
 

 

 

 

 

 

Spruttransporten 

Anna Fagerlind 

 

EXAMENSARBETE 2010 
MASKINTEKNIK 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

Spruttransporten 

 
The Syringe Transport  

Anna Fagerlind 

 

 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet produktutveckling. Arbetet är ett led i den treåriga 

högskoleingenjörsutbildningen för maskiningenjörer. Författaren svarar själva 

för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Handledare: Mikael Cederfeldt 

 

Omfattning: 15 hp (C-nivå) 

 

Datum: 2010-06-01 

 

Arkiveringsnummer: 



Abstract 

3 

Abstract 
The aim of the thesis was to develop a product concept from an idea by Andreas 

Johansson anaesthesia nurse at Länssjukhuset Ryhov in Jönköping. The new product 

would improve work environment for anaesthesia staff by increasing overview and 

structure over syringes and ampoules compared to existing product. 

 

The ambition was to implement all requests on the new product that was specified in 

the requirement specification. The development process was accomplished by the 

assigner Andreas Johansson, representative of  P.U.M.A, Karolina Borg along with 

engineers from the company HotSwap that participated in the brainstorming. A 

market investigation was performed by the assigner. A patent search was performed 

by Uppdragshuset on a mission from P.U.M.A, but none of the found products are 

used as a competing product. The products that are used to fulfill the task of 

transporting or temporary store syringes and ampoules are according to the market 

investigation a disposable tray in paper or a kidney dish in stainless steel. 

 

In the initial development phase a function breakdown and a QFD- matrix was 

performed. Further on Pugh´s concept selection was used to choose the most 

appropriate material. After the brainstorming all ideas was summed up in a 

morphology matrix and fourteen concepts were sketched in Alias. A Go/No Go 

screening executed together with the assigner and representative of P.U.M.A, showed 

that all the fourteen concepts were more or less suitable. According to gut feel one 

concept was chosen and again discussed within the brainstorming-group at HotSwap. 

The final concept that was further developed fulfilled all requests in the requirement 

specification. 

 

The sector of application for the new product is not completely explored. The 

benchmark of the new products has been aid for anaesthesia staff  but the disposable 

novelty in paper or the  kidney dish in stainless steel are used in similar way in other 

clinics at the hospitals or at other health facilities for transporting or temporarily 

storing syringes, PVC or ampoules. Maybe the presented product is not optimal for all 

clinic´s specific needs but it probably could replace today’s alternative in some 

degree. 
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att utifrån en idé av anestesisjuksköterska, Andreas Johansson 

vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping ta fram ett konceptförslag på en ny produkt som 

ska förbättra arbetsmiljö för anestesipersonal genom att personalen ska få en bättre 

struktur och överblick över uppdragna sprutor och läkemedelsampuller jämfört med 

befintliga produkter. 

 

Målsättningen var att uppfylla alla önskemålen kring den nya produkten som 

sammanställts i kravspecifikationen. Utvecklingsarbetet utfördes i samråd med 

uppdragsgivaren Andreas Johansson, representant från P.U.M.A Karolina Borg samt 

utvecklingsingenjörer vid företaget HotSwap som var med i idégenereringsfasen. 

Uppdragsgivaren har själv genomfört en marknadsundersökning som kom att ligga till 

grund för utformandet av produkten. På uppdrag av P.U.M.A utfördes patentsökning 

av företaget Uppdragshuset det var dock inga produkter under dessa patent som 

används som en konkurrerande produkt. Enligt marknadsundersökningen används 

främst engångspappersfat och/eller i vissa fall rostfri rondskål för att transportera och 

tillfälligt förvara uppdragna sprutor och läkemedelsampuller. 

 

Initialt i processen utfördes en funktionsnedbrytning och QFD-matris med avseende 

på den nya produkten. Vidare användes Pughs konceptsållning för att få en inblick i 

lämpligaste materialval. Efter brainstorming sammanfattades idéer i en 

morfologimatris och fjorton koncept skissades upp i programmet AliasStudio. Go/no 

go sållning tillsammans med uppdragsgivaren och representant från P.U.M.A  visade 

att samtliga koncept skulle fungera mer eller mindre bra. Genom ”gut feel” valdes ett 

av koncepten som återigen diskuterades med brainstormingsgruppen på HotSwap. Ett 

slutgiltigt koncept som uppfyller kraven i kravspecifikationen utvecklades.  

 

Användningsområden för den utvecklade produkten är inte helt utforskat. 

Utgångspunkten för produkten har varit att tillgodose anestesipersonals behov av 

bättre överblick och struktur, inom övriga sjukvården används engångs- eller 

flergångsrondskålar på liknande sätt som av anestesipersonal, vid transport och 

tillfällig förvaring av sprutor, PVK och läkemedelsampuller. Kanske är den 

utvecklade produkten inte optimal för alla avdelningars behov men den skulle nog i 

vissa fall kunna ersätta rondskålen. 

 

 

 

Nyckelord 

Spruta, läkemedelsampull, anestesi, P.U.M.A, transport. 
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1 Inledning 
Anestesipersonal inom sjukvården har ett patientnära arbete med små utrymmen och 

avställningsytor för sina redskap. De rör sig dagligen mellan medicinskåp och 

patienter som ska sövas eller sederas med utrustning såsom uppdragna sprutor men 

också läkemedelsampuller. Idag används främst engångspappersfat men även rostfria 

rondskålar till att förvara eller transportera uppdragna sprutor och 

läkemedelsampuller. I båda fall används utrustning som ej är avsedd för uppgiften 

vilket medför en risk att i en akutsituation tappa glasampuller och sprutor, skära sig på 

brutna glasampuller eller ta fel spruta då det är svårt att läsa information på 

sprutetiketter så som läkemedelsinformation och patientidentifikation då sprutorna 

rullar runt i fatet/rondskålen.  

 

Det vore önskvärt att utveckla en produkt som hjälper personalen att på ett 

strukturerat sätt, anpassat efter situation och patient uppbringa förvaring för 

uppdragna sprutor och ampuller av varierande storlek. Produkten ska ge en bättre 

överblick över läkemedlen, minska risken för att kontaminera sprutor, öka 

patientsäkerheten i samband med sövning/sedering och på så sätt bidra till en bättre 

arbetsmiljö för anestesipersonal. Miljöaspekten är väsentlig då det vid ett genomslag 

av produkten rör sig om stora produktionsvolymer. 

1.1 Bakgrund 
Anestesipersonal vill ha frihet att kunna lägga upp sitt arbete och välja utrustning efter 

behov men det saknas en produkt för att tillgodose möjligheten till god överblick över 

sprutor och ampuller. Ofta har anestesipersonal lite utrymme för sin utrustning. Vid 

sövning eller sedering tar anestesipersonalen med sig sprutor och läkemedel för att ha 

dessa tillgängliga i operationssalen. På operationsavdelningar runt om i landet (bilaga 

1) används engångspappersassietter (bild 1) eller rostfria rondskålar (bild 2) för 

sprutor och ampuller (bild 3) vilken sedan fungerar som avfallsassiett då injektionerna 

är utförda. Engångspappersassietterna är små, otympliga och håller inte fast sprutor 

eller ampuller vilket gör det svårt för personalen att se läkemedelsetiketter och 

patientens identitetsuppgifter men utgör även en risk för personalen att tappa 

utrustningen.   
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Bild 1. Engångspappersassiett från Huhtamaki AB [1] används på flertalet kliniker.  

Då uppdragningskanylen är kvar får sprutorna inte plats i fatet.  

(produktinfo: www2.huhtamaki.com/web/molded-fiber 2010-05-05) 

 

 
Bild 2. Den rostfria rondskålen från Dixa Medical AB [2] ger problem med sprutor  

som  sticker ut utanför fatet. (Produktinfo www.mamut.net/dixa/shop 2010-05-05) 

 

 
Bild 3. Varierade storlek på ampuller med läkemedel som används i samband med sövning eller 

sedering. 

http://www.mamut.net/dixa/shop
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att förbättra arbetsmiljön för främst anestesipersonal genom att 

utveckla ett produktförslag utifrån en idé av Andreas Johansson, anestesisjuksköterska 

på operationsavdelningen vid länssjukhuset Ryhov. Produkten ska hjälpa 

anestesipersonal på ett strukturerat sätt, anpassat efter situation och patient, medge 

förvaring för uppdragna sprutor och ampuller av varierande storlek då personalen 

befinner sig hos patienten vid sövning/sedering. Målet är en produkt som medger en 

bättre överblick över läkemedlen, minskar risken för att kontaminera sprutor, ökar 

patientsäkerheten i samband med sövning/sedering och på så sätt bidra till en bättre 

arbetsmiljö för anestesipersonal.  

 

1.3 Avgränsningar 
Produkten tillgodoser tillfällig förvaring av uppdragna sprutor och 

läkemedelsampuller i olika storlekar men avser inte att ger upplysningar om 

patientidentifikation. Produkten kommer inte att kunna användas för sortering av 

stickande eller skärande avfall. Produkten kommer kunna användas till ett specifikt 

antal sprutor där utgångssprutan är Plastipak från Becton Dickinson AB som är det 

företag som landstinget har avtal med t.o.m. nästa år 2011 [3].  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund med definition av problemställningen 

samt presentation av syfte och mål med projektet, därefter följer planering och 

avgränsningar i arbetet. Större delen av uppsatsen behandlar genomförande av 

produktutvecklingsprocessen av spruttransporten genom idégenerering, skisser och 

modeller av olika lösningar. I resultatavsnittet presenteras det slutgiltiga konceptet. 

Sist följer en diskussion med slutsats och reflektioner där projektet utvärderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

9 

2  Teoretisk bakgrund 

2.1 P.U.M.A 
P.U.M.A  står för ProduktUtveckling med Medicinsk Anknytning och är ett 

idéutvecklingsprogram mellan Landstinget i Jönköpings län och ALMI 

företagspartner Jönköping AB. Personal inom landstinget som har idéer till nya 

produkter eller förslag till förbättringar av befintliga produkter inom tand- och 

sjukvård kan genom P.U.M.A  få hjälp att utveckla dessa. Utvecklingen sker i 

samverkan med länets företag och bidrar därmed till ökad tillväxt i regionen [4]. 

 

2.2 Arbetssätt hos brukare 
Anestesipersonal rör sig mellan olika avdelningar under ett arbetspass även om de 

främst är placerade i en operationssal på en operationsavdelning. Deras arbete 

innefattar även assistans vid ambulanstransporter. Utrustningen anestesipersonalen tar 

med sig vid en sövning eller sedering ryms ofta i en engångspappersassiett vilket 

också används på flertalet sjukhus (Bilaga 1), den tar inte större yta än ca 250x140 

mm vilket är viktigt då anestesipersonalen inte har stort utrymme för sin utrustning 

(bild 4) vid patienten. 

 

 
Bild 4. Anestesipersonal vid det lilla utrymme där utrustningen ska placeras. 
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Idag har personalen inget lock till sitt sprutfat. Då personalen arbetar och har med sig 

utrustning under en ambulanstransport transporteras sprutfatet inlindat i en plastpåse. 

Detta medför risker att tappa och spilla ut läkemedel under transporten. 

 

2.3 Tekniköversikt och konkurrerande produkter 
Tekniköversikt är genomförd av Uppdragshuset [6] på uppdrag av P.U.M.A. 

Resultatet av tekniköversikten (bilaga 2) tyder på att det på marknaden inte finns 

någon produkt som uppfyller befintlig kravspecifikation. Ytterligare sökningar visar 

en produkt som säljs och marknadsförs av ANDEX [5] vilken möjliggör en förvaring 

men inte säker förflyttning av sprutor. Enligt marknadsundersökningen (bilaga 1) är 

engångssprutfatet (bild 6) i gjuten pappersmassa från Huhtamaki [1] är den mest 

frekventa konkurrenten och kostar 0:36 kr/styck. Flergångs alternativ är den rostfria 

rondskålen från Dixa Medical AB [2] som kostar 32 kr/styck men då tillkommer 

underhåll/rengöringskostnader (bild 7). 

 

 
Bild 5. Produkt från Andex [5] (bild hämtad från http://andex.se/produkt3.htm 2010-05-05). 

Engåns  

Bild  6. Engångsfat i papper från Huhtamaki [1].  

 

Bild 7. Rondskål i rostfritt stål från Dixa Medical AB [2]. 

 

 

http://andex.se/produkt3.htm
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2.4 Metodval 

Metoder som använts under arbetes gång har varit WBS (Work Breakdown Structure) 

som innebär att produkten bryts ner i de väsentligaste beståndsdelarna och kraven [7]. 

Initialt konstruerades en QFD (Quality Function Deployment) som är ett strukturerat 

system som i matrisform klargör orsak och verkan i produktutvecklingen, det kan se 

som ett beslutsstöd eller som en kvalitetssäkring och kan användas i arbetet med att ta 

fram en kravspecifikation. Resultatet ger bättre beslut baserade på fler aspekter vilket 

också ger ett mer strukturerat arbetssätt [8].  

Brainstorming är en metod som utövas i små grupper och används för idégenerering. 

White-boards eller blädderblock används för att anteckna alla idéer som kommer upp. 

Viktigt är att alla deltagare är öppna och fördomsfria [9].  

Morfologimatrismatris kan lämpligen upprättas efter idégenerering. Utifrån 

produktens olika beståndsdelar presenteras varierande lösningar i matrisform och kan 

därefter kombineras till en mängd olika konceptförslag [7].  

Pughs matris är ett sätt att jämföra olika koncept med varandra. Genom att utgå från 

ett referenskoncept bedöms övriga koncept som bättre (+) eller sämre (-) [10]. 

Gut feel och Go/No Go har i detta arbete använts tillsammans. Gut feel är personliga 

känslan av vad som känns bra. Go/No Go är en metod för att värdera om koncepten 

uppfyller kravspecifikationen, om ja: Go. Om nej: No Go [7]. 

Skisser har gjorts för hand och i programmet AliasStudio 2009 och vidare renderats i 

ImageStudio 2008. Det slutgiltiga konceptet har ritats i programmet Solid Works 

2009 SP.3.0  (SW) och prototyp har sedan tagits fram i ABS-plast genom en 3D-

printer. 
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3 Genomförande 

3.1 Marknadsundersökning 
En skriftlig marknadsundersökning skickades ut till 14 anestesisjuksköterskor. 

Enkäten besvarades av 11 anestesisjuksköterskor verksamma i Jönköping (5), Eksjö 

(1), Värnamo (1), Göteborg (1), Malmö (1), Stockholm (1) och Örebro(1) (bilaga 1). 

Trots ett litet undersökningsunderlag pekar undersökningen mot att det finns ett behov 

av en produkt som medger en bättre överblick över sprutor och ampuller för ökad 

patientsäkerhet och hygien. 

 

3.2 Kundbehov 
I diskussion med uppdragsgivare och utifrån dennes marknadsundersökning framkom 

följande önskemål: 

Produkten ska: 

- fixera uppdragna sprutor så etiketter med läkemedelsinformation och 

patientidentifikation lätt kan avläsas.  

- fixera extra läkemedelsampuller så etiketter lätt kan avläsas. 

- lyda under landstingets miljöpolicy [12]. 

- ha en tilltalande design. 

- ha en dräneringsdel för att motverka kontaminering av läkemedel.  

- inte vara nämnvärt bredare eller längre än befintlig produkt då brukarens 

arbetsyta är begränsad. 

- ha lock. 

Önskemålen togs i beaktande då kravspecifikationen (Bilaga 3) sammanställdes. 

 

3.3 Produktrådsmöte 
Vid produktrådsmötet som hölls på Länssjukhuset Ryhov presenterades idén om en ny 

och mer patientsäker ”spruttransport”. I mötet deltog representanter från P.U.M.A, 

representant från länsförsörjningen samt representant från hygienenheten på 

sjukhuset. Detta möte gav ett ypperligt tillfälle att pröva idén och diskutera behovet av 

en ny produkt inom området.  

 

Utifrån inköps (länsförsörjningen) synvinkel är det svårt att uppskatta acceptabelt pris 

då det är svårt att värdera patientsäkerhet i pengar. Det uppkom en diskussion med 

hygienansvarig på sjukhuset om säkerheten vid nuvarande metod med att lämna 

uppdragningskanylen på istället för avsedda stoppluggar kunde var tveksam utifrån ett 

hygienperspektiv. Kanske kunde den nya produkten vara utformad på ett sätt som 

”tvingar” anestesipersonalen att använda rätt avsedda stoppluggar (bild 10-11). 
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3.4 Miljö 
För att göra en produkt miljöanpassad ska den ge maximal nytta till minsta möjliga 

miljöbelastning. Miljöbelastningen sänks delvis genom att minska mängden material 

vilket ger ett lägre råvaruuttag men också minskad energiförbrukning p ga minskad 

transportvikt. En produkts miljöbelastning sänks också genom att använda 

återvinningsbart material, optimera produktionen samt att optimera funktionen [11]. 

Landstinget i Jönköpings län har en miljöpolicy [12] fastställd av 

Landstingsfullmäktige vilken omfattar produkter som brukas inom verksamheten 

(Landstingets miljöpolicy fastställd maj 2009). Produkters miljöpåverkan är en viktig 

del vid upphandling inom lanstinget. Det som kan motstrida en flergångsprodukt inom 

sjukvården skulle kunna vara de strikta reglerna för hygien. Vid användning av en 

flergångsprodukt inom anestesivård krävs stora energiresurser vid rengöring. En 

engångsprodukt skulle ge en större livskostnad men risken för smittspridning skulle 

minska och därmed öka patientsäkerheten. 

 

 

3.5 Materialval 

Produkten skulle som engångsartikel kunna utvecklas i antingen papper eller plast. 

Som flergångsartikel är troligen metall och då rostfritt stål tillräckligt robust för att 

tåla sjukvårdens rengöringsrutiner i detta fall anestesidisk 60 grader C. Ett 

tillverkningssätt för en engångsprodukt som är billigt är formsprutad polypropylen 

(PP) som är ett billigt men tåligt plastmaterial som ger en låg miljöbelastning då 

restprodukter är koldioxid och vatten vid förbränning (CES EduPak 2009).  

För att få en känsla av hur papper kan formas byggdes en modell. Materialet var 

pappersmassa, tapetklister, trolldeg och platsfolie (bild 8-9).  

 

 
Bild 8. Material.        Bild 9. Provmodell i pappersmassa. 
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De tre tänkbara materialen jämförs i tabell 1 med papper som referens. 

 

Plast 

(PP)   
Rostfritt 

stål (RS)   

Förklaring  

 

Nackdel Fördel Nackdel Fördel  

Pris/gång 

 

  

 

+ 

RS är dyrare att köpa in men 

billigare/gång under hela 

produktens livscykel. 

Hygienisk 

 

+  - 

 

Plasten har en slätare yta och 

återvunnen pappersmassa kan 

innehålla mikrober. 

Formbar 

 

+  - 

 

 

Vikt 

  

- 

 

Densiteten är högre för PP än 

för papper men produkten 

kommer inte upplevas tung. 

Dränering 

 

+  

 

+ 

Jfm pappersprodukt utan 

plastfilm. 

Underhåll 

  

- 

 

Papper och plast kasseras efter 

användning. 

Infästning 

 

+ - 

 

 

 

  4+    2+   

Tabell 1. PUGH-matris materialval. 

 

Resultatet av PUGH-matrisen i tabell 1 talar för att plast skulle vara det lämpligaste 

materialet vid tillverkning av produkten. 

 

3.6 Konceptgenereringsmetoder 

Viktigt vid en produktutveckling är krav som kommer från kunden, att förstå kundens 

behov och förväntningar underlättar utvecklingsarbetet. För att förstå och få helheten 

men även se detaljer i brukarens arbetsmoment inspekterades brukarens arbetsplats. 

Genom en funktionsnedbrytning WBS, bröts produkten ner i de väsentligaste 

beståndsdelarna. 

-  infästningar för sprutor       

-  infästningar för ampuller    

 -  dräneringsyta     

 -  lock     

 -  handtag/greppyta  

 

I samband med funktionsnedbrytningen tog de första enkla skisserna form (bilaga 4). 
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3.6.1 Brainstorming  

Tillsammans med fyra produktutvecklare från företaget HotSwap [13] som har 

specialiserat sig på medicinteknisk utrustning, genomfördes en brainstorming  

(bilaga 5).  

 

Under sessionen behandlades både val av material (bild 10 och 11), tillverkningssätt 

men även tillverknings- och materialkostnader (bilaga 4) samt konstruktion (bilaga 5). 

Med avseende på konstruktionen diskuterades fäste för sprutor och ampuller, 

dräneringslösningar och lockfunktioner.  

 

Bild 10. Produkt tillverkad i Polypropen med snäppfunktion avsedd för verktyg. 

 

 

Bild 11. Idé i papper med tungor och lameller. 
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Ett önskemål från kunden var att kunna använda lock på produkten. För att kunna 

stapla produkten i vartannat och spara utrymme i förråd skulle produkten om möjligt i 

samma utformning kunna fungera som lock (bild 12).  

 

Bild 12. Fat som även kan vara lock. 

Då kundönskemålet är att produkten ska kunna fixera fem olika stolekar på sprutor 

utifrån vanligaste situationen med 3 stora sprutor och två små sprutor så bör minst två 

fästen vara anpassade till 1ml och 2ml sprutor och resterande fästen vara anpassade 

till 5ml, 10ml samt 20ml sprutor. Läkemedelsampullerna varierar även dessa i storlek, 

radien mellan 11-24mm och höjden mellan 50-100mm. 
 

 Idag har landstinget i Jönköping ett treårigt upphandlingsavtal med Becton Dickinson 

AB [14] gällande sprutor, landstinget har valt att köpa in sprutor i storlekarna 1ml, 

2ml, 5ml, 10ml och 20ml av märket PlastiPak. I tabell 2 visar måtten på sprutorna. 

 

Mått                                                                Sprutstorlek 1ml 2ml 5ml 10ml 20ml 

Radie kolv (mm) 7 11 14 17 22 

Vidd vingar (mm) 22 24 28 32 39 

Längd fullt uppdragen med uppdragningskanyl (mm) 223 185 200 243 265 

Längd fullt uppdragen med stopp-plugg (mm) 168 130 145 188 210 
Tabell 2. Radie och längd för de olika storlekarna på PlastiPak sprutorna, måtten är avrundade uppåt till 

hel millimeter. 
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Enligt hygienansvariga vid Länssjukhuset Ryhov är metoden att behålla 

uppdragningskanylerna på sprutan istället för en stopplugg inte optimal ur 

hygiensynpunkt. Om personalen skulle tvingas använda stopplugg på sprutorna 

istället för kanyler skulle utrymmet på produkten kunna minskas med ca 55 mm (se 

bild 13 och 14) vilket även detta hjälper till att minska storlek och därmed 

materialmängd av den nya produkten. 

 

 

Bild 13. Uppdragen 20ml spruta med stopplugg är ca 210 mm lång. 

 

Bild 14. Uppdragen 20 ml spruta med uppdragningskanyl är ca 265 mm lång. 

3.6.2 Morfologimatris 

Utifrån kravspecifikationen, WBS och idéerna från brainstormingen gjordes en 

morfologimatris (bilaga 6) med varianter på del olika delarna som kan kombineras för 

att nå ett koncept som motsvarar kraven. Tillsammans med uppdragsgivaren vägdes 

fördelar mot nackdelar i 14 skissade koncept. 

3.6.3 Koncepten 

Koncepten skissades i programmet AliasStudio 2009, renderades i ImageStudio 2008 

och presenterades för representant på P.U.M.A, Karolina Borg samt uppdragsgivare 

Andreas Johansson anestesisjuksköterska på Ryhov. Gemensamt gjordes en 

utvärdering (gut feel och Go/No Go) av de följande 14 skissade koncepten.  
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Koncept 1 

Fördel:  Stängs då lock används. 

Sprutfästen möjliggör dubbla sprutor då lock används.  

Nackdel:  Tvåhandsgrepp för att ta en spruta. 

 Risk om ampuller placeras fel. 

 Öppningen medför en hygienrisk. 

 Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast. 

 

 

Koncept 2 

Fördel: Stängs då lock används. 

Sprutfästen möjliggör dubbla sprutor då lock används. 

Nackdel:  Tvåhandsgrepp för att ta en spruta. 

 Risk om ampuller placeras fel. 

 Öppningen medför en hygienrisk. 

 Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast. 
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Koncept 3 

Fördel: Stängs då lock används. 

Flexibel i sprutfästen. 

 Möjliggör att sprutor läggs omlott. 

 Möjliggör en utveckling till att stapla och erhålla två våningar.  

Nackdel: Öppningen medför en hygienrisk. 

 Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast. 

Koncept 4 

Fördel: Stängs då lock används.  

Nackdel: Öppen botten medför risk att vätska rinner ut. 

 Tvåhandsfattning för att ta en spruta. 

 Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast. 
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Koncept 5 

Fördel: Flexibel för alla sprutstorlekar. 

 Möjliggör att sprutor läggs omlott. 

 Möjliggör en utveckling till att stapla och erhålla två våningar. 

 Stängs då lock används. 

Nackdel: Öppen. 

 Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast. 

 

 

 

Koncept 6 

Fördel: Enhandsgrepp då lock fästes. 

 Stapelbar. 

Fästen möjliggör dubbel uppsättning sprutor och ampuller då lock används. 

Nackdel: Tvåhandsgrepp för att ta en spruta. 

Material: Plast eller papper. 
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Koncept 7 

Fördel: Enhandsgrepp då lock fästes. 

 Stapelbar. 

 Flexibel för alla sprutstorlekar. 

 Möjliggör att sprutor läggs omlott. 

 Möjliggör en utveckling till att stapla och erhålla två våningar. 

 Stängs då lock används. 

Nackdel: Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast eller papper. 

Koncept 8 

Fördel: Flexibel för olika sprutstorlekar.   

Nackdel:  Öppen botten medför risk att vätska rinner ut. 

 Tvåhandsfattning för att ta en spruta. 

 Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast. 
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Koncept 9 

Fördel: Enhandsfattning då lock fästes. 

 Stapelbar. 

 Flexibel för alla sprutstorlekar. 

 Möjliggör att sprutor läggs omlott.    

Nackdel: Formen, påminner om befintligt fat, negativ igenkänningsfaktor. 

 Avgränsad del saknas för brutna ampuller. 

Material: Plast eller papper. 

 

 

Koncept 10 

Fördel: Enhandsfattning då lock fästes. 

 Stapelbar. 

Fästen möjliggör dubbel uppsättning sprutor då lock används.  

Nackdel: Lås till lock sticker ut. 

 Tvåhandsgrepp för att ta en spruta. 

 Formen påminner om befintligt fat, negativ igenkänningsfaktor. 

Material: Plast eller papper. 
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Koncept 11 

Fördel: Sparar plats. 

 Upplevs säker.   

Nackdel: Svårt se sprutmärkning. 

 Dålig överblick. 

 Tar plats vid stapling. 

 Svår/dyr att tillverka. 

Material: Plast 

 

Koncept 12 

Fördel: Bättre översikt än koncept 11. 

 Sparar plats. 

Upplevs säker.    

Nackdel: Svårt se sprutmärkning. 

 Tar plats vid stapling. 

 Svår/dyr att tillverka. 

Material: Plast. 
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Koncept 13 

Fördel: Bra överblick. 

 Billig att tillverka.   

Nackdel: Ostadig. 

 Oskyddade sprutor. 

 Kräver tvåhandsgrepp för att ta en spruta. 

Material: Plast eller papper. 

 

Koncept 14 

Fördel: Modern design. 

 Enhandsgrepp då lock fästes. 

 Stapelbar. 

 Flexibel för alla sprutstorlekar. 

 Möjliggör att sprutor läggs omlott. 

 Lätt att få in kasseringsdel. 

 Lås till lock är diskret placerat.    

Nackdel: Ingen plats avsedd för brutna läkemedelsampuller. 

Material: Plast eller papper. 
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3.6.4 Sållning/vidareutveckling 

För att hålla nere materialkostnader bör produkten vara utformad så att sprutorna är 

liggande i horisontalläge eftersom det ger en mer stabil produkt som inte tippar då 

materialmängden ska optimeras, detta var även ett önskemål hos brukarna enligt 

marknadsundersökningen.  

Alla koncepten uppfyllde huvudkraven men koncept 14 hade flest fördelar och 

vidareutvecklades enligt uppdragsgivarens önskemål. Det framkom vid sållningsmötet 

en ytterligare önskan att kunna separera obrutna och brutna ampuller. Nedan ses 

vidareutveckling av ampulldelen på koncept 14. 

 

Koncept 14A 

 

Nackdel:  Stående ampuller medför ökad materialmängd. 

 Medger ingen naturlig del för brutna ampuller. 

 Locklåset med enbart två fästen gör låsning ostabil. 

 

 

Koncept 14B 

 

Nackdel: Stående ampuller medför ökad materialmängd. 

Lamellerna utgör svårighet vid tillverkning. 

Locklåset med enbart två fästen gör låsning ostabil. 
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Koncept 14C 

 

Nackdel: Locklåset med enbart två fästen gör låsning ostabil. 

 Öppen yta för ampuller medger rörelse. 

 

 

 

Koncept 14D 

 

Nackdel: Locklåset med enbart två fästen gör låsning ostabil. 

 Ingen självklar separationsdel för brutna ampuller. 
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4 Resultat 

4.1 Slutgiltigt koncept 

De 14 koncepten presenterades för uppdragsgivare, representant från P.U.M.A  och 

brainstormingsgruppen på HotSwap. Koncepten granskades, fördelar vägdes mot 

nackdelar vilket medförde att ”Koncept 14” valdes ut och modifierades i fyra 

varianter angående placering av lockfäste samt utseende på ampulldelen. Ur de fyra 

varianterna arbetades ett nytt förslag fram 14E som ett slutgiltigt koncept. Här 

fastställdes utseendet på ampulldelen till liggande för att minska materialmängden på 

produktens höjd. Det är en naturlig separation för brutna respektive obrutna ampuller. 

Antalet lockfäste har utökats till fyra för bättre stabilitet. 

 

Koncept 14E 

 

Nackdel: - 

Koncept 14E medger stor frihet av hantering av sprutor och ampuller för brukaren.  
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4.2 Prototyp 
Det slutgiltiga förslaget ritades upp i SW och tillverkades som prototyp i ABS-plast i 

3D-printern på Jönköpings Tekniska Högskola.   

 

Bild 15.  Prototypen med ett antal sprutor och ampuller. 

 

 

 

Bild 16. Två exemplar av prototypen där den ena används som lock.
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Bild 17. Produkten kan staplas i vartannat. 

 

 

Bild 18. Spåren vari sprutor och ampuller läggs. Djupaste delen är avsedd för dränering. 
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5 Slutsats och diskussion 
Syftet med projektet var att utveckla ett produktförslag utifrån en idé av Andreas 

Johansson, anestesisjuksköterska på operationsavdelningen vid länssjukhuset Ryhov. 

Hans önskan var en produkt som på ett strukturerat sätt skulle uppbringa tillfällig 

förvaring av uppdragna sprutor, ampuller och läkemedelsflaskor av varierande storlek. 

Resultatet av arbetet är ett produktförslag som kan hjälpa anestesipersonal i sitt 

dagliga arbete med bättre överblick som uppfyller kravspecifikationen.  

Målet var en produkt med förbättrade egenskaper jämfört med befintliga produkter 

vilket får ses som en vinst för sjukvårdspersonal som får en förbättrad arbetsmiljö i 

form av bättre översikt över sina redskap men även en vinst för patienter. Vinsten i 

patientsäkerhet i förhållande till befintliga produkter; rondskål i rostfritt stål samt 

befintligt engångspappersfat torde vara: 

- inga sprutor sticker ut utanför produkten minskar risk för både patient och personal. 

- nya produkten är täckt då lock används. 

- dräneringsdel. 

- bättre överblick. 

Njurformen var med som förslag ur igenkänningssynpunkt men förkastades av 

uppdragsgivaren då befintlig produkt av denna form är avsedd som uppsamlingskärl 

då patienter vomerar. Den nya produkten ska inge en fräschare känsla med en form 

som inte setts tidigare i den för produkten avsedda miljön. Formförslagen då sprutorna 

skulle placeras stående förkastades eftersom det skulle öka materialmängd omotiverat 

för att få en stabil produkt men det skulle även öka tillverkningskostnader då 

produkten skulle vara uppbyggd i flera lager. Det valda konceptets form av ett z:a 

framtogs först enbart för att optimera produktens längd genom att sprutorna läggs 

vinklade då brukarens arbetsyta är begränsad. I sållningen tillsammans med 

uppdragsgivare ansågs formen vara modern, annorlunda och nytänkande. 

Funktionalitet och användarvänlighet uppfyller tillsammans användbarheten hos en 

produkt. För att någon ska vilja använda produkten måste den vara användarvänlig 

förutom att produkten ska ha de rätta funktionerna för sin uppgift. Användaren eller 

brukaren måste acceptera produkten och ha kompetens för att använda den [9]. Det är 

enkelt att förstå hur den utvecklade produkten ska användas samtidigt som den ger 

brukaren flexibilitet och kommer troligen inte användas på samma sätt av alla brukare 

vilket också var ett önskemål med produkten. 

Det fanns en stark önskan hos uppdragsgivaren om flexibilitet hos produkten gällande 

olika sprut- och ampullstorlekar. Ny upphandlig av sprutor nästa år kan medföra stora 

förändringar i fråga om diameter och längd hos sprutorna, därför var det viktigt att 

finna ett fäste som medger variation. Spåren för sprutorna är lättförståliga och 

brukaren kan i de fem sprutspåren lägga uppdragna 1-20ml sprutor efter eget tycke. 

Fördel med ”tripp-trapp-spår” gentemot en ren urgröpning är vinsten med en naturlig 

dräneringsdel i det djupaste spåret, men det medger även en viss fixering av de olika 

sprutstorlekarna då de minsta sprutorna (1-5ml) hamnar i mellersta delen av spåret 

och de största sprutorna (10-20ml) hamnar i den översta delen av spåret. 
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I och med flexibiliteten för sprutstorlekar kommer även oöppnade extrasprutor få plats 

att ligga i spåren, det var inte med i kravspecifikationen men uppkom som ett positivt 

tillägg under diskussion med uppdragsgivaren. Efter behov skulle även mindre sprutor 

kunna läggas omlott i spåren.  

Att produkten har fästen för lock visar brukaren att det är möjligt att använda lock. 

Eftersom produkten är symetrisk i sitt utförande kan locket placeras med 

ampullspåren över vartannat eller med ampullspår över delen för brutna ampuller. 

Brukaren ska inte kunna göra fel. Delarna av produkten som är avsedd för 

läkemedelsampuller kommer troligen nyttjas på ett varierat sätt av brukaren. Kanske 

brukaren separerar brutna/obrutna ampuller i de olika delarna, kanske kommer 

obrutna ampuller även placeras i de längre ”sprutspåren” eller också brutna ampuller 

då det finns en dräneringsdel i spåren.   

Den nya produkten skulle vara möjlig att tillverka i papper eller plast. Polypropylen är 

billigt och formbart men det är även gjuten pappersfiber. För att undvika läckage 

genom papperet skulle en fin plastfilm kunna fästas på ytan då den formpressas. 

En flergångsprodukt skulle kanske vara billigare per patient än en engångsprodukt 

men ger brukaren ett ytterligare arbetsmoment då produkten ska rengöras vilket också 

medför en kostnad. Inom sjukvåden är det vanligt med engångsprodukter och kan ses 

som positivt utifrån ett hygienperspektiv.  

Användningsområden för den utvecklade produkten är inte helt utforskat. Målet har 

varit att finna ett koncept som medger en bättre överblick över sprutor och läkemedlen 

och därmed ökad patientsäkerheten i samband med sövning/sedering och på så sätt 

bidra till en bättre arbetsmiljö för anestesipersonal. Inom övriga sjukvården används 

engångs- eller flergångs rondskålar på liknande sätt som av anestesipersonal, som 

transport och tillfällig förvaring av sprutor, PVK:er (perifer venkateter) och 

läkemedelsampuller. Kanske är den utvecklade produkten inte optimal för alla 

avdelningars behov men den skulle nog i vissa fall kunna ersätta rondskålen. 
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Bilaga 1- Marknadsundersökning med svar 

Hej kollega! 

Jag som anestesisjuksköterska vill utforma en produkt som ger ordning och överblick 

på uppdragna sprutor för att minska risken att fel injektion ges och därigenom öka 

patentsäkerheten samt ger anestesisjuksköterskan och annan personal som vill 

använda produkten en bättre arbetsmiljö. 

 

Jag vore tacksam om Du vill ge dina synpunkter på en sådan produkt, om du kan se 

ett användningsområde för den och hur den i så fall skall vara utformad. 

 

Tanken är att den skall ge en god överblick över uppdragna sprutor och ha ett fack för 

obrutna ambuller och ett för brutna samt vara möjlig att försluta med lock vid t.ex. 

transporter om man så önskar. 

Dina synpunkter är viktiga för den fortsatta utvecklingen och förbättringen av 

produkten. Dina svar är anonyma och du förväntas inte köpa den färdiga produkten. 

Vill Du ytterligare utveckla dina svar går det bra att skriva på baksidan.  

 

Vad använder Du idag att förvara uppdragna sprutor i? 

o Rondskål engångs     10 

o Rondskål flergångs  1 

o Sprutställ, om ja, vilket? 

o Annat: 

 

Skulle Du föredra en (fler alternativ kan kryssas i) 

o Engångsprodukt  10 

o Flergångsprodukt  1 

o Produkt med lock  4 

o Produkt utan lock 

 

Skulle Du föredra att ha sprutorna 

o Liggande   8 

o Stående  3 

 

Hur många sprutor tycker Du är optimalt att kunna ha på ett fat? 

Antal: 

5,4,6,5,8,4,6,5,5,5,7= snitt =5.45 

 

Hur försluter Ni uppdragna sprutor på Er arbetsplats? 

o ”Proppar”    6 

o Låter uppdragningskanylen sitta kvar 5 

o Inget av ovanstående.  4 

 

Skulle Du vilja använda en sådan produkt i ditt dagliga arbete? 

Ingen svarade nej. 

Ja svarade 10st och kommentarerna var: 

Bättre överblick 

Ökad patientsäkerhet 

Ökad renlighet
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Bilaga 2- Tekniköversikt/Patentsök 

En tekniköversikt har genomförts på uppdrag av P.U.M.A av Uppdragshuset. 

Anestesisprutfat 
Nr Dokument Titel och referenser Sökande Kat. 

1 WO2008131350 “SURGICAL PACK AND TRAY” DOHENY EYE INST [US] 

Fat för operationsredskap. 

 

2 US4863451 “Apparatus for dispensing injectable medication” 

 MARDER HERBERT B [US] 

Box för sprutor och ampuller i flergångsutförande med utdragbara lådor. 

 

3 US2004004019 “Epidural anesthesia kit” BUSCH L. JOHN  

Fat för ett helt anestesikit innefattande plats för operationsdukar m.m. 

 

4 US4974728 ”Tray hypodermic needle and sharp instruments 

protector” COLTON TIMOTHY S 

Fat för operationsredskap. 

 

5 JP2006326191 “Tray for syringes” TERUMO CORP  

Fat med fästen för enbart sprutor. 

 

6 EP0361139 “Syringe tray”  HAMMER LIT GMBH 

Sprutfat för spruta och kanyler. 

 

7 DE19835935 “Tray holding various sizes of syringe securely includes disposable 

adapters attaching syringe outlet connector to internal sidewall in spacesaving 

arrangement” NEUSSEL WALTER 

Sprutfat med fasta stoppluggar som håller fast sprutorna. 

 

Sökningens omfattning 

Den utförda sökningen riktades mot fat, anpassade för att lägga ett antal sprutor på. 

Under sökningen hittades ett flertal dokument vilka visar sprutfat anpassade för ovan 

nämnda ändamål.  
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Bilaga 3- Kravspecifikation   

Introduktion och bakgrund 

– Produkt: Spruttransport 

– Beställare/Uppdragsgivare: Andreas Johansson, anestesisjuksköterska, Ryhov, 

Jönköping 

– Slutkund/brukare: Anestesipersonal i behov av förvaring av uppdragna sprutor vid 

sövning och sedering av patienter. 

 

Anestesipersonal har ett patientnära arbete med lite utrymme för sin utrustning. Vid 

sövning eller sedering tar anestesipersonalen med sig sprutor och läkemedel för att ha 

dessa tillgängliga i operationssalen. På operationsavdelningar runt om i landet 

används engångspappersassietter eller rostfria rondskålar för uppdragna sprutor, 

läkemedelsflaskor och ampuller vilken sedan fungerar som avfallsassiett då 

injektionerna är utförda. Engångspappersassietterna är små, otympliga och håller inte 

fast sprutor eller ampuller vilket gör det svårt för personalen att se läkemedelsetiketter 

och patientens identitetsuppgifter men det är även en risk för personalen att tappa 

utrustningen i ett akutskede. Det finns ett behov av en produkt som möjliggör 

hantering av uppdragna sprutor på ett mer hygieniskt och säkert sätt än dagens 

rondskålar och engångsassietter. 

Översiktlig beskrivning av produkten 
 

– Produkt: Spruttransport 

Produkten avser att fungera som förvaring av uppdragna läkemedel i sprutor och 

obrutna läkemedelsampuller vid transporter men även i operationssalar vid sövning 

eller sedering av patienter.  

 

Konkurrenter    

          
   

Produktnedbrytning 

Produkt - infästningar för sprutor       

-  infästningar för ampuller    

 – dräneringsyta     

 – lock     

 – handtag/greppyta  
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Funktionella krav    Målvärde: 
Möjliggöra säker transportering av uppdragna   Undvika spill eller  

läkemedel vid sövning och sedering.   kontamination

     

Vara stabil och ej tippa trots att produkten är halvfylld. 

 

Möjliggöra hygienisk transportering av uppdragna  Avstånd hand- 

sprutor och läkemedel vid sövning och sedering enligt  spruta 

gällande regler för medicinteknisk utrustning i  

operationssalsmiljö. 

 

Passa uppdragna sprutor i storlek 1ml, 2ml, 5ml,   Antal 5 stycken 

10ml samt 20ml av olika fabrikat. 

 Sprutfäste med intervall 1-2 ml  2 stycken 

 Sprutfäste med intervall 5-20 ml  3 stycken 

Avse plats för ampuller läkemedel av olika fabrikat. Antal 4 stycken 

Icke-funktionella krav 
Vara miljöanpassad och/eller återvinningsbar. 

 

Ergonomiskt utformad.    Passa handen 

 

Tillverkas i ett material som ej är allergent eller   

utgör en fara för patienten. 

 

Ej ge ett skrämmande intryck. 

 

Storlek Ej vara nämnvärt 

större än befintlig 

produkt ca 

250x140mm. 

Övriga krav 
Tillhandaha lockfunktion 

 

Underlätta/assistera arbete 

 

Minimerad vikt för att undvika arbetsrelaterade skador för brukaren. 
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Bilaga 4- Tidiga skisser 
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Bilaga 5- Brainstorming 

 

 

 

 



Bilaga 6 

40 

Bilaga 6- Morfologimatris 

 


