopen och bidrar till 
säkrare immobilisering. Därför genererades lösningar kring problemet.  
Fästet ska fungera som en låsmekanism mellan de två delarna och ska ha en snabbkoppling som gör det 
enkelt för ambulanspersonalen att knäppa på och knäppa av fästet i stressade situationer. Låset ska också 
vara utformat eller eventuellt utrustat med handtag så att ambulanspersonalen enkelt kan greppa och knäppa 
ihop de två delarna. Förslag på handtag till låset kan ses i figur 52. För fortsatt arbete borde fästena och 
låsmekanismen vidareutvecklas för att uppnå en optimal utformning och funktion. 

 

b

a
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Figur 52: Förslag på handtag till fästet på kolfiberstrukturens nederkant. 

8.5 Vakuummadrassen 
Vakuumskopens madrassdelar kommer precis som Germas befintliga vakuummadrass, EasyFix, vara sydd 
i sektioner med kanaler som gör att granulatet (som bildar ett tillfälligt hårt skal vid vakuum) håller sig jämt 
fördelat. 

8.5.1 Madrass i sektioner 
Att konstruera madrassen i sektioner så att den har till exempel tre ventiler där varje ventil ansvarar för utsug 
för sin del av madrassen kan medföra vissa fördelar. Till exempel om ventil 1 suger ut luft från övre delen av 
madrassen, ventil 2 för mitten och ventil 3 för den nedre delen. Detta skulle vara fördelaktigt då det kan vara 
svårt för två personer att immobilisera en patient i en stor vakuummadrass på en gång, Idag ansvarar en 
ambulanssjuksköterska för utsugningen av luft medan den andra får förflytta sig runt patienten och hela tiden 
se till så att madrassen justeras och immobiliserar ordentliget runt patienten. Om madrassen istället är 
uppdelad i delar där varje del immobiliseras för sig behöver personalen alltså inte förflytta sig runt patienten 
och kan enklare immobilisera patienten.  
Nackdelen med att ha madrassen uppdelad i delar kan vara att det tar lite längre tid att suga ut luften då det 
finns tre ventiler istället för en. Dock så tar det mindre tid att suga ut en tredjedel av madrassen jämfört med 
att suga ut luften från hela madrassen eftersom det är en mycket mindre mängd luft som ska ut. Detta skulle 
innebära att suga ut tre delar för sig skulle inte ta mycket mer tid än totaltiden för att suga ut hela madrassen 
på en gång.  

8.6 Ergonomisk utformning vid lyft 
“Att göra lyft mer ergonomiska för ambulanspersonalen” är ett önskemål som följt hela produktutvecklingen 
för uppdraget vilket har bidragit i många förslag. Lösningarna har kretsat kring att:  

 Förflytta patienten och produkten högre upp för att ambulanspersonalen inte ska behöva lyfta ända 

nerifrån marken. 

 Erbjuda utrymme för att kunna böja knäna och använda benens muskler vid lyft. 

 Produkten ska vara så nära kroppen som möjligt på den som bär. 

Tanken på att försöka förflytta patienten och produkten högre upp löstes med att fästa stänger, i form av 
handtag, i fot och huvudänden (figur 53). Stängerna är krökta uppåt för att personalen inte ska behöva böja 
sig ända ner till marken. I och med att angreppspunkten (handtagena i stängernas ände) hamnar en bit 
utanför madrassen medför detta att ambulanspersonalen kan böja på knäna vid lyft och alltså använda sin 
benstyrka i större utsträckning. För att skapa stabilitet integrerades metallfästen i madrassen där stängerna 
enkelt klickas i via ett kulfäste (figur 54).  
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Figur 53: Stänger fästa i fot och huvudänden som stabiliseras med metallfästen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 54: Stängerna klickas lätt i med hjälp av ett kulfäste. 

 

Efter möte med uppdragsgivaren, visades lösningen innebär ett kritiskt moment medicinskt. Att lyfta patienten 
i kortändorna innebär en stor risk för att ett böjmoment uppstår vilket medför att patentens rygg ändrar läge. 
Enligt Germa sker därför lyft på långsidorna idag för att förhindra detta. Enligt empiriinnsamlingen framgick 
det också att det är skadligt att bära mer än 65 kg (kapitel 3.1.2) vilket rör lösningen med handtag på 
kortsidorna då lösningen endast erbjuder lyft av två personer.  
 
En lösning där två stänger placeras på långsidorna utvecklades istället för att bland annat möjliggöra att fler 
personer kan bära patient och produkt samtidigt men också för att minimera riskerna för att ett böjmoment 
uppstår som kan skada patienten ytterligare. För att göra handtagen så stabil som möjligt vid lyft så bör dessa 
kopplas till en styvare del än vakuummadrassdelarna. Detta i sin tur leder till den styva saxkonstruktionen 
som finns integrerad i vakuummadrassen. 
 
Tre förslag togs fram till hur handtagen skulle vara kopplade till saxkonstruktionen.  
Det första förslaget var att konstruera saxkonstruktionen som två solida plattor i ett styvt material med hål i 
ändarna för att kunna fästa handtagen, se figur 55 a).  
Det andra förslaget var att istället för att ha en hel solid platta, ha stänger som löper från saxkonstruktionen 
med fästen för handtaget i ändarna, se figur 55 b).  
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Det tredje förslaget var en kombination mellan de första två då för förslag nummer ett ansågs gå åt mycket 
material medan det var osäkert om förslag två var en tillräckligt hållbar konstruktion. Det tredje förslaget 
konstruerades som ett rutnät där stänger löpte ut från saxkonstruktionen persis som i förslag två men där det 

också fanns tvärgående stänger för en stabilare konstruktion, se figur 55 c).  
 

 
Figur 55: Tre förslag på hur handtagen skulle vara kopplade till saxkonstruktionen. a): solida plattor, b): 

stänger som löper från saxkonstruktionen och c): en kombination av stänger som löper ut från 
saxkonstruktionen och tvärgående stänger. 

 
Efter diskussion kring de tre förslagen valdes förslag nummer två, se figur 55 b). Då det konstaterades att 

stängerna inte behövde var längre än att de stack ut när madrassen var invikt ansågs detta vara det bästa 
alternativet då materialåtgången är mycket mindre än de andra konstruktionerna. 
 
För att erbjuda ambulanspersonalen lyft med knäna istället för med ryggen eftersträvas en konstruktion där 
handtagen både kommer upp i höjd och kommer ut en bit ifrån produkten. Det är även fördelaktigt att 
konstruera handtagen så att de går att koppla på och av dem då det kan bli en otymplig produkt om handtagen 
skulle vara integrerade i produkten, se figur 56. Detta kan även medföra viss problematik vid lastning i 
ambulans.  
 

 
 

Figur 56: Handtag som går att koppla på och av och därmed göra produkten mindre otymplig då den ska få 
plats på ambulansbåren och inne i ambulansen. 

8.7 Material 
Närmare studier på material har inte gjorts mer än att en del förslag på material och materialegenskaper har 
analyserats. De material som föreslås till madrassen för att täcka granulatet och den stela konstuktionen är 
den PVC-plast Germa idag använder på sina produkter. Detta då företaget redan har kunskaper kring 
materialet och kan använda dagens maskiner samt tillämpa sin teknik med att svetsa ihop materialet i stället 
för att sy då detta är bättre hur hygiensynpunkt. Ur hygiensynpunkt är det även önskvärt att förse plasten 
med de bakterieresistenta medel som behandlas i kapitel 3.2 
Det är även fördelaktigt att använda PVC-plasten då den är godkänd av standarden EN-1865 och håller 
måttet på tillexempel temperaturtålighet och uppfyller således kraven från kravspecifikationen.  

a) b) c) 
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Den stela konstruktion som är integrerad i vakuummadrassen, den så kallade saxkunstuktionen, bör vara 
styv, tunn och lätt för att fungera som tänkt. Ett material som uppfyller dessa egenskaper är kolfiberarmerad 
polymer. Om plattorna är konstruerade i kolfiberarmerad polymer kan de vara tunna och ändå hålla önskad 
styrsel, detta är fördelaktigt då så lite material som möjligt behöver föras in under patienten och då minskar 
risken för att ryggens läge ändas. Kolfiberarmerad polymer är även fördelaktigt då det tillåter 
helkroppsröntgen, vilket är önskat.   
 
Lätt produktvikt är något som ständigt behandlas under uppdraget, lika så hygienaspekten. Handtagen 
önskas därför vara konstruerade i ett lätt material som är lätt att göra rent. Aluminium är ett material som har 

dessa materialegenskaper och bör inte störa en helkoppsröntgen då de är avtagningsbara eller hamnar 
utanför kroppen. Aluminium är lätt och lätt att torka av och är även relativt hållbart, speciellt om det 
konstruerats på rätt sätt. Materialet är relativt glatt och det bör förslagsvis integreras någon form av 
greppvänliga ytor på, dessa skulle även medföra att det blir mer komfortabelt att bära. 
 
För fortsatt arbete bör fler studier på alternativa material göras samt att de borde göras tester på materialen 
för att se om de uppfyller de önskvärda egenskaperna på produkten och för att se om de uppfyller kraven 
från standarden EN-1865.  
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9 Resultat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Efter att konceptet genomgått modifiering i form av detaljdesign 
med avseende på bland annat de önskemål som behandlas i 
kapitel 4 för att till exempel ge fullt stöd åt nacken och erbjuda 
ergonomi för ambulanspersonal togs ett koncept färdigt för 
tester fram.  

 
I Kapitel 9 beskrivs konceptet mer ingående i form av funktioner, 
användningssätt och förslag på vidare utveckling. 
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9.1 Sammanfattning av slutkonceptet 
Vakuumskopen är en produkt som både innehåller skopbårens funktion att ”skopa upp” patienten samt 
vakuumtekniken, lik den i en vakuummadrass, som erbjuder säker immobilisering utan risk för trycksår. 
Vakuumskopen består av ett solitt huvud- och övre ryggparti som ger bättre immobilisering för nacke och 
övre rygg (figur 57a). Den har kanter som kan vikas för att bättre och säkrare kunna immobilisera hela 
kroppen på patienter av olika storlekar, se figur 57 b). 
 

 
 

Figur 57:a: Vakuumskopens solida huvud- och övre ryggparti, 57b: uppviktbara kanter  
 

Vakuumskopen har en öppning i ryggen för att möjliggöra okulär besiktning utav ryggraden. Öppningen 
möjliggör också palpation utav ryggraden. Den är öppen i bröstet för att möjliggöra att ambulanspersonalen 
kan göra kontroller på patienten samt möjliggör snabb åtkomst åt hjärtat vid livsfara (figur 58). 
Vakuumskopen erbjuder även möjligheten immobilisera patienten med armarna fria vilket gör det möjligt att 
genomföra vidare medicinsk undersökning så som till exempel ta blodtryck eller sätta nål samt att patienten 
känner sig mindre instängd.  
Något som inte kan ses i figurerna (57-60) är de hål som är tänka finnas vid på produkten i höjd med 
patientens öron. Detta då de möjliggör okulär besiktning av öronen då det, om det kommer blod ur öronen 
är ett klart tecken på livsfara för patienten.  
 

 

 
 

Figur 58: Visar öppningar för okulär besiktning och palpation av spinalen, kontroller över bröstet samt 
möjligheten att ha fria armar under immobilisering. 

 

En styv struktur, i förslagsvis kolfiberarmerad polymer, är integrerad i vakuumskopens madrassdel. Via två 
stänger, sammanfogade i en axel under patientens skuldror, skapas härvarmar som erbjuder skopbårens 
funktion att kunna ”skopa upp” en patient från olycksplatsen på att enkelt sätt, (figur 59a). På strukturens 
nederkant finns ett fäste för att binda samman den delade vakuumskopen och bidra till säkrare 
immobilisering (figur 59b) och längst ut på strukturens armar finns fästen för de ergonomiska handtagen. 
 

a) b) 
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Figur 59a: Integrerad kolfiberstruktur, 59b: fästen som binder ihop den delade vakuumskopen. 
 

De ergonomiska applicerbara bärhandtagen appliceras lätt via att de klickas i i de hål som finns på den 
styva strukturen (figur 60). Handtagen är avtagbara för att göra madrassen mer tymplig och finns för att 
underlätta arbetet för ambulanspersonalen på olika sätt. Till exempel är handtagen är utformade så att: 

 Personalen inte behöver lyfta ända nerifrån marken. 

 Personalen har möjlighet att komma ifrån produkten och erbjuder möjligheten att böja knäna vid lyft 

och således använda benmusklerna istället för den sköra ryggen. 

 Handtagen erbjuder att fler än två personer kan bära produkten och patienten samtidigt. 

 Handtagen är också utformade så att det ska gå att greppa nästan vart som helst längs hela 

långsidan för att lättare finna tyngdpunkten (figur 60). 

 

 
 

Figur 60: Applicerbara handtag som underlättar arbetet för ambulanspersonal. 

 
Den tänkta vakuumskopen ska vara försedd med remmar på kanterna, ett fyrpunktsbälte över bröst och 
höft, ett tvåpunktsbälte över ben samt kardborreband vid huvudändan som möjliggör fästning i nackkragen. 
Remmarna kommer att bidra till säkrare immobilisering av patient då de binder den delade vakuumskopen 
på ovansidan. 
 
Vakuumskopen skall vara ytbelagd med en antibakteriell ytbeläggning (likt den som behandlas i kapitel 3.2) 
som ska hindra bakterier från att kunna fästas på ytan. Ytbeläggningen underlättar för personalen då 
arbetsmoment reduceras, så som rengöring av produkten samt att det bidrar till större säkerhet och bättre 
hygien för patienten. 

9.2 Framtida utvecklingsmöjligheter 
För fortsatt arbete finns det en del kvar att göra innan vakuumskopen kan bli verklighet. 
 
Nästa steg är att fortsätta detaljdesigna vakuumskopen, vilket innebär att: 

 Detaljdesigna fästena nere vid fotänden för att optimera dessa samt att göra det enkelt för 

ambulanspersonalen att knäppa ihop den delade vakuumskopen. 

 Utveckla och detaljdesigna bärhandtagen för att optimera dessa. 

 Göra fortsatta studier på material och hitta alternativa material som är hållbara. 
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 Detaljdesigna hål för okulär besiktning av öronen. 

 Detaljdesigna vakuumskopens remmar som ska binda den delade madrassen på ovansidan. 

Därefter skapa en prototyp på produkten och arbeta ut efter denna med utveckling av de delar som kan 
förbättras. 
 
Det som också finns kvar att göra är att vidareutveckla de två andra koncepten, koncept Ergoskop och 
koncept Vakuumtub, tills de visar sig icke fungerande eller tills de har blivit slutprodukter. Detta är något som 
företaget får arbeta vidare med då detta arbete går mot sitt slut. 
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10 Diskussion 

 
 
 
 
 

 

Under uppdraget och 
arbetets gång dök många 
tankar oc funderingar 
upp medmedföljande 
diskussioner. I kapitel 
10 diskuteras dessa 
tankar som rör såväl 
det svenska sjukvårds- 
systemet som enskilda 
koncept och metodik. 
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10.1 Sökandet efter idégenereringsmetoder som inte styrs av deltagarnas kreativitet 
Att idégenerera på många olika sätt och att använda olika typer av metoder är extremt viktigt då det vill 
säkerhetsställas att alla möjliga idéer är genererade. Idealt kombineras metoder där deltagarnas kreativitet 
styr med metoder där idéer genereras systematiskt. Metoder där idéer helt genereras systematiskt har ännu 
inte kommits i kontakt med då de flesta metoder innehåller ett eller flera steg där det krävs någon form utav 
tänkande vilket kreativiteten styr. Ett exempel är morfologisk tabell som kan ses som en systematisk metod 
att generera fram många olika lösningar. Men innan detta kan ske måste olika lösningar på delproblem tas 
fram vilket styrs av kreativitet. 
 

10.2 Koncept Ergoskop 
En intressant tanke som uppkom under mötet med uppdragsgivaren då de tre sista koncepten presenterades 
var angående koncept Ergoskop där vidare tankar på den fanns att vidareutveckla fästen så att 
vakuummadrassdelarna och lyftanordningen kan appliceras på en befintlig skopbår istället för att behöva 
producera fram en helt ny. Detta skulle underlätta mycket då det dels ekonomiskt sett blir fördelaktigt då det 
inte behövs produceras en helt ny skopbår men också fördelaktigt när det kommer till att sälja produkten. 
Istället för att behöva sälja in en helt ny produkt på marknaden och få användare att byta utrusning så säljs 
istället tilläggsprodukter till deras redan befintliga utrustning. 
 
 

10.3 Kommunikationen mellan avdelningar 
Ett stort problem i början av projektet var att ambulanspersonalen lämnar över patienten på 
akutmottagningen och där slutar deras ansvar. Då kommer nästa avdelning in och ska göra sitt arbete, 
använder sin utrustning och genomför sina undersökningar, undersökningar som kanske redan har gjorts 
men eftersom läkare inte kan förlita sig på vad ambulanspersonalen har kontrollerat måste dessa kontroller 
göras igen. Efter mycket efterforskning kring det svenska sjukvårdssystemet fanns det att det idealt sätt skulle 
det finnas en person/avdelning som kontrollerade och behandlade detta, vilket det inte finns idag då detta 
kan vara ett stort problem för patienten. Det tar inte bara lång tid att bli undersökt flertalet extra gånger, vilket 
är riskfyllt för en svårt skadad person samt ökar väntetider för andra patienter på akutmottagningen, det är 
även mycket riskfyllt att förflytta patienten till annan utrustning, speciellt för spinalskadade och detta görs 
bara för att verksamheten säger så.  Dessutom har läkarna mer att säga till om än ambulanspersonalen så 
om läkaren anser att patienten måste förflyttas till annan utrustning för att de ska kunna undersökas innan 
röntgen så är det som kommer att göras. Det behövs alltså någon som ser patienten och tar hänsyn för dess 
resa och vård i hela kedjan.  
Ett stort problem som uppstår mellan de olika avdelningarna (ambulans, akutmottagning, röntgen) på 
sjukhusverksamhet är kommunikationen mellan dessa och användningen av lika produkter. Det kan 
förekomma att de olika avdelningarna inte kommer överens om vilka produkter som ska användas för att till 
exempel röntgen inte tycker att ambulanspersonalens vakuummadrasser inte är helt genomsläppliga i 
röntgenmaskinerna. Avdelningarna använder sig hellre utav ”sin” utrustning och den utrusning som de är 
vana vid. Författarna påbörjade som sagt en efterforskning kring problemet men att lösa problemen med 
kommunikationen mellan de olika avdelningarna visade sig vara ett helt projekt och ett sådant som är allt för 
stort för de givna tidsramarna för detta projekt. 

10.3.1 Fokus på alla avdelningar 
En teori för varför arbetet inte kom längre i processen är all den tid och energi som lades på att försöka få 
fram information om hela sjukhussystemet och alla dess avdelningar. Mycket fokus i början av projektet låg 
på att försöka lösa problemet med att avdelningar så som ambulansstationer, akutmottagningar och 
röntgenavdelningar inte kunde komma överens om samma produkter som i sin tur ledde till att patienten 
förflyttades fler gånger bara för att varje avdelning vill ha patienten på sina produkter. Senare inriktades 
arbetet bara mot den prehospitala vården. Hade denna inriktning gjort mycket tidigare eller redan från början 
så hade arbetet gått mycket längre i processen. 

10.4 Val av personas 
De personas som gjordes var bara på patienter och vårdtagare. Personas och scenarios om patienter ger 
mer krav angående vad produkten behöver ha för funktioner och hur produkten utformas för att vara så säker 
som möjligt för den skadade patienten. Hade personas gjorts på ambulanspersonal så hade det gett mer 
krav för hanteringen och appliceringen av produkten. Hade detta arbete gjorts igen så hade det gjorts 
personas för både patienter och ambulanspersonal för att få med båda delarna. 
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10.5 Slutprototyp 
Ett av målen som författarna hade i detta arbete var att i slutet av arbetet ha en slutprototyp på det slutgiltiga 
konceptet. Anledningen till att detta inte uppnåddes var för att arbetet aldrig kom så långt i processen. De 
koncept som är kvar är inte tillräckligt utvecklade än för att en lönsam prototyp ska kunna skapas. 
 

10.6 EN-Standard 
Mycket diskussioner fördes angående standarden SS EN-1865 och hur den skulle behandlas i detta arbete. 
I standarden SS EN-1865 behandlas specifikation för bårar och annan flyttutrustning där de beskrivs väldigt 
sakligt vilket hindrar uppkomsten av innovationer. Dessutom finns inga beskrivningar om en eventuell 
”vakuumskop” eftersom en sådan produkt inte existerar. Germa tror att i framtiden så kommer standarderna 
vara mer uppbyggda i funktioner än vad dem är idag. Hanteringen av standarden blev som en tolkningsfråga 
där kraven för skopbårar och vakuummadrasser studerades för att kunna avgöra vilka utav kraven som kunna 
komma att gälla för en eventuell ”vakuumskop”. Därefter försöktes kraven från standarden omvandlas i 
funktioner för att inte hindra innovativa lösningar att komma fram. 
 
Efter att en ”vakuumskop” utvecklats fram och producerats så kan den specificeras och behandlas i 
standarden men detta kan ta många år tills det har genomförts. Detta medför att omvandla kraven från 
standarden till funktioner för att få fram innovativa lösningar kan leda till att det blir svårare att få sin produkt 
certifierad av standarden. 
D SJUKVÅRDSSYSTEMET 
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