
 

 

 
 
 
 
 

Skydd till trevägskran för medicinskt bruk 

Anton Ståhl 

Johan Hermansson 

EXAMENSARBETE 2008 
MASKINTEKNIK 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 
 
 
 
 
 

Skydd till trevägskran för medicinskt bruk 
Stopcock protection 

Anton Ståhl 

Johan Hermansson 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet Maskinteknik – Produktutveckling & Design. Arbetet är ett led 
i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för 
framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Handledare: Mikael Cederfeldt 
 
Omfattning: 15 poäng (C-nivå)  
Datum: 2008-05-12 
 
Arkiveringsnummer:  

 



Abstract 

1 

Abstract 

This degree project has been implemented in collaboration with Almi 
Företagspartner, who works with promoting development of companies and new 
enterprises. Together with the county council of Jönköpings, they run the project 
P.U.M.A, product development with medical connection. 
 
The degree project covers development of a protection for a 3-way stopcock. 
The protection's purpose is to prevent involuntary adjustment of the 3-way 
stopcock that is used at intravenous infusion of cytostatics when the patient is 
treated at home. 

During treatment, cystistatic flow through a 3-way stopcock, in this paper 
delimited to the specific model “discofix”. The stopcock is assembled on the 
patient, which results in contact between stopcock and the patient’s skin during 
the entire treatment.  

In the theoretical background, methods are described regarding product 
development. 

Initially a market survey was performed, which constituted basis for the product 
requirements. 
Brainstorming was performed, and screening in two phases, in order to remove 
concepts that do not meet requirements.  
Screening was followed up with production of simple prototypes, which were 
evaluated. 

Before mass production is possible, the product requires further real-life testing 
and adjustment. 

 



Sammanfattning 

2 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med ALMI Företagspartner AB 
som arbetar med att främja utveckling av företag och nyföretagande. Tillsammans 
med Landstinget i Jönköpings län driver de projektet P.U.M.A, Produktutveckling 
med Medicinsk Anknytning 
 
Examensarbetet omfattar utveckling av ett skydd till en trevägskran. 
Skyddets syfte är att förhindra ofrivillig justering av de kranar som används vid 
intravenös infusion av cytostatika, då patienten behandlas i hemmet. 

Vid behandling flödar cytostatikan genom en trevägskran. Kranen monteras på 
patienten, som har hudkontakt med denna under hela behandlingen.  

I den teoretiska bakgrunden beskrivs metoder för produktutveckling och en rad 
återkommande begrepp i rapporten. 

Vid genomförandet gjordes inledningsvis en marknadsundersökning, vilken 
utgjorde underlag för produktkraven. 
Efter idégenerering genomfördes sållning i två faser för att sortera bort koncept 
som ej uppfyllde ställda krav.  
Sållningen följdes upp med tillverkning av enkla prototyper, vilka utvärderades 
och låg till grund för val av slutgiltigt koncept. 

Examensarbetet resulterade i ett färdigt koncept som uppfyller de krav som ställdes 
med avseende på funktion, säkerhet, pris och miljö. Vid eventuell massproduktion 
av produkten kommer ytterligare tester och finjustering av konstruktionen krävas. 

 

Nyckelord 

Trevägskran 
Skydd 
Intravenös infusion 
ALMI Företagspartner AB 
PUMA 
Produktutveckling 
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1 Inledning 
Detta är en rapport som beskriver det examensarbete på 15 hp, som utförs under 
årskurs 3 på högskoleutbildningen Maskinteknik- Produktutveckling och design, 
vid Jönköpings Tekniska Högskola.  

Examensarbetet är ett samarbete med ALMI Företagspartner AB (se kapitel 2.1) 
som arbetar med att främja utveckling av företag och nyföretagande. De driver 
tillsammans med Landstinget i Jönköpings län projektet P.U.M.A, 
Produktutveckling med medicinsk anknytning (se kapitel 2.2). Detta projekt 
vänder sig till vårdpersonal som har idéer till nya produkter samt företag med 
intresse för vård och omsorg. Som ägare till produktidén, innovatören, står i detta 
fall sjuksköterskan Fotoula Koutakis-Wohlin på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. 

Uppdraget är att utveckla ett ändamålsenligt skydd för trevägskranar som används 
inom sjukvården. Dessa skall förhindra vridning av kranens vred samt minska 
nötning mot patientens hud. Arbetets mål är att ta fram ett koncept som går att ta 
vidare till tillverkning. 

Arbetet inleds med en bakgrund som beskriver problemet mer ingående samt 
arbetets mål och syfte. Nästa steg är genomförandet där marknadsundersökning, 
idégenerering och sållning ingår. I resultat presenteras det valda konceptet och 
detaljkonstruktion. Avslutningsvis ges kommentarer och diskussion av arbetets 
gång samt det slutliga resultatet. 

1.1 Bakgrund 
Vid behandling av cancerpatienter på Länssjukhuset Ryhov används en 
trevägskran av typen Discofix C (se Figur 01), som patienten har hudkontakt med 
under hela behandlingen som pågår i upp till en vecka (mer om 
cytostatikabehandling i kapitel 2.3.1). Tillflödet av läkemedel regleras med ett vred 
som kan ställas i 4 lägen (mer om trevägskranar kapitel 2.3.2). 

       

Figur 01. Trevägskran typ: DiscoFix         Figur 02. Monterade på patient[b1] 
 
Sjuksköterskan, som är arbetets innovatör, upptäckte att om patienten av misstag 
kommer åt kranen, finns det risk att flödet stryps. Detta leder inte bara till att 
patienten ej får rätt mängd läkemedel, det leder även till onödig stress och oro då 
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kranens läge hela tiden måste kontrolleras. 
Vid långvarig behandling upplever vissa patienter även obehag, då kranen skaver 
mot huden. I dagsläget löses dessa problem ofta genom att man på sjukhuset tejpar 
kranen, men eftersom detta ej ger helt tillfredsställande skydd mot ofrivillig 
justering av kranen, finns behov av ett mer ändamålsenligt skydd. 
För att lösa detta ska ett skydd tas fram som är väl anpassat för att fixera kranen 
samtidigt som det ska passa standardiserade kranar. Då kranen ibland placeras på 
bröstkorgen måste skyddet vara bekvämt att ha under kläderna och utstickande 
föremål måste minimeras för att inte nöta mot huden. 

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att ta fram ett produktionsklart koncept som uppfyller ställda 
krav för säkerhet och komfort. Dessutom ska produkten uppfylla de 
huvudfunktioner som anges i bilaga 3, till så låg kostnad och med så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Nyttan med det färdiga konceptet är att få underlag 
till att producera ett ändamålsenligt skydd för trevägskranar inom sjukvården. 

De krav som ställs på produkten är: 

• Förhindra vridning av kran 

• Minimera nötning mot hud 

• Tillåta alla fyra kranlägen 

• Kompatibel med standardkran 

• Tåla rengöring (Vatten, svagare rengöringsmedel etc.) 

• Tillåta visuell kontroll av kranläge 

För utförlig kravspecifikation, se bilaga 2. 

1.3 Avgränsningar 

Fokus i rapporten läggs på koncept- och prototypframtagning och på grund av 
detta har vissa avgränsningar i arbetet gjorts. 
 
Marknadsundersökningen visar på ett stort utbud av trevägskranar i olika 
utföranden, varför arbetet kommer koncentreras till att ta fram en lösning för de 
vanligast förekommande varianterna. 
Eftersom trevägskranen är en etablerad produkt med standardiserade mått togs 
beslutet att helt anpassa skyddet efter existerande kranar. 
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 Eftersom det inte ställs några större krav på hållfasthet hos produkten kommer 
inga beräkningar genomföras. Istället kommer ett material att väljas som har rätt 
egenskaper och tillverkningsmetoden ska följa allmänna riktlinjer för DFM 
(Design for manufacture, se kapitel 4.2). 

1.4 Disposition 

Den teoretiska bakgrunden inleder rapporten och ger läsaren möjlighet att 
fördjupa sig mer i de metoder och begrepp som används. 

Genomförandefasen är den del som har störst vikt i rapporten och beskriver 
marknadsundersökning, idégenerering och sållning av idéer med mera. Denna del 
av rapporten är tänkt att berätta hur författarna gått till väga genom projektet. 

I resultat presenteras det slutgiltiga koncept som valts med detaljkonstruktion, 
ergonomi, miljöpåverkan etc. 

Hela rapporten avslutas med slutsatser och diskussion där författarna 
sammanfattar och ger sina synpunkter på resultatet av examensarbetet. 
 
För utförlig tidsplan för projektet, se Bilaga 1.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Företaget ALMI Företagspartner AB 

ALMI Företagspartner AB arbetar med att främja utveckling av företag i olika 
storlekar och att stimulera nyföretagande för att skapa tillväxt i näringslivet [1]. 
Man arbetar med hela processen från idé till lönsamhet i företag. 
Verksamheten är uppdelad i de tre affärsområdena innovation, nyföretagande samt 
etablerade företag och man erbjuder bland annat finansiering och affärsutveckling. 
Företagets tanke är att skapa fler innovativa idéer, att fler företag startas och 
utvecklas samt att öka företagens lönsamhet och konkurrentkraft. 

Antalet anställda hos Almi Företagspartner AB är ca 450. Företaget ägs av staten 
och har 21 dotterbolag. Dessa dotterbolag ägs tillsammans med landstinget, 
regionala styrelseorgan samt kommunala organ. Dotterbolagen har en styrelse som 
består av politiker, representanter från näringslivet och andra organisationer som 
har koppling till företagande. 
Moderbolaget står för ledning, samordning samt utveckling av produkter medan 
verksamheten och finansiering sköts av ägarna [1]. 

2.2 Projektet P.U.M.A 

P.U.M.A står för produktutveckling med medicinsk anknytning och är ett 
idéutvecklingsprogram som drivs av Landstinget i Jönköpings län och Almi 
företagspartner AB [2]. 
Detta program finns till för personal inom vården som har idéer till nya produkter, 
men även för företag som har intresse för vård och omsorg. 

Syftet med programmet är: 

- Att få fram nya eller förbättrade produkter som förbättrar sjukvård, 
tandvård, kundnytta och ekonomi. 

- Att bidra till ett innovativt klimat inom vård och omsorg 

- Att öka tillväxten i regionen genom samarbete med länets företag. 

För att skapa bra produkter av idéerna köper man in tjänster från t.ex. 
konstruktörer, designers, prototyptillverkare och tillverkningsföretag. 
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2.3 Medicinska termer 

2.3.1 Cytostatikabehandling 

Cytostatika är ett läkemedel som används mot cancer [3]. Läkemedlet dödar 
tumörcellerna och förs oftast in direkt i blodet genom dropp. Tidigare kallades 
cytostatika för cellgift. 
Behandlingen sker oftast på sjukhuset och tar upp till några timmar att genomföra. 
Behandlingstiden pågår några dagar i följd och mellan behandlingarna görs en 
paus på några veckor. 
Vid behandling med dropp förs cytostatika från en upphängd påse genom en slang 
till en nål som sticks in i armen.  
Behandlingen kan även ske i hemmet då patienten är kopplad till ett dropp som 
denne får med sig. Då sker behandlingen i upp till en vecka. För att göra 
behandlingen lättare kan man få en dosa inopererad under huden på bröstkorgen. 
Då får man medicinen direkt genom dosan in i blodet. På så sätt behöver man inte 
sätta in en ny nål vid varje behandlingstillfälle. 
Cytostatika kan även ges i form av tabletter eller en spruta. 
Behandlingen kan vara påfrestande och för ofta med sig biverkningar som håravfall 
och illamående.  

2.3.2 Intravenös infusion 

Intravenös infusion är ett vantligt sätt att ge patienter läkemedel. Det innebär att 
man ger en lösning via ett venöst blodkärl, d.v.s. ett blodkärl som leder blodet från 
hjärtat ut till kroppens vävnader. 

2.3.3 Onkologi 

Onkologi är läran om tumörsjukdomar [4]. Medicinskt är onkologi främst 
inriktad på diagnostisering, prevention av elakartade tumörer samt icke kirurgisk 
behandling, vilket oftast innebär behandling med strålning eller cellgifter. 
 

2.3.4 Trevägskranar 

Trevägskranar används vid tillförsel av medicin in i kroppen (se Figur 03 och 
Figur 04). Den har tre anslutningar där en anslutning går in i kroppen eller vidare 
till andra kranar eller dylikt. I de andra två anslutningarna kan medicin föras in 
och genom justering av kranens läge bestämmer man vilken anslutning som ska 
användas, eller om vätskorna ska blandas. 
Trevägskranens uppgift är även att skydda mot spill av potenta läkemedel och att 
erbjuda tät överföring av vätskor. 
Vid cytostatikabehandling sätts trevägskranen antingen på armen eller vid 
bröstkorgen. Särskilt vid behandling på bröstkorgen kan kranen skava mot huden 
vid längre användning och kranens läge kan vridas ofrivilligt vid stötar. 
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Figur 03. Trevägskran [b2]                      Figur 04. Trevägskranar [b3] 

2.4 Material & Tillverkningsmetod 
För att få kunskap om vilka tillverkningsmetoder som kan vara aktuella för 
produkten, stämdes träff med Joachim Werich på tillverkningsföretaget Werinova 
i Mullsjö. Företaget har lång erfarenhet av tillverkning i plast. 
Joakim Werich gav feedback på de koncept som tagits fram, både vad gäller form 
och funktion samt vad som är optimalt ur tillverkningssynpunkt.  
Med denna information som grund, togs beslutet att använda materialet 
Polypropylen (PP). PP är ett tåligt och billigt material, som dessutom är det enda 
lämpliga material som går att använda som ”gångjärn”, på grund av kolkedjornas 
orientering.  
Formsprutning är en mycket vanlig och effektiv metod vid tillverkning av 
plastprodukter i stora serier, varför metoden bedömdes vara lämplig. 
Tillverkningsmetod och material presenteras närmare nedan. 

2.4.1 Polypropylen (PP) 

Polypropylen, PP, började användas kommersiellt redan 1958. PP tillverkas i stora 
kvantiteter (30 miljoner ton år 2000) och dess egenskaper kan anpassas efter 
önskemål, genom att till exempel förändra molekyl-längder.  
Normalt tillsätts flamskyddsmedel, då PP i ren form är mycket lättantändligt. 
Andra tillsatsmedel ger materialet god tålighet mot UV-ljus, saltvatten etc. 
Materialet har även god tålighet mot värme (tål upp till 110°C). 
 

               

  
 
PP går ej att göra transparant, men är den enda plasten som går att använda som 
gångjärn, något som är nödvändigt för att kunna tillverka skyddet i ett stycke. 
PP är en billig plast och råvarupriset är i dagsläget (2008-05-12) ca 12 kr/kg. 

Figur 06. Polypropylen – Molekyl [b5]Figur 05. Polypropylen - Råvara [b4] 
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Färgämnen kan tillsättas plasten efter önskemål. 
PP har låg miljöbelastning vid förbränning, då koldioxid och vatten avges. 
 
Materialdata:    
    
Densitet: 890 - 910 kg/m^3 
    
Pris: 9.86 - 11.34 SEK/kg 
    
E-modul: 0.896 - 1.55 Gpa 
Brottgräns: 27.6 - 41.4 Mpa 
Sträckgräns: 20.7 - 37.2 MPa 
    
Utmattningshållfasthet (10^7 
cykler): 11.04 - 16.56 Mpa 
    
Smältpunkt: 149.4 - 174.9 °C 
Maximal användningstemp: 100 - 110 °C 
    
Optiska egenskaper: Halvgenomskinlig    
CO2/kg 2.07 - 2.29 kg/kg 

 
Samtliga värden är hämtade från CES 2007 EduPack, vilka ej ger någon garanti 
för värdenas riktighet. Dessa bör därför ses som ungefärliga riktlinjer. 

2.4.2 Formsprutning 

Formsprutning har förändrat produktdesignen som ingen annan process tidigare. 
Produkter som är formsprutade förekommer inom alla möjliga områden, t.ex. 
datorer, leksaker, medicinska produkter m.m. Figur 07 visar den vanligaste 
varianten av formsprutning som består av en ”skruv” som blandar och värmer upp 
plastpellets som sedan kan pressas in i formen. Plasten stelnar sedan under tryck 
innan den färdiga produkten kan plockas ut. Både termoplaster, härdplaster och 
elastomerer kan formsprutas och man kan kombinera olika material och färger. 
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Metoden stöder både solida och ihåliga former och har fina toleranser och 
ytfinhet. Cykeltiden för varje formsprutning är bara några sekunder, dock är priset 
för verktygen högt. Därför lämpar sig denna tillverkningsmetod bäst för stora 
serier. 
 
 
 
Fysiska attribut    
Massa: 1,00E-03 - 25 kg 
Godstjocklek: 0.4 - 6.3 kg 
Ytfinhet: Väldigt fin    
Toleranser: 0.07 - 1 mm 
    
Ekonomiska 
attribut    
Vertkygskostnad: Väldigt hög    
Utrustningskostnad: Hög    

 

2.4.3 SLA – Stereolitografi 

Stereolitografi är en tillverkningsmetod som hör till kategorin 
friformsframställning, eller Rapid Prototyping [5]. 
Metoden är mycket effektiv för prototypframtagning då modeller kan tas fram 
direkt från CAD-filer. 
 
Metoden baseras på att modellen byggs upp i tunna skikt bestående av en vätska, 
så kallade fotopolymerer, som härdas med hjälp av laser. 
Modeller framtagna med hjälp av SLA har dock begränsade materialegenskaper, 
och är därför främst lämpade för framtagning av visuella modeller samt modeller 
för avgjutning. 
 
För projektet användes en maskin av typen Dimension 1200es, till vilken ABS-
plast används [6]. Maskinen skriver ut skikt med tjocklek 0.245mm och kan skriva 
ut modeller med maximal storlek på 254 x 254 x 305 mm. 

2.5 Metoder 

2.5.1 Informationssökning 

Informationssökningen består av patentsökning och litteratursökning samt 
sökning på Internet och möte med specialister inom olika områden. 

Figur 07. Formsprutning [b6] 
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2.5.2 MET 

I en MET-matris redovisas produktens miljöbelastning under dess livscykel [7]. 
Miljöbelastningen delas in i tre kategorier; Material, Energi och Toxiska utsläpp, 
se Figur 08. 
En MET-matris ligger ofta till grund för en mer detaljerar miljöanalys. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.3  QFD – Quality Function Deployment 

QFD är ett produktutvecklingsverktyg som används för att omvandla kundkrav 
till produktegenskaper, se Figur 9 [8]. 
I en QFD-matris ställs kundkrav mot funktioner vilket kan ge en bättre förståelse 
om vad som är okänt om ett problem. 
 

- QFD är en metod för att sätta krav på produkten. 
- Utan denna metod finns risk att produktkrav ändras utan att alla personer 

som är inblandade vet om det. 
 
QFD är uppbyggd på fyra hörnstenar: 

1. Specifikationer, syfte och mål för produkten. 
2. Hur produktens konkurrenter uppfyller målen. 
3. Vad är viktigt ur kundens perspektiv? 
4. Målvärden att arbeta mot. 

 
QFD har även dessa viktiga aspekter: 

1. Metoden leder till förståelse för okända aspekter av ett problem. 
2. Kundkraven måste göras om till mätbara mål. 
3. Metoden kan användas på både små och stora problem. 
4. Fokusera först på vad som ska utvecklas och sedan på hur detta ska göras. 
5. Denna metod kan ta tid, upp till 1/3 av projekttiden. 

 
 

Livscykelfas Material Energianvändning 
Toxiska 
utsläpp 

Framställning av material & 
komponenter       
Tillverkning      
Distribution      
Användning      
Reshantering       

Figur 08. Exempel: MET-matris  
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Förklaringar: 
 
VEM:  Vem är kunden? 
VAD:  Vad vill kunden ha? 
 
VEM vs. VAD: Viktning av kundens krav 
 
NU:  Betygssättning av hur väl befintliga produkter uppfyller             

kraven. 
 
NU vs. VAD: Betygsättning på befintlig produkt vs. den tänkta produkten, 

hur väl uppfyller de kraven? 
 
HUR: Hur ska kundkraven uppnås? 
VAD vs. HUR: Sambandsmatris som visar hur starkt samband olika krav har 

med olika åtgärder 
 
HUR MYCKET: Målvärden för åtgärderna 
HUR vs. HUR: Hur påverkar de olika åtgärderna varandra? 

2.5.4 Idégenerering 

2.5.4.1 Brainstorming 

Idégenerering skedde främst i form av brainstorming i flera omgångar. Metoden 
syftar till att ta fram ett så stort antal unika koncept och lösningar som möjligt. 
Brainstorming sker oftast i grupp, men kan även utföras av en enskild.  
Brainstorming har ett fåtal enkla regler: 

- Anteckna alla idéer. 

Figur 09. Exempel: QFD  



Teoretisk bakgrund 

14 

- Avfärda inga idéer; vilda idéer kan i vissa fall vidareutvecklas och visa sig 
användbara. 

- Under en brainstorming är kritik av idéer ej tillåten då syftet endast är att 
generera koncept. 

2.5.5 Sållning 

Sållning skedde i två steg; Sållning 1 & Sållning 2. 

2.5.5.1 För – och nackdelslista 

En för – och nackdelslista används i sållning 1 för att få en övergripande bild av ett 
koncepts styrkor och svagheter. 
Innovatören har även bidragit med kommentarer till varje koncept, där styrkor 
och svagheter tas upp. 

2.5.5.2 Go/No-go 

Go/No-go-matrisen är en urvalsmatris som används för att få överblick över 
styrkor och svagheter för varje koncept [8]. 
Matrisen baseras främst på två olika värderingar, uppfyllande av kundkrav och 
tilltänkt tekniks tillgänglighet. 

 
Uppfyllande av kundkrav: 

- ”Go” eller ”No-go” sätts för varje enskilt krav, se Figur 10. 

- Matrisen visar svagheter hos varje koncept som sedan kan förbättras. 

- Om ett koncept får några få ”No-go” kan det vara värt att gå vidare med 
det ändå. 

- Om flera koncept får ”No-go” på samma kundkrav kan det vara kraven 
som är satta fel. 

 

Tilltänkt tekniks tillgänglighet: 

- Hur kända är de tekniker som ska användas för att tillverka eller utveckla 
varje koncept? 

 
Dessa frågor bör ställas för att utvärdera teknikens tillgänglighet: 

- Är funktionens styrparametrar kända? 
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- Är dessa parametrars frihetsgrader och känslighet kända? 

- Har möjliga felscenarion identifierats? 

- Kan produkten produceras med nu kända metoder? 

- Finns det produkter som kan visa positiva svar till dessa frågor?  

- Har man tagit hänsyn till produktens hela livscykel? 

Exempel: 

Koncept K
ra

v1
 

K
ra

v2
 

K
ra

v3
 

K
ra

v4
 

K
ra

v5
 

K
ra

v6
 

K
ra

v7
 

K
ra

v8
 

K
ra

v9
 

K
ra

v1
0 

K
ra

v1
1 

1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ? 
2  -   +   +  +  ?  +  +  +  +  +  + 
3  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  - 
4  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
5  +  +  ?   +  ?  +  ?  +  +  +  + 

 

+ = Go 
-  = No-go 

2.5.5.3 Pugh:s Beslutsmatris 

För sållning 2 användes Pugh:s Beslutsmatris (Figur 10), ett effektivt verktyg för 
att jämföra flera alternativa koncept [8]. Resultatet ger underlag för beslut om 
vilket koncept som är mest lämpligt att gå vidare med. 

Steg ett i beslutsmatrisen är att lista samtliga kundkrav och ställa dessa mot 
varandra. Detta avslöjar vilka krav som är mest betydelsefulla och ger 
viktningspoängen för matris 2. Kraven poängsätts med + = viktigare och - = 
mindre viktigt. Slutligen summeras resultatet för att erhålla totalviktsfaktorn. 
I den händelsen att ett krav får viktningspoäng 0, används regeln att minsta 
viktningspoäng är lägsta poäng/2, i detta fall ½=0.5. Detta för att ett kundkrav ej 
ska sakna betydelse vid bedömning. 

 Kr
av

 1
 

Kr
av

 2
 

Kr
av

 3
 

Summa +  Su
m

m
a 

To
ta

lv
ik

ts
fa

kt
or

 

Krav 1   + + 2  2+0 2 
Krav 2     - 0  0+0 0 
Krav 3       0  0+1 1 

Summa - 0 0 1     

 
Figur 11. Exempel: Pugh-matris 1  
 
 

Figur 10. Exempel: Pugh-matris 1  
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I steg två ställs kundkrav mot de koncept man vill jämföra. I matrisen bedömer 
man hur väl varje koncept uppfyller varje kundkrav i förhållande till en referens, 
ofta en konkurrerande produkt. Resultatet poängsätts enligt:  
 
+ = Koncept uppfyller krav bättre än referens 
- = Koncept uppfyller krav sämre än referens 
0 = Koncept och referens är likvärdiga. 

Slutligen summeras resultatet och ett nettovärde erhålls. Detta är en indikation om 
vilket koncept som är bäst lämpat att gå vidare med. 
Exempel: 

Kriterier Viktning  K
on

ce
pt

 1
 

K
on

ce
pt

 2
 

K
on

ce
pt

 3
 

Krav 1 2 + - + 
Krav 2 0.5 + + + 
Krav 3 1 R

ef
er

en
s 

+ + 0 
Σ+   3.5 1.5 2.5
Σ0   0 0 1
Σ-     0 -2 0
Nettovärde   3.5 -0.5 2.5

Figur 12. Exempel: Pugh-matris 1  
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3 Genomförande 

3.1 Patentsökning 
Innan examensarbetet startade anlitade ALMI Företagsparter AB en konsult som 
utförde en teknisk översikt för det aktuella produktområdet. I denna översikt 
ingick en patentsökning som författarna sedan gick igenom för att se vilka patent 
som kan inkräkta på den tänkta produkten. Efter genomgången hittades tre patent 
som hade med problemet att göra och nedan följer en beskrivning av dessa. 
 
Patent EP 0 819 444 B1 
Konstruktionens huvudsakliga syfte är att kontrollera flödet av tillförd vätska. 
Tillförd vätska delas upp i tre ”grenar” (se punkt 1, Figur 13), och flödet regleras 
med hjälp av kranen. 
Konstruktionen förhindrar även att kranens läge ändras ofrivilligt. 
 
Den del av vårat projekt som riskerar att inkräkta på detta patent är 
konstruktionens skyddande funktion, som endast nämns förbigående i patentet, 
och ej nämns i ”claims”.  
Det faktum att konstruktionen är relativt skrymmande, då slangar som skall 
rymmas i skyddshöljet ej får böjas så mycket att de riskerar att vikas, gör att vi inte 
kommer att inkräkta på detta patent. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Patent EP0 819 444 B1 [b7]
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Patent EP 0 800 837 B1 
Konstruktionen har samma upphovsman som patent EP 0 819 444 B1, och har 
likartad utformning. Syftet är även här att kontrollera flödet med hjälp av 
förgrening av flödet som sedan kontrolleras med en trevägskran.  
I denna variant kan dock kranen regleras utan att skyddshöljet öppnas.  
Detta sker genom att ett hål i skyddshöljet (se punkt 213, Figur 14) möjliggör 
justering av kranen med hjälp av ett löstagbart vred. Detta för att patienten ej skall 
kunna justera kranen av misstag. 
 
Patentet lägger större vikt vid förhindrandet av ofrivillig och felaktig justering av 
kran än Patent EP 0 819 444 B1, men då konstruktionen fortfarande är 
skrymmande och det framgått av våra undersökningar att det i vårt fall ej är 
önskvärt att kranen ska kunna justeras när skyddshöljet är monterat, kommer vi 
inte att inkräkta på detta patent. 
 

 

 
 

Figur 14. Patent EP0 800 837 B1 [b8] 
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Patent EP 0 695 203 B1 
Detta patent rör en anordning för att koppla ett infusionsrör med en kateter för 
medicinering. Anordningen, med trevägskran, är fäst på en platta som ska hänga 
på kroppen vid medicinering. Patentet inkräktar inte nämnvärt på vår tänkta 
produkt men ger ändå något slags skydd för att de ingående delarna hålls på plats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.1 Slutsats patentsökning 
 
Av de patent som framkom av undersökningen är det inget som på ett 
tillfredställande sätt uppfyller de krav som ställts upp för projektet.  
Då patenten är lösningar på andra problem än de som är aktuella för detta 
projekt, riskerar slutprodukten ej att göra intrång på dessa. 

 

 

 

 

 

Figur 15. Patent EP0 695 203 B1 [b9]
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3.2 Konkurrentanalys 

Genom den tekniska översikten analyserade författarna även möjliga konkurrenter 
till den tänkta produkten samt alternativa lösningar på problemet. Författarna 
gjorde även egna informationssökningar genom Internet för att komplettera den 
tekniska översikten.  
Fyra huvudsakliga konkurrenter identifierades: 
 

- Stopcock Protection Box, Elekta Instrument AB 
- Perifix – Pinpad, B Brown 
- Kompress 
- Tejp 
 

Nedan följer en beskrivning av konkurrenter och alternativa lösningar. 
 

3.2.1 Stopcock Protection Box 

Denna box [9] verkar ha liknande funktion som vår tänkta produkt, men är främst 
tänkt att användas i kombination med dränerings-applikationer, se Figur 17. 
Behandlingen sker i regel på sjukhuset, då dränerings-applikationen är upphängd i 
en ställning.  
Utifrån den information som finns om produkten, verkar den ej vara optimerad 
för användning vid behandling i hemmet, utan är avsedd att monteras på kran 
hängandes i en droppställning. Detta medför att produkten ej är optimerad vad 
gäller yttermått och ergonomi. 
Tyvärr finns ingen närmare information att hitta om produkten. Tillverkaren 
menar dock att den kan användas för att lösa problemet med fixering. 
 

             

Figur 16. Stopcock Protection Box 
Katalognummer: 910400 [b10] 

Figur 17. CSF Drainage System [b11]
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3.2.2 Perifix - Pinpad 

Kan användas för att fixera kranen på kroppen och i viss mån öka patientens 
komfort. Produkten minskar dock ej risken för felaktig justering av kranen. 
Kudden består av ett material som är mjukt mot huden och den är självhäftande 
mot både patienten och kranen [10]. 
 

 

3.2.3 Kompresser 

Kranen kan täckas med rena kompresser för att öka patientens komfort. Det finns 
kompresser som ser ut som en bomullsboll som kranen kan föras in i och hållas 
kvar med hjälp av ett gummiband. 

   

3.2.4 Tejp 

Tejp används ofta för att fixera kranens vred. Detta ger dock ej helt 
tillfredsställande fixering av kranen. 
Metoden upplevs ofta som ohygienisk av personal och patienter. 

3.2.5 Slutsats konkurrentanalys 

Den produkt som framstår som projektets främsta konkurrent är Stopcock 
Protection Box från Elektra Instrument AB. Produkten uppfyller 
huvudfunktionerna men verkar dock ej vara optimerad vad gäller ergonomi, 
yttermått och låg tillverkningskostnad. 

 

 

Figur 18. Perifix – PinPad [b12] 

Figur 19. Sorbact Kompresser [b13]
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3.3 Enkät 

För att få veta mer om vad de tänkta användarna har för erfarenheter och 
önskemål om problemet, skickades en enkätundersökning (se bilaga 5) ut till ett 
antal sjuksköterskor som arbetar med potenta intravenösa läkemedel. Samtliga 
sjuksköterskor har erfarenhet av att ge behandling både i hemmet och på 
sjukhuset.  
Enkäten tar upp frågor som handlar om komfort och säkerhet vid användande av 
trevägskranar. Av 40 utskickade enkäter kom det in 15 svar. 
 
Resultatet blev detta: 

10 st svarade att patienterna uttryckte oro över att kranen kan vridas ofrivilligt. 
13 st svarade att de kände behov av att tejpa och linda kranen så att den inte ska 

vrida sig. 
10 st svarade att de vadderade/lindade kranen så att den inte ska nöta på 

patienten. 
 

Vilka egenskaper är viktigast?: 
Enkelt att använda   12 st   
Genomskinlig   0   st 
Stilfull design   0   st  
Litet och nätt   0   st 
Mjuka kanter som inte skaver  13 st 
Billig    10 st 
Miljövänlig   12 st 
Hygienisk    11 st 
 
 

 

3.3.1 Slutsats enkätundersökning 

Alla sjuksköterskor utom två av de som svarade kände ett behov av att tejpa kranen 
för att den inte ska vrida sig. Detta pekar på att problemet verkligen finns och att 
utläsa av svaren använder ingen något skydd som är direkt anpassat för att lösa det. 
Att patienterna också har uttryckt oro för att kranen ska vrida sig förstärker 
behovet av ett ändamålsenligt skydd. 
 
Om man ser på de egenskaper som är viktigast ser man att det är mest viktigt att 
skyddet har mjuka kanter och inte skaver. De flesta av sjuksköterskorna svarade 
även att de använde någon slags vaddering för att förhindra detta. Andra 
egenskaper som hamnade högt på listan är enkel att använda och att skyddet ska 
ha en låg påverkan på miljön.  
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Av enkätundersökningen drar författarna slutsatsen att problemet är känt och att 
det i dagsläget ej finns en tillfredställande lösning tillgänglig. 
Undersökningsdeltagarnas svar ligger till grund för framtagningen av kundbehov. 

3.4 Kundbehov 

En utredning av kundens behov och önskemål krävdes för att klargöra 
förutsättningarna för arbetet. 
Diskussioner fördes med vår arbetsgivare, där en rad önskemål framkom. 
För att få bättre insikt i hur produkten används, genomfördes även ett studiebesök 
på onkologiska avdelningen på länssjukhuset Ryhov. 
Här fick gruppen träffa patienter, och genom samtal med dessa erhölls en bättre 
bild av vad kranen utsätts för, samt hur den monteras/används.  
Som underlag vid utredningen av kundbehov användes även enkätundersökningen 
(se bilaga 4) som genomfördes av vår arbetsgivare. 
 
De kundbehov som kunde urskiljas baserat på insamlad information listas nedan: 
− Produkten skall eliminera risken för ofrivillig justering av kranen. 
− Produkten skall vara enkel att montera. 
− Vredet måste kunna vara justerat i samtliga lägen (4st) med skyddet monterat. 
− Produkten skall vara bekväm och ergonomiskt utformad för att undvika 

obehag för patient. 
− Produkten skall ej orsaka sanitära problem vid längre användning. 
− Produkten skall passa kran med standardmått. 
− Produkten skall tåla rengöring (vatten, svagare rengöringsmedel etc.). 
− Produkten skall ej upplevas som skrymmande. 
− Produkten skall vara billig nog att användas som engångsartikel. 
− Produkten skall kunna monteras då samtliga slangar är anslutna. 
− Visuell kontroll av kranens inställning skall vara möjlig utan att skyddet 

öppnas/avlägsnas (ex transparant material). 
− Produkten skall ha en tilltalande design. 
− Produkten bör vara återvinningsbar. 
− Produkten bör vara svår att öppna/avlägsna för patienten. 
 

3.5 QFD - Genomförande 

För att klargöra sambanden mellan produktens funktioner och de uppställda 
kundbehoven sammanställdes en QFD (mer information kapitel 2.5.3). I tabellen 
nedan ställs funktioner mot kundbehov. Kundbehoven viktas, och tilldelas poäng, 
1-10, efter hur viktiga dessa behov bedöms vara. 
Sambanden mellan kundbehov och funktion poängsätts enligt följande: 

3 – Starkt samband 

2 – Samband 

1 – Svagt samband 
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Förklaringar (Funktioner): 

Fixering – Funktion som förhindrar att kranen vrider sig. 
Inkapsling (hel/delvis) - Konstruktionen omsluter kranen helt eller delvis. 
Radier - Syftar på hur stora avfasningar som konstruktionen har. Stora radier 
minskar risken för skarpa kanter. 
Anläggningsyta – Den yta på konstruktionen som ligger an mot huden under 
användning. 
Material – Det material som används i konstruktionen. 
Vätskeavstötande – Önskvärd funktion, då ett absorberande material bedöms 
vara ohygieniskt. 
Dränering – God dränering krävs då konstruktionen skall gå att rengöra på ett 
effektivt sätt. 
Montering – Konstruktionens monteringsförfarande bör vara självinstruerande. 
Kompatibilitet – Konstruktionen måste passa standardiserad kran. 
Storlek – Konstruktionens mått (inner/ytter). 
Låsanordning – Syftar på hur konstruktionen hålls stängd under användning. 
Egenkontroll – Kranens läge bör gå att kontrollera utan att skyddet öppnas eller 
på annat sätt demonteras. 
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Förhindra vridning 10 3 2 2 1 1 1
Kran – ställbar 4 lägen 10 3 2 3 1
Passa standardutrustning 10 3 3 3 1 3 3 3
Minimal nötning/skav 8 3 3 3 3 2 2
Visuell kontroll i stängt läge 8 3 2 3 3
Ej skrymmande 7 3 2 1 1 1 3
Låg tillverkningskostnad 6 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1
Återvinningsbar 6 3
Hygienisk 5 2 2 1 3 3 3
Enkel montering 5 2 3 3 3 2 3
Tilltalande design 5 3 3 2 2 3 3 1 1
Svår att demontera (för patient) 3 1 1 1 3
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3.5.1 Slutsats QFD 

Viktning av kundbehov visar att ”Förhindra vridning”, ”Kran – ställbar 4 lägen” 
samt ”Passa standardutrustning” är de viktigaste kraven. Samtliga tre krav har ett 
starkt samband med funktionen ”Fixerare”, dvs. hur fixeringen av kranen i skyddet 
är utformad. Utformningen av fixeraren kommer därför vara en central del av 
konstruktionen. 
Matrisen visar även att ”Kompatibilitet” är ett mycket viktigt krav. 

3.6 Ergonomi 

Allmän definition: 
Ergonomi är en anpassning mellan människor, saker de gör, föremål och 
omgivningen [11]. Man pratar ofta om fysiska ansträngningar men även de 
psykiska aspekterna är viktiga. Om man lyckas med att uppnå god anpassning 
minskar belastningen på människor vilket leder till högre prestationer och större 
välmående. Man bör t.ex. ta hänsyn till skillnader i storlek, styrka och förmåga att 
hantera information hos olika människor. Det är då viktigt att förstå användaren 
och de krav som ställs på denne. 
 
Här nedan följer de punkter man bör ta hänsyn till enligt Universal Design 
Definition [12] samt kommentarer om vad som är viktigt för just vår produkt. 
 
1) Användbar och attraktiv för användare med olika förutsättningar. 

I och med att den aktuella målgruppen är väldigt snäv så har den här 
punkten inte så stor betydelse. 

 
2) Tillmötesgå en bred variation i förmåga och erfarenhet hos användaren. 

Möjliggör användning för både vänster- och högerhänta samt personer med 
varierande rörlighet och precision. 

 
3) Enkel och intuitiv design. 

Det ska vara lätt att förstå hur man använder produkten och hur den 
monteras. Produkten ska ge feedback vid korrekt montering samt 
minimera onödiga och krångliga funktioner. 

 
4) Ge tydlig information. 

Produkten ska tydligt visa kranens läge i stängt läge. Det ska även vara 
väsentliga skillnader mellan olika funktioner/lägen på produkten. 

 
5) Feltolerans. 

Motverka att produkten används felaktigt. 
 
6) Minimera fysisk ansträngning. 

Minimera fysisk ansträngning vid stängning av skydd. 
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7) Storlek och utrymme. 
Undvik att storleken på skyddet påverkar låsningen samt att produkten 
kräver minimal finmotorik. 

 
 

3.7 Miljö 
För att få riktlinjer för miljöaspekterna i projektet studerades landstinget i 
Jönköpings miljöpolicy [13]. Dialog fördes även med arbetsgivaren. Landstingets 
miljömål är att medverka till en hållbar utveckling på ett antal punkter. Det som 
kommer att beröra detta projekt är: 
 

- Minimera materialåtgång för att på så sätt hushålla med naturresurser. 
- Använda återvinningsbara material. 
- Välja material och tillverkningsmetoder som ger låg miljöbelastning. 
- Leva upp till miljölagstiftningen. 

 
Enligt de lokala rutinerna på Länssjukhuset Ryhov återvinns enbart produkter av 
hårdplast om de är försedda med märkning från tillverkaren, detta för att kunna 
spåra vem tillverkaren är. 
 
Enligt rutinerna kasseras all utrustning som riskavfall om spill av cytostatika 
förekommer. 
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3.8 Konceptförslag 

I det inledande skedet användes brainstorming för att generera olika förslag på 
lösningar. I detta skede lades ingen energi på detaljlösningar utan fokus låg på att 
ta fram så många unika lösningar som möjligt. De tankar som framkom delades in 
i kategorier för att strukturera upp olika typer av förslag. Kategorierna kan ses 
nedan: 
  

Plastskal 
• Ett stycke 

- Ask med ben 
- Plastboll 
- Skellettmodell 
 

• Tvådelad 
-Plastask 1 och 2 
- Plasthatt (snäpp och gummiband) 

  
 Mjukt skal 

• Silikon 
• Gummi 

  
  Kardborre 
 
  ”Jungfruben” 
 

 Klämma 
 
 Engångs/återanvändbara 
 
 Tejpa/klistra 

 
 
Brainstormingen följdes upp av idégenerering där skisser togs fram. Arbetet 
utfördes både enskilt och i grupp och flera av de enskilda idéerna visade sig vara 
likartade. De idéer som bedömdes vara genomförbara sammanställdes och skisser 
av dessa togs fram (se kap. 3.8.1). 
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3.8.1 Koncept 

Brainstormingen genererade en rad koncept, av vilka de mest intressanta 
presenteras nedan. 

 
Plastask 1 
 
Ett heltäckande skydd i plast som gjuts i ett 
stycke och hålls samman med hjälp av 
”gångjärn”. Den heltäckande utformningen 
omöjliggör ofrivillig justering av kranens läge 
och de runda formerna minskar nötning mot 
huden. Skyddet monteras med ett enkelt 
enhandsgrepp och går att montera med 
samtliga slangar anslutna till kranen. För att 
kranen skall sitta fast finns ett fäste i botten på 
skyddet där kranen kläms fast. I toppen av 
skyddet finns även fixerare som ska hjälpa till 
att fixera kranens läge. 

 
Plastask 2 
 
Detta koncept har samma egenskaper som 
plastask 1 med skillnaden att skyddet har ett 
plattare utförande. Konstruktionen saknar 
fixerare i toppen men har ett fäste i botten. 
 
 

 
Figur 21. Plastask 2  

Figur 20. Plastask 1  
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Plasthatt med klämfunktion 
 
Skyddet består av en överdel, som kläms fast 
på kranen och fixerar vredet. Detta kan göras 
efter montering av slangar. För att hålla 
skyddet på plats används två plastpiggar på 
varje sida som omsluter kranens anslutningar, 
se Figur 22. Konceptet minimerar 
materialåtgång samtidigt som det skyddar 
kranen från ofrivillig justering. 
 
 

 
Omvänd plasthatt med klämfunktion 
 
Skyddet består av en underdel, som kläms fast 
på kranen och fixerar vredet. Grundprincipen 
är densamma som ”plasthatt med 
klämfunktion” med skillnaden att den fäst i 
kranens underkant. Kranen fixeras även här av 
plastpiggar, se Figur 23. 

 
 
 
 
 

Figur 23. Omvänd plasthatt med 
klämfunktion  

Figur 22. Plasthatt med 
klämfunktion  
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Plasthatt med gummisnodd 
 
Lockliknande koncept som hålls på plats med 
gummiband vilka spänns fast runt kranen. 
Gummibanden måste spännas fast runt 
kranens anslutningar innan slangarna 
monterats. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Plastboll 
 
Konceptet består av en sfärisk konstruktion i 
två delar. De runda formerna ger en liten 
anläggningsyta mot huden och minskar 
nötning. Skyddets delar monteras med 
snäppfunktion liknande ”kinderägg”.  
 

 

 

Figur 24. Plasthatt med gummisnodd

Figur 25. Plastboll  
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Ask med ben 1 
 
Konceptet är en tvådelad plastkonstruktion 
där toppen har ben som snäpps fast i botten. 
Benen fungerar även som fixerare av kranen 
och kan monteras efter att slangarna anslutits. 
Det öppna utförandet möjliggör inspektion av 
kranens läge utan att skyddet behöver öppnas. 
Underdelen har ett fäste där kranen kläms fast 
så att den fixeras under användning och 
underlättar även vid montering. 
 
 

 
Ask med ben 2 
 
Detta koncept har samma egenskaper som 
”Ask med ben1” men har rundare former med 
mer minimalistiskt utförande. 
 
 
 

 

 
Figur 27. Ask med ben 2  

Figur 26. Ask med ben  
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Skeletmodell 
 
Detta koncept är tänkt att minimera 
materialåtgången samtidigt som funktionen 
”Fixering av kran” säkerställs. Montering sker 
med ett gångjärn i benen, samt en 
snäppfunktion som möjliggör montering även 
då slangar är anslutna. 
 

 
Klämma 
 
Detta koncept är gjutet i ett stycke i någon 
form av mjukare plastmaterial som till 
exempel gummi. Tanken är att kranen ska 
tryckas in och klämmas fast i skyddet. Väl på 
plats hålls kranen fast av ”käftarna” som 
förhindrar att kranen ramlar ut. Montering 
kan ske när alla slangar är anslutna. Då 
konstruktionen omsluter hela kranen 
omöjliggörs ofrivillig justering av kran. 
 
 
 

 

 
Figur 29. Klämma  

Figur 28. Skelettmodell 
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Kardborre 
 
Konceptet består av en elastisk linda som 
fixeras med hjälp av kardborreband. Lindan 
viras runt kranen och skyddar den från 
ofrivillig justering. Monteringen sker genom 
att öglor fästs runt kranens anslutningar och 
konstruktionen försluts med hjälp av 
kardborreband. Detta måste ske innan 
slangarna anslutits.  

 

3.9 Sållning 

Sållning genomfördes för att få underlag för urval av slutgiltigt koncept. 

3.9.1 Sållning 1 

Sållning 1 genomfördes för att sålla fram de mest realistiska förslag som framkom 
vid brainstormingen. Nedan listas för och nackdelar med de förslag som kvarstod 
samt kommentarer från uppdragsgivaren. 

Plastask 1 
 
Ett heltäckande skydd i plast som gjuts i ett stycke och hålls 
samman med hjälp av ”gångjärn”. 
 
+ Fullt skyddande funktion. 
+ Ergonomiskt utformad (täcker hela kranen). 
+ Kan tillverkas i ett stycke 
+ Kan monteras/demonteras med samtliga slangar monterade 
 
-  Komplex form 
-  Skrymmande 
 
Kommentar: Mycket säkert, ergonomiskt utförande. Eventuellt 
klumpig/skrymmande. Svårt att se kranens inställning. 

Figur. 20 Plastask 1 

Figur 30. Kardborre  
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Plastask 2 
 
Heltäckande, askliknande skydd som innesluter hela kranen och 
gjuts i ett stycke. Konstruktionen hålls samman med gångjärn. 
 
+ Fullt skyddande funktion. 
+ Ergonomiskt utformad (täcker hela kranen). 
+ Kan monteras/demonteras med samtliga slangar monterade. 
+ Kranen fixeras i asken, då den kläms på plats i en ingjuten 

hållare. 
 
-  Liknar redan existerande lösning. 
-  Skrymmande 
 
Kommentar: Mycket säkert, ergonomiskt utförande. Eventuellt 
klumpig/skrymmande. Svårt att se kranens inställning. 
 

Figur. 21 Plastask 2 

Plasthatt med klämfunktion 
 
Skyddet består av en överdel, som kläms fast på kranen och fixerar 
vredet. 
 
+ Fixerar kran. 
+ Tar liten plats. 
+ Kan tillverkas i ett stycke. 
+ Enkel montering (kan monteras även då samtliga slangar är 

anslutna) 
 
-  obekväm, vassa kanter. 
 
Kommentar: Enkel att använda, känns säker. Frågetecken för 
nötning. 

Figur. 22 Plasthatt med 
klämfunktion 

Omvänd plasthatt med klämfunktion 
 
Skyddet består av en underdel, som kläms fast på kranen och 
fixerar vredet. 
 
+ Fixerar kran. 
+ Tar liten plats. 
+ Kan tillverkas i ett stycke. 
+ Enkel montering (kan monteras även då samtliga slangar är 

anslutna) 
-  obekväm 
 
Kommentar: Enkel att använda och överblicka, men kommer 
eventuellt att orsaka skav och fastna i textilier. 

Figur. 23 Omvänd plasthatt 
med klämfunktion 
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Plasthatt med gummisnodd 
 
Skyddet hålls på plats med hjälp av gummisnoddar, som spänns 
runt kranen. 
 
+ Plasthöljet gjuts i ett stycke 
 
-  Kranens vred kommer lätt att rubbas. 
-  Tveksam fastsättning med gummisnodd. 
-  Måste monteras innan slangar ansluts. 
-  Kräver eftermontering av gummisnoddar. 
 
Kommentar: Enkel att använda och överblicka, liten och nätt. 
Kan eventuellt orsaka skav. 
 

 
Figur. 24 Plasthatt med 
gummisnodd 

Plastboll 
 
Ett tvådelat plastklot som innesluter hela kranen. 
 
+ Heltäckande konstruktion. 
+ Ergonomiskt utformad. 
+ Enkel montering (kan monteras med samtliga slangar anslutna).
+ Enkel konstruktion. 
 
-  Skrymmande. 
-  Tvådelad konstruktion. 
 
Kommentar: Mycket säkert, ergonomiskt utförande. Eventuellt 
mer klumpig/skrymmande än plastask 1 & 2. Svårt att se kranens 
inställning. 
 

 
Figur. 25 Plastboll 

Ask med ben 1 
 
En överdel med ”ben”, kläms ihop över kranen med en underdel. 
 
+ Fixerar kran. 
+ Ergonomiskt utformad. 
+ Enkel montering (kan monteras med samtliga kranar anslutna). 
+ Tar relativt liten plats. 
 
-  Relativt komplex form. 
-  Tvådelad. 
 
Kommentar: Liten och nätt. Ser säker ut, men kan eventuellt 
orsaka skav. 
 

 
Figur. 26 Ask med ben 1 
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Ask med ben 2 
 
En överdel med smala ben, kläms ihop över kranen med en 
underdel. 
 
+ Fixerar kran. 
+ Tar minimal plats. 
+ Relativt enkel konstruktion. 
+ Enkel montering (kan monteras med samtliga slangar anslutna).
 
-  Ben eventuellt ej tillräckligt stabila. 
-  Tvådelad konstruktion. 
-  Täcker ej hela kranen, och kan därför orsaka ”skav”. 
 
Kommentar: Liten och nätt. Ser säker ut, men kan eventuellt 
orsaka skav. 
 

 
Figur. 27 Ask med ben 2 

Skeletmodell 
 
En minimal, skelettliknande konstruktion, som hålls ihop med 
hjälp av gångjärn. 
 
+ Fixerar kran. 
+ Minimal materialåtgång. 
+ Enkel montering. 
+ Kan tillverkas i ett stycke. 
 
-  Täcker ej hela kranen, och kan därför leda till ”skav”. 
-  Vek konstruktion. Kan försvåra säker stängning av kran. 
 
Kommentar: Enkel att överblicka, men känns ostadig, osäker och 
kan orsaka skav. 
 

 
Figur. 28 Skelettmodell 

Klämma 
 
Klämma i något mjukare plastmaterial, som kläms fast över 
kranen. 
 
+ Ergonomiskt utformad, täcker hela kranen. 
+ Kan tillverkas i ett stycke. 
+ Fixerar kran. 
+ Enkel montering (går att montera med samtliga slangar 

anslutna). 
 
-  Komplex form. 
-  Skrymmande. 

 
Figur. 29 Klämma 
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- Tveksamt hur stabilt klämman sitter kvar på kranen under 
användning. 
 
Kommentar: Luftigt och överskådligt utförande, men hur väl 
fixerad är kranen då skyddet monteras? 
 
 

Kardborre 
 
En elastisk linda som fixeras med hjälp av kardborreband. 
 
+ Enkel att montera. 
+ Tar liten plats. 
+ Ergonomisk (täcker hela kranen). 
 
-  Tveksam fixering av kranens reglage. 
-  Måste monteras innan slangar ansluts. 
-  Dyr jämfört med gjutna plastprodukter. 
-  Tveksam hygien vid längre användning. 
 
Kommentar: Mjukt textilmaterial gynnar bekvämligheten, men 
konstruktionen är oflexibel, då skyddet måste avlägsnas vid 
justering. 

 
Figur. 30 Kardborre 

 

Sållning 1 åskådliggjorde konceptens för – och nackdelar, och gav underlag för 
vidare sållning. 

 

3.9.2 Sållning 2 

Sållning 2 har syftet att plocka bort koncept som ej bedöms vara värda att gå 
vidare med. Sållningen baseras på ett möte med uppdragsgivare och handledare 
och +/- viktningen från sållning 1. 
 

- Koncept ”plastask 2” tas bort då den är närmast identisk med ”plastask 1”, 
dock något mer skrymmande. 

- ”Plasthatt med gummisnodd” tas bort då den förmodligen fixerar kranen 
dåligt och är krånglig att montera. 

- ”Plastask med ben 1 och 2” slås ihop till ett koncept då de är näst intill 
identiska. 

- ”Skellettmodellen” är en enkel lösning med låg materialåtgång, men 
konstruktionen blir förmodligen för vek i plastmaterial och det finns risk 
att den skaver. Det är även tveksamt om det blir en säker låsning av 
skyddet. 
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- ”Kardborren” är annorlunda mot de andra förslagen, men det finns 
frågetecken kring hygienen och huruvida det mjuka materialet håller 
kranen på plats. 

- ”Omvänd plasthatt med klämfunktion” tas bort då den inte fixerar kranen 
på ett tillfredställande sätt och kan sticka patienten och fastna i kläder. 

 
Efter sållning 2 återstår fem koncept att gå vidare med: 
 

- Plastask 1 
- Plasthatt med klämma 
- Plastboll 
- Plastask med ben 
- Klämma 

 

3.9.3 Go/No-go 

Denna matris är till för att få en översikt av vilka koncept som inte uppnår 
uppställda krav. Man ser även vilka koncept som behöver undersökas för att räta 
ut eventuella frågetecken (mer information kapitel 2.5.5.2). 
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Ta
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te
n 
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1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ? 
2  -   +   +  +  ?  +  +  +  +  +  + 
3  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  - 
4  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
5  +  +  ?   +  ?  +  ?  +  +  +  + 

 
1. Plastask 
2. Plasthatt med klämfunktion 
3. Plastboll 
4. Plastask med ben 
5. Klämma 
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3.9.4 Slutsatser Go/No-go: 

”Plastask” klarar alla kraven förutom “Ta liten plats”. Där har författarna satt ett 
frågetecken eftersom det beror på hur man utformar den, men den behöver inte 
nödvändigtvis ta mer plats än till exempel ”Plastask med ben”. 
 
”Plasthatt med klämfunktion” får ett minus för nötning eftersom den inte täcker 
hela kranen. Den får även ett frågetecken för ”Utstråla säkerhet” eftersom den som 
sagt inte täcker kranen och det kanske kan upplevas som mindre säkert. 
 
”Plastboll” får ett minus för storleken då en sfär är skrymmande och ej helt 
anpassad till kranens form. 
 
Plastask med ben får enbart plus. 
 
Klämman får frågetecken på ”Förhindra vridning av kran” då den inte sitter fast på 
kranen och kan glappa. Av samma anledning får den även ett frågetecken för 
”Utstråla säkerhet” och ”Säker montering”. 
 
En parentes är att denna matris inte talar om hur väl varje koncept uppfyller 
kraven, bara om de gör det eller ej. 
 

3.9.5 Pughs beslutsmatris 

För att få ett bättre beslutsunderlag om vilka/vilket koncept som är värda att gå 
vidare med upprättades en Pugh-matris. En Pugh-matris ger en tydligare bild av i 
vilken grad ett koncept uppfyller ställda krav (mer information kapitel 2.5.5.3). 
Det första steget är att ställa produktegenskaper för de återstående koncepten mot 
varandra, för att på så sätt få en uppfattning om vilka krav som är mest 
betydelsefulla. 
Principen är att kraven i vågrät kolumn ställs mot kraven i lodrät kolumn. Är 
kravet i vågrät kolumn viktigare resulterar detta i ett ”+”.  
Slutligen summeras antal ”+” och ”-”, för att sedan sammanställas i en 
totalviktsfaktor. 
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3.9.5.1 Matris 1 
Punkten ”återvinning” fick 0 poäng i matrisen, men då denna egenskap ej är 
betydelselös, används regeln att poängen blir minsta möjliga viktningspoäng 
genom två (I detta fall ½=0.5p). 
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Nötning   - - + + + - - - + + 5  5 5
Rymma kran     + + + + + + + + + 9  9+1 10

Förhindra vridning       + + + + - + + + 7  7+1 8
Enkel montering         - + - - - - - 1  1+0 1

Utstråla säkerhet           + - - - + + 3  3+1 4
Återvinning             - - - - - 0  0+0 0.5

Säker montering               - + + + 3  3+4 7
Tillåta 4 lägen kran                 + + + 3  3+6 9

Massprod                   + + 2  2+4 6
Lågt pris                     + 1  1+2 3

Ta liten plats                          2 2
Summa -  1 1 0 1 0 4 6 4 2 2     
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3.9.5.2 Matris 2 
I nästa steg ställs samtliga koncept mot en referens, I detta fall ”Stopcock 
protection box”, då denna produkt bedöms vara vår närmsta konkurrent. 
I kolumnen ”viktning”, används de värden som erhölls i matris 1. 

 

Kriterier Viktning  P
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k 
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K
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Nötning 5 + - + + + 
Rymma kran 10 0 - 0 0 0 

Förhindra vridning 8 0 0 0 0 - 
Enkel montering 1 + + + + + 

Utstråla säkerhet 4 - - - - - 
Återvinning 0.5 + + + + + 

Säker montering 7 0 - 0 0 - 
Tillåt 4 lägen 9 0 0 0 0 0 

Massproducering 6 + + + - + 
Lågt pris 3 + + + + + 

Ta liten plats 2 R
ef

: S
to
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oc

k 
P

ro
te

ct
io

n 
B

ox
 

+ + 0 + + 
Σ+   17.5 12.5 15.5 11.5 17.5 
Σ0   34 17 36 34 19 
Σ-     4 26 4 10 19 
Nettovärde   +13.5 -13.5 +11.5 +1.5 -1.5 

3.9.6 Slutsats Pugh-matris 

Pugh-matrisen visar att koncept ”Plastask”, ”Plastboll” och ”Plastask med ben”, är 
bäst lämpade att gå vidare med, då deras nettovärden i matris 2 blev positiva. 
Av dessa får ”Plastask” och ”Plastboll” klart bäst resultat. 
Resultatet är i linje med författarnas förväntningar. 

3.10 Grovkonstruktion 

Efter sållning och urval återstod tre koncept. Cad-modeller skapades av samtliga 
koncept för att få en bild av verkliga proportioner och minimimått med mera. 
Cad-modellerna avslöjade att vissa koncept kom att få ett helt annat utseende än 
vad som var tänkt, då kranens utformning begränsade formgivningen.  
Till exempel kan inte koncept ”Plastboll” vara helt sfärisk då detta ger orimliga 
yttermått som gör konceptet väldigt skrymmande. Ett antal varianter av varje 
koncept togs fram med preliminära mått. 
Ett nytt koncept togs även fram, kallat ”Plastklämma kombo”, som kombinerar 
koncepten ”Klämma” och ”Plastask”. Konceptet har ”Klämmans” utseende men 
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för att få ett mer öppet utförande konstruerades den med gångjärn, se kapitel 
3.10.1. 

3.10.1 Mock-up 

Enkla prototyper, så kallade mock-up:s, tillverkades med hjälp av en 3D-printer 
(se kapitel 2.4.3). Dessa prototyper, tillverkade av ABS-plast, är mycket ömtåliga 
men åskådliggör brister och styrkor hos de olika koncepten på ett tydligare sätt än 
en Cad-ritning gör. 
 
Koncepten togs i vissa fall fram i olika varianter:  
”Plastboll” fick nya mått för att göra den mindre skrymmande. Detta gjorde att 
den sfäriska formen fick överges. 
”Plastask” togs fram i tre versioner: 
”Plastask – kors” hämtade inspiration från ”Plasthatt med ben”, och var ett försök 
att ta fram en konstruktion med minimala yttermått. 
”Plastask med piggar/fixerare” förseddes både med fixerare och invändig ”pigg”, 
för att fixera kranen i konstruktionen. 
”Plastask utan piggar/fixerare” är identisk med konstruktionen ovan, dock helt 
utan piggar/fixerare. 
”Plastaskarna” och ”Plastboll” var från början tänkta att bestå av två symmetriska 
delar, men på grund av slangarnas anslutningar och kranens utförande, kunde 
detta ej genomföras. 
 
Nedan listas en utvärdering av resultatet. 
 
 
Plastklämma kombo 
 
Konstruktionen verkar uppfylla ställda krav. 
Dock kommer konstruktionen kräva följande 
förändringar: 
 

- Takhöjden för överdelen kan minskas 
- Bredden kan minskas på varje sida 
- Tydlig anvisning i materialet, där 

klämman skall vikas 
- Snävare toleranser för ”fixerare” i den 

nedre delen av konstruktionen. 
- Snäppfunktion måste konstrueras. 

 
 
 
 
 

 

 
Figur. 31 Plastklämma kombo. 
Kran monterad 

 

 
Figur. 29 Klämma 

Figur. 20 Plastask 1 
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Plastask – Kors 
 
Konstruktionen verkar uppfylla uppställda 
krav och konstruktionens mått är optimala. 
Dock kommer konstruktionen kräva följande 
förändringar: 
 

- Snäppfunktion måste konstrueras. 
- Gångjärn måste konstrueras. 
- Snävare toleranser för ”fixerare” i 

konstruktionens nederdel.  

 
Figur. 32 Plastask – Kors. Kran 

monterad 

 
Figur. 33 Plastask - Kors 

 
Figur. 20 Plastask 1 

 
Plastask – Med Piggar/Fixerare 
 
Konstruktionen verkar uppfylla uppställda 
krav och konstruktionens mått är optimala. 
Dock kommer konstruktionen kräva följande 
förändringar: 
 

- Piggar/Fixerare riskerar att ”ta i” 
kranen vid montering. 

- Gångjärn måste konstrueras. 
- Snäppfunktion måste konstrueras. 
- Snävare toleranser för “fixerare” i 

konstruktionens nederdel.  
 

 

 

 
Figur. 34 Plastask – Med 

piggar/fixerare. Kran monterad 
 

 
Figur. 20 Plastask 1 

 
 
 
 
 
 

  



Genomförande  

44 

Plastask utan Piggar/Fixerare 
 
Konstruktionen verkar uppfylla uppställda 
krav och konstruktionens mått är optimala. 
Dock kommer konstruktionen kräva följande 
förändringar: 
 

- Gångjärn måste konstrueras. 
- Snäppfunktion måste konstrueras. 

 
Kommentar: Konstruktionen tenderar att 
upplevas som ”skramlig” utan fixerare, då 
kranen ej sitter fixerad i konstruktionen. 

 
Figur. 35 Plastask utan 

piggar/fixerare. Kran monterad 

 
Figur. 20 Plastask 1 

 
Semi-sfär (Tidigare: Plastboll) 
 
Konstruktionen verkar uppfylla uppställda 
krav. Dock kommer konstruktionen kräva 
följande förändringar: 
 

- Mått bör optimeras. 
- Gångjärn måste konstrueras. 
- Snäppfunktion måste konstrueras 

 

 
Figur. 36 Semi-sfär. Kran monterad 

 
Figur. 37 Semi-sfär 

 
 

Figur. 25 Plastboll 
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Plasthatt med Ben 
 
Konstruktionen verkar uppfylla uppställda 
krav. Dock kommer konstruktionen kräva 
följande förändringar: 
 

- Mått är ok överlag. Dock krävs 
snävare toleranser för ”ben” och 
”fixerare”. 

- Snäppfunktionen kräver omarbetning.
 

 
Figur. 38 Plasthatt med ben. Kran 

monterad 

Figur. 39 Plasthatt med ben. Öppen 

 
Figur. 26 Plasthatt med ben 1 

 
 

3.10.1.1 Utvärdering av mock-up 
Resultatet av Pugh-matrisen tyder på att konceptet ”Plastask” är det som har störst 
potential. Detta var i linje med författarnas förväntningar, men för att få ett 
professionellt utlåtande om konceptens egenskaper gällande produktion och 
kommersiell gångbarhet kontaktades företaget Werinova. Företagets grundare, 
Joachim Werich, gav feedback på de olika koncepten samt tips om lämpliga 
material, tillverkningsmetoder och nödvändiga förändringar av koncepten. Efter 
samtalet fanns ytterligare grund för att besluta sig för det slutgiltiga konceptet.  



Resultat 

46 

4 Resultat 
4.1 Slutgiltigt koncept 

 
Med det underlag som tidigare beskrivits valdes konceptet ”Plastask”.  
Konceptet är en heltäckande konstruktion med gångjärn och snäppfunktion och 
kommer att gjutas i ett stycke. 

 

 

Figur. 40 Plastask – Rendering, öppen Figur. 41 Plastask – Rendering, stängd 

 

 
Kranen hålls på plats i skyddet med hjälp av 
en fixerare i konstruktionens underdel. 
Plastpiggar i underdelen förhindrar även att 
kranen vrider sig i skyddet då korkarna på 
kranens anslutningar ej är monterade. 
 
Konstruktionen förses med inspektionshål i 
överdelen för att möjliggöra visuell kontroll av 
kranens läge. 

 
Figur. 34 Plastask – Med 

piggar/fixerare. Kran monterad 

 
Figur. 20 Plastask 1 
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4.1.1 Detaljkonstruktion 

Heltäckande skydd 
 

- Skyddets hölje fick en svagt cylindrisk form, med avrundningar för att göra 
skyddet mindre skrymmande, ergonomiskt anpassat och mer estetiskt 
tilltalande. 

- Konstruktionen gjuts i ett stycke för att underlätta vid tillverkning och 
montering. 

- Skyddets hölje är invändigt dimensionerat för att rymma en trevägskran av 
standardtyp men även för att passa kranar med olika utformningar av 
vredet. 

- Kranens vred kan ställas i samtliga 4 lägen.  
- Höljet har tre uttag för kranens anslutningar och är dimensionerade på ett 

sådant sätt som möjliggör montering av kran med anslutningarnas korkar 
på plats. 

 
Stängningsfunktion 
 

- Konstruktionens båda halvor hålls samman av ett gångjärn med ingjuten 
vikningsanvisning. Denna lösning kräver att materialet Polypropylen 
används, vilket har egenskapen att dess molekylkedjors orientering påverkas 
vid böjning, och därigenom blir starkare vid varje vikning. 

- För säker stängning av skyddet används en snäppfunktion bestående av två 
piggar med hullingar i höljets underdel, som fäster i motsvarande hål i dess 
överdel. Hålen är utformade på ett sådant sätt att stängning underlättas, 
medan öppning försvåras. 

- Öppning sker genom att konstruktionen deformeras med handkraft så att 
hullingarna släpper taget om skyddets överdel.  

 
Fixering 
 

- För att hålla kranen på plats, finns en ringformad fixerare i höljets 
underdel, där kranen trycks fast. 

- För att undvika att kranen vrider sig i skyddet då den är monterad utan 
anslutningarnas korkar används två piggar, utformade som rör, i höljets 
botten. Dessa förhindrar även att skyddet monteras felaktigt. 

- Piggarnas godstjocklek är max 2/3 av skyddets godstjocklek, vilket krävs vid 
formsprutning. 

 
Visuell kontroll 
 

- För att tillåta visuell kontroll av kranens inställning, förses skyddets överdel 
med inspektionshål. Detta möjliggör kontroll utan att skyddet behöver 
öppnas eller avlägsnas. 

 
För ritningsunderlag, se bilaga 6 
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4.1.2 Prototyp 

En prototyp av det slutgiltiga konceptet togs fram av Acron Formservice AB [14].  
Även denna modell togs fram med metoden SLA (se kap 2.4.3) vilket innebär att 
materialegenskaperna ej är de rätta. Prototypen kommer fungera som underlag vid 
test i sjukhusmiljö, då det i dessa första test är mest intressant att undersöka 
dimensioner och få feedback på själva idén i sig. 

     

Figur. 43 Prototyp 2.1                              Figur. 44 Prototyp 2.2 
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4.2 DFM 

DFM – Design For Manufacture, är metoder och riktlinjer för att säkra låga 
tillverkningskostnader i produktion. 
De generella riktlinjerna för DFM är [15]: 
 

- Tillverkade komponenter bör gå att använda i flera olika produkter. 
- Antal komponenter i en produkt skall alltid minimeras. 
- Standardisering bör eftersträvas i varje steg. 
- Enkla, kostnadseffektiva metoder i produktionen bör användas. 

 
Utöver dessa, tillkommer riktlinjer specifika för varje tillverkningsmetod. 
Riktlinjer för formsprutning av plast kräver att följande aspekter tas i beaktande: 
 

- Verktyg skall alltid utformas med släppningar, för att underlätta 
borttagning av gjutningen från verktyget. En lutning på 1-2 grader är 
lämplig för ytor upp till cirka 13 cm. 

- I konstruktioner med varierande godstjocklek, får en anslutande 
godstjocklek ej vara större än 2/3 av yttertjockleken. Detta för att undvika 
krympning som ger upphov till sjunkningar (se Figur 45), då tunnare 
väggar stelnar snabbare än tjockare. 

 
Figur. 45 Krympning - Exempel 

 
- Radier och hörn bör ej vara mindre än ¼ av minsta godstjocklek. 
- Inre och yttre radier bör ha samma centrumpunkt.  
- Ribbor bör vara mellan 1/3-2/3 av nominell väggtjocklek. 

 
De generella riktlinjerna uppfylls bland annat genom anpassa skyddet till 
existerande kranar. Skyddet bör tillverkas i ett stycke för att minimera antalet 
ingående komponenter och minimera tillverkningskostnaden.  
 
Formsprutning väljs som tillverkningsmetod, då det är en lämplig metod för att 
massproducera komplicerade plastprodukter. Verktygskostnaderna för metoden är 
hög, men vägs upp av stora tillverkningsserier, korta tillverkningscykler, samt 
möjligheten att gjuta flera enheter i samma verktyg. 
Priset för ett verktyg av god kvalitet kan variera från 0,5-1,5 miljoner kr [16]. Ett 
provverktyg för testserier kan dock tillverkas för uppskattningsvis 50 000 kr [16]. 
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Det är av yttersta vikt att alla ändringar av konstruktionen sker innan ett verktyg 
tillverkas, då det är mycket svårt och i vissa fall omöjligt att modifiera detta i 
efterhand.  
 

4.3 Ergonomiska aspekter hos produkten 
När produkten utformades lades stor vikt vid att den ska kunna monteras på ett 
enkelt sätt, helst med enhandsfattning. För att möjliggöra detta konstruerades 
skyddet i ett enda stycke med ett gångjärn och en snäppfunktion. 
För att minska möjligheterna att produkten missförstås har skyddet konstruerats 
på ett sätt som endast möjliggör ett monteringsläge för kranen. På så sätt 
underlättas sjuksköterskans arbete och förhindrar att kranen monteras felaktigt. 
Det ska vara lätt att se hur den ska användas och ett klickljud bekräftar att skyddet 
monterats korrekt. 
För att minska patientens oro att kranen kan vrida sig har skyddet försetts med 
inspektionshål, vilka möjliggör kontroll av kranens läge utan att demontera 
skyddet. Skyddet har även fått en rund utformning för att minimera risken för 
nötning mot patientens hud under användning. 
 

4.4 Produktens miljöpåverkan 
Vår produkt skall tillverkas i plast, vilket är ett slitstarkt och tåligt material som ger 
möjlighet till låg miljöpåverkan. Den plast som valts är polypropylen som är en av 
de plaster som har lägst miljöpåverkan. Denna plast kan brännas utan att gifter 
frigörs och det återstår bara koldioxid och vatten. Polypropylen kan också 
återvinnas genom smältning. 
 
För att få mer överblick över vår produkts påverkan på miljön genom sin livslängd 
används en så kallad MET-matris, se bilaga 4  (mer information kapitel 2.52). 

4.4.1 Slutsats MET-matris 

Då många parametrar är okända gällande den organisation som krävs för att 
tillverka och distribuera produkten, är MET-matrisen något förenklad. Matrisen 
ger en översikt över produktens miljöpåverkan genom dess livscykel. Produktens 
största miljöpåverkan är enligt matrisen den koldioxid som bildas då produkten 
energiåtervinns i slutet av dess livscykel. 
 

Produktion av material och komponenter 
Polypropylen har relativt låg miljöbelastning i ren form. Dock tillsätts oftast 
flamskyddsmedel, då PP är lättantändligt (Enligt CES EduPack 2007). 
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Tillverkning 
Vid formsprutning av PP krävs inga starka lösningsmedel eller dylikt. 
Den miljöbelastning som förekommer är den energi som krävs för att smälta 
materialet (smältpunkt PP: 149.4 – 174.9 °C (Enligt CES EduPack 2007)), samt 
driva maskinen. 
 
Användning 
Produkten är en engångsartikel, men utgör ingen miljöbelastning under 
användning då den ej genererar några restprodukter förutom eventuellt 
förpackningsmaterial. 

Resthantering 
Produkten kan återvinnas med hjälp av energiåtervinning, men kräver korrekt 
märkning som anger dess tillverkare och ursprung. De utsläpp som genereras 
består av koldioxid och vatten [16].
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5 Slutsats och diskussion  
Examensarbetets mål var att i samarbete med ALMI Företagspartner AB ta fram en 
produktionsklar prototyp som uppfyller de krav som ställts med avseende på 
funktion, säkerhet och miljöpåverkan. 
Kostnad för tillverkning har ej kunnat fastställas, då den beror på den slutgiltiga 
verktygskostnaden samt tillverkningsvolymen, vilket är parametrar som ej kunnat 
fastställas inom examensarbetets tidsramar. 
Det slutgiltiga konceptet skall fungera som underlag då den färdiga produkten 
skall tas fram. 
 
Författarna har under arbetets gång fått möjlighet att praktiskt använda de 
kunskaper om produktutveckling som erhållits under den treåriga 
ingenjörsutbildningen. 
Att själv ta fram en tidplan samt strukturera arbetet innebar en betydligt större 
utmaning än tidigare produktutvecklingsprojekt i utbildningen. 
 
Särskilt intressant var den högre verklighetsanknytning som arbetet innebar, då 
detta skedde i direkt samarbete med kund och tillverkare. 
 
Arbetet resulterade i ett fungerande koncept som uppfyller kraven: 
 
Förhindra vridning av kran – Det heltäckande utförandet, där skyddet helt 
omsluter kranen, omöjliggör vridning av kran då skyddet är monterat. 
Minimera nötning mot hud – Ett ergonomiskt utförande med minimalt antal 
skarpa kanter och utstick minimerar den nötning som kan uppstå då kranen bärs 
av patient. 
Tillåta alla fyra kranlägen – Skyddets utförande tillåter montering av kran, 
oberoende av kranens inställning. 
Kompatibel med standardkran – Skyddet tillåter montering av kran av 
standardtyp. 
Tåla rengöring – Skyddet är tillverkat av polypropylen som tål rengöring i höga 
temperaturer. 
Tillåta visuell kontroll av kranens läge – Skyddet är försett med inspektionshål, 
vilka tillåter visuell kontroll av kranens läge. 
 
Författarnas och arbetsgivarens målsättning var att ta fram ett koncept färdigt för 
produktion. Konceptet kräver dock praktiska tester i sjukhusmiljö samt eventuellt 
optimering av mått och toleranser.  
Vid granskning av konstruktionen innan produktion, kan ytterligare justeringar 
krävas. Denna granskning bör genomföras av en erfaren verktygsmakare. 
 
Under arbetets gång har vissa begränsningar förekommit på grund av projektets 
snäva tidsramar. Innan ett eventuellt mönsterskydd/patent söks, bör produkten 
”Stopcock Protection Box” från Elekta Instrument AB undersökas närmare, då ett 
eventuellt patent/mönsterskydd för produkten ej granskats. 
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8.1 Tidsplan – GANTT-schema 

 



Bilagor 

59 

8.2 Kravspecifikation 

 

• Förhindra vridning av kran 
‐ Skyddet skall vara konstruerat på ett sådant sätt att det justerbara 

vredet på kranen ej kan justeras oavsiktligt när skyddet är monterat. 
 

• Minimera nötning mot hud (Material, radier?) 
‐ Skyddet bör vara utformat så att skarpa hörn etc. undviks. Radier på 

minst 1 mm bör eftersträvas. 
‐ Skyddets anläggningsyta skall minimeras och bör ej överstiga 9 cm² 
 

• Reglering av kranlägen (90°) 
‐ Skyddets utformning skall tillåta att vredet på kranen står i valfritt 

läge (4 lägen, 90° mellan varje läge). 
‐ Skyddets konstruktion skall medge fritt spelrum för olika utformningar 

av kranens vred, med eller utan avfasningar/rundningar. Se 
illustration nedan. 

 
• Kompatibel med standardkran 

‐ Skyddet skall kunna monteras på trevägskran av standardtyp. För 
mått, se bilaga 4. 

‐ Skyddet skall vara utformat på ett sätt som möjliggör säker montering 
av detta oberoende om ”korkarna” på kranens anslutningar är 
monterade eller ej. 

• Rengöring 
‐ Skyddet bör tåla värmedesinfektion, vilket kräver att materialet tål 

minst 90°C 
‐ Skyddet skall tåla rengöring i vatten. 
‐ Skyddet skall vara konstruerat på ett sådant sätt att vätska effektivt 

dräneras efter rengöring. 
 

• Egenkontroll av kranläge 
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‐ Kranens inställning bör gå att kontrollera visuellt, utan att skyddet 
avlägsnas eller öppnas. 

‐ Eventuella inspektionshål får ej äventyra kravet ”Förhindra vridning av 
kran”. Maximal inspektionshålsdiameter: 5 mm. 

 

• Miljö & Ekonomi 
‐ Skyddet bör vara billigt nog för att den ska gå att använda som 

engångsartikel. 
‐ Materialkostnaden bör vara så låg som möjligt. 
‐ Skyddet bör gå att energiåtervinna. 
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8.3 Produkt och funktionsnedbrytning 
Utifrån vår marknadsundersökning har ett antal funktioner identifierats. För att få en 
översikt av dessa har en tabell ställts upp med huvudrubrikerna Handhavande, 
Ergonomi, Design, Miljö, Dimensioner, Kvalitet, Tekniska krav, Produktionskrav, 
Ekonomi och Hygien: 
 
Funktioner 
Handhavande 
Kunna Monteras lätt N Gärna enhandsgrepp 
Kunna Rengöras lätt Ö Under användning 
Erbjuda God dränering Ö Efter rengöring 
Tillåta Visuell kontroll av kranläge Ö I stängt läge 
Undvika Felaktig demontering Ö Av annan än personal 
 
Ergonomi 
Erbjuda Liten anläggningsyta Ö Mot huden 
Klargöra Monteringsläge Ö Otvetydigt läge för 

montering 
Undvika Nötning HF Bekväm vid 

användning 
 
Design 
Passa Sjukhusmiljö Ö Smälta in 
Utstråla Säkerhet N Trygghet för patient 
Undvika Synlighet Ö Ej iögonfallande 
 
Miljö 
Tillåta Återvinning N  
 
Dimensioner 
Kunna Rymma kran HF  
Erbjuda Minimal storlek Ö Ta liten plats 
Undvika Vassa kanter Ö 
 
Kvalitet 
Erbjuda Engångsanvändning Ö 
Erbjuda Säker montering N 
 
Tekniska krav 
Erbjuda Inkapsling Ö Som skydd för kran 
Erbjuda Säker låsning N  
Tillåta Fyra kranlägen N 
Förhindra Vridning av kran HF 
 
Produktionskrav 
Kunna Massproduceras N 
Erbjuda Symmetrisk konstruktion Ö 
Tillåta Tillverkning i ett stycke Ö 
Minimera Materialåtgång Ö 
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Ekonomi 
Erbjuda Lågt pris N 
 
Hygien 
Erbjuda Vätskeavstötning Ö 
 
Förklaring: 

HF = Huvudfunktion 
N = Nödvändig funktion 
Ö = Önskvärd funktion 
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8.4 MET-matris 
 

MET-matris 
  
Livscykelfas 
  

Material 
  

Energianvändning 
  

Utsläpp 
  

Produktion av 
material och 
komponenter 
 

- Polypropylen 
- Volym: 2.75 gram 
 

? 
 
 

? 
 
 

Tillverkning 
 

Formsprutning 
 

? 
 

Inga starka 
lösningsmedel eller 
liknande behövs. 

Distribution 
    
 
Användning 
 

- Livslängd:          
Engångsartikel 
 

Inget 
 

Inget 
 

Resthantering 
  
  
 
  

- Förbränning. 
- Återvinning genom 
smältning. 
- Identifiering av 
tillverkare och 
material. 
 

? 
 
 
  
  
 

Koldioxid och vatten. 
  
CO2: 2.07 – 2.29 kg/kg 
 
 
 



Bilagor 

64 

8.5 Ritningsunderlag 
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8.6 Enkät 
Enkät riktad till personal angående ”Skydd till trevägskran” 
 
Jag arbetar som sjuksköterska på onkologkliniken på Ryhov i Jönköping. Utöver mitt 
vardagliga arbete håller jag nu på att tillsammans med P.U.M.A (Produkt Utveckling 
med Medicinsk Anknytning) utveckla ett skydd till trevägskranar som används till 
intravenösa infusioner och vid tillexempel cytostatikabehandling i hemmet. P.U.M.A. 
är ett idéutvecklingsprogram inom Landstinget i Jönköpings län som stödjer 
vårdpersonal som vill utveckla bra produkter för vården. 
 
Du är utvald att besvara en kort enkät om dina upplevelser angående trevägskranarna 
och eventuella risker och problem med dessa. Jag vill påpeka att dina svara kommer 
att behandlas anonymt. För att få en användarvänlig och bra produkt är dina 
synpunkter viktiga för mig och jag är därför tacksam om du fyller i enkäten och 
skickar tillbaka den via vanlig post inom en vecka.  
 
Har du några frågor angående produkten eller enkäten är du välkommen att höra av 
dig till någon av oss. 
 
Med vänlig hälsning 
Fotola Koutakis Wohlin  
 
Fotola Koutakis Wohlin   Karolina Borg 
Sjuksköterska   ALMI Företagspartner 
P.U.M.A 
Tel: 036-322919   Klubbhusgatan 13, 553 03 
Jönköping 
Mail: fotini.koutakis.wolin@lj.se  Tel: 036-306 521 
    Mail: karolina.borg@almi.se  
 
 
 
Arbetar ni med patienter som får cytostatika eller andra infusioner? 
Ja    
Nej   
 
 
 
Upplever ni att det finns en oro hos patienter att tillförseln av t.ex. cytostatika ska 
strypas eller ändras? 
Ja, framför allt när de vårdas i hemmet    
Ja, framför allt när de behandlas på sjukhus     
Ja, både när de behandlas i hemmet och på sjukhus   
Nej       
 
Kommentar___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
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Vidtar ni några säkerhetsåtgärder för att kranen inte ska vridas? 
Ja    
Nej   
 
Kommentar___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
Använder ni någon form av skydd för kranen? 
Ja    
Nej   
 
Kommentar___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
Upplever ni att patienter klagar över att trevägskranen nöter mot huden? 
Ja   
Nej   
 
Kommentar___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
Har ni upplevt några andra problem eller risker med trevägskranar vid 
cytostatikabehandling eller andra infusioner? 
Ja   
Nej   
 
Kommentar___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
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Vilka egenskaper tycker ni är viktigast hos ett skydd för trevägskranar som ska 
förhindra att kranen inte vrider sig? 
Enkelt att använda     
Genomskinligt     
Stilfulldesign     
Litet och nätt     
Mjuka kanter som inte skaver    
Billig      
Miljövänlig      
Hygienisk      
 
Kommentar___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
 
Övriga synpunkter eller förslag 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
 
Tack för er medverkan! 
 
 

 

 


