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Abstract

Abstract
This thesis is part of a bigger project, ORTO - roughly translated to optimized
resource efficient manufacturing of orthoses. During the manufacturing of orthopedic
aids many different methods are used to manufacture individually adjusted products.
Processes, methods and material may vary depending on what end product is going to
be produced. The knowledge of how the manufacturing affects the employees long
term is not complete from a health-oriented perspective.
The purpose of this thesis is to map out the manufacturing processes for rigid and
hinged molded ankle-foot orthoses made primarily from carbon fibre composite. This
will then be used to identify the potential sources of exposure of hazardous materials
that can lead to health issues.
To answer the problem statements theory about process mapping has been gathered
and observations in the shape of video recordings have been done at Borås Orthotics
to map out the current situation, in addition to interviews. The purpose of the process
mapping was also to identify potential sources of emission where exposure to
hazardous materials was evident. Theory and research about these materials has been
gathered about the potential health issues. The exposure times from the sources of
emissions has been compiled from the video recordings, where it was deemed to be
four possible sources, in the form of dry carbon fibre bands, casting with poly methyl
methacrylate, sanding and gluing. The exposure times and the sources of emission has
been analyzed and compared with theory and research to investigate if there was any
possible health hazards.
The discussion has most importantly been about how the manufacturing of hazardous
materials can affect the employees in terms of health and how the exposure times can
be reduced. The conclusion is that certain sources of emissions run a greater risk to
affect the employees negatively and certain measures might be in order to in terms of
changing how the work is performed. It might be worth some reconstruction to make
the work place safer in addition to reviewing certain methods. In general the
regulations are a good idea to abide by since they are intended to prevent exposure for
employees that work materials such as carbon fibers. Other practical suggestions of
how to reduce the exposure to hazardous materials are included. An example of this
could be to install a mirror solution in the fume cupboard at the casting process or to
look at the routines and the work methods applied at the sanding process. The
regulations should also be compared to how the work is currently performed and
applied according to the work environment regulations.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Examensarbetet är en del i ett större projekt, ORTO - Optimerad Resurseffektiv
Tillverkning av Ortoser. Vid tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel används idag
många olika metoder för att tillverka individanpassade produkter. Processer, metoder
och material kan variera beroende på vilken slutprodukt det är som ska tillverkas. Det
finns ingen fullständig kunskap om hur detta påverkar personalen som tillverkar
hjälpmedlen och användare på lång sikt ur ett hälsomässigt perspektiv.
Syftet med arbetet var att kartlägga tillverkningsprocesserna för ledade och oledade
gjutna ankel-fot-ortoser som är gjorda framförallt av kolfiberkompositmaterial, för att
identifiera exponeringen av farliga material och ämnen som kan leda till eventuella
hälsoproblem.
För att besvara frågeställningarna har teori om processkartläggning samlats in och
observationer i form av videoinspelningar och intervjuer har utförts på Borås
Ortopedteknik för att kartlägga nuläget. Processkartläggningen syfte var också att
identifiera potentiella emissionskällor där exponering för farligt material förekom.
Teori och forskning om dessa material har samlats in om dess potentiella
hälsopåverkan. Exponeringstiderna vid emissionskällorna har sammanställts genom
videoinspelningarna, där det i nuläget bedömdes finnas fyra stycken emissionskällor i
form av torra kolfiberband, gjutning med polymetylmetakrylat, slipning och limning.
Exponeringstiderna och emissionskällorna har analyserats och jämförts med teori och
forskning för att granska om det var någon hälsorisk.
Diskussionen har framförallt handlat om hur bearbetningen av farliga material kan
komma att påverka personalen som tillverkar hjälpmedlen hälsomässigt och hur
exponeringstiderna kan reduceras. Slutsatsen är att vissa emissionskällor löper större
risk att påverka personalen negativt och åtgärder i form av nya arbetssätt och metoder
eller ombyggnationer kan vara av värde att analysera vidare. Även förebyggande
åtgärder som att följa föreskrifter skulle vara aktuellt för att minska exponeringen av
farliga material. Praktiska förslag ges på vad som skulle kunna förändras. Exempel på
detta kan vara att installera en spegellösning i dragskåpet vid gjutningen eller att se
över rutiner och arbetssätt vid slipningen och att följa föreskrifterna från
arbetsmiljöverket.
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Introduktion

1.1 Bakgrund
Examensarbetet är en del i ett större projekt, ORTO - Optimerad Resurseffektiv
Tillverkning av Ortoser. Projektets övergripande mål är att kartlägga hur
tillverkningsmetoder, processer och material påverkar användare av ortopedtekniska
hjälpmedel och personalen som tillverkar dessa hjälpmedel, för att sedan kunna
förbättra resursförbrukningen och hälso- och miljöpåverkan. Examensarbetets mål att
bidra med kunskap gällande tillverkningsmetoder, processer och material vid
kartläggning av nuläget med fokus på hälsoaspekter. Projektet ORTO är en
konstellation av parter med olika kompetenser; Ortopedteknik Borås, Swerea IVF, SP
Sveriges Tekniska forskningsinstitut och Tekniska högskolan/Hälsohögskolan
Jönköping University.

1.2 Problembeskrivning
Vid tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel används idag många olika metoder för
att tillverka individanpassade produkter. Processer, metoder och material kan variera
beroende på vilken slutprodukt det är som ska tillverkas. Det finns ingen fullständig
kunskap om hur detta påverkar tillverkande personal och användare på lång sikt ur ett
hälsomässigt perspektiv. För Borås Ortopedteknik finns ett belyst problem med detta
och ett behov av att ta reda på hur dessa tre faktorer kan komma att påverka
tillverkande personal och användare av deras produkter. Problemet studien står inför
är att identifiera emissionskällorna och kartlägga hur länge personalen exponeras för
farligt material vid respektive emissionskälla samt att finna lösningar för att reducera
exponeringstiderna.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att kartlägga tillverkningsprocesserna för ledade och oledade
gjutna ankel-fot-ortoser, för att identifiera emissionskällorna vid tillverkningen och
mäta exponeringstiderna för farligt material och ämnen som kan leda till
hälsoproblem för personalen. Syftet är också att ge förslag på hur de observerade
exponeringstiderna kan reduceras. Detta leder till följande frågeställningar:
1. Hur ser tillverkningsprocessen
torrfiberlamineringsteknik ut?

för

gjutna

ankel-fot-ortoser

med

2. Kan de nuvarande exponeringstiderna vid emissionskällorna för farligt
material utgöra en hälsorisk vid någon av delprocesserna?
3. Hur kan de nuvarande exponeringstiderna reduceras?

1.4 Avgränsningar
Arbetet kommer enbart att fokusera på gjutna ledade och oledade ankel-fot-ortoser.
Kartläggningen av tillverkningsprocesserna kommer inte att beröra stegen före
lamineringen av en gipsmodell och således utesluta avgjutning på patient och
tillverkning av gipsmodellen. Examensarbetet är avgränsat till att identifiera
emissionskällor och exponeringstider för ledade och oledade ankel-fot-ortoser och
finna lösningar för att sänka exponeringstiderna. Kunskap och utrustning saknas för
1
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att själva utföra mätningar av partikelhalter som utsöndras under de observerade
exponeringstiderna vid emissionskällorna. Därmed kan inte heller en detaljerad
bedömning göras vilket kräver utbildning inom mätningsmetoderna av partikelhalter.

1.5 Disposition
Denna rapport är uppbyggd enligt de anvisningar som Tekniska Högskolan i
Jönköping angett. Rapporten inleds med bakgrund till projekt ORTO och definierar
vad som ska uppnås med studien. Dessutom förklaras avgränsningarna av arbetet.
Introduktionen följs av det teoretiska ramverket där teorier och metoder om
processkartläggning och de ingående materialen i tillverkningen av ankel-fot-ortoser
tas upp. Teorierna länkas samman med arbetets syfte.
Metodbeskrivningen som följer förklarar vilka metoder som används för att besvara
frågorna. Observationerna användes för att göra processkartläggningen och identifiera
exponeringstiderna för farligt material. Intervjuerna användes till att att bekräfta
processkartläggningen och för att samla in relevant detaljinformation.
Dokumentinsamlingen användes för att samla in tidigare forskning, föreskrifter och
standarder gällande material som ingår i ankel-fot-ortoser.
Nulägesbeskrivningen inkluderar först och främst kartläggningen av de nuvarande
tillverkningsprocesserna i den första frågeställningen. I den andra frågeställningen
undersöks det närmare hur exponeringstiderna förhåller sig till föreskrifter och
standarder vid bearbetning av de material som ingår i ankel-fot-ortoser.
I analysen identifieras och motiveras de delar av tillverkningsprocesserna som kan
medföra hälsorisker för ortopedteknikerna. För den andra frågeställning analyseras
dessa risker och jämförs med föreskrifterna som gäller.
Diskussionen handlar om hur resultatet och analysen blev. Framförallt beskrivs det
vad som var bra och dåligt i samtliga delar av genomförandet. Kärnan i arbetet var att
diskutera exponeringstiderna. Validiteten och reliabiliteten i undersökningen
diskuteras dessutom. Tredje frågeställning i sin tur fokuserar på att ange
åtgärdsförslag för att reducera exponeringstiderna utifrån analysen av
emissionskällorna. För att besvara denna frågeställning jämförs dessutom arbetssättet
och arbetsmiljön med vad föreskrifterna från Arbetsmiljöverket anger.
Avslutningsvis ges slutsatser och rekommendationer. Våra tankar kring arbetet
inkluderas här och förslag på vidare arbete ges för både Borås Ortopedteknik och
eventuellt andra examensarbeten.
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2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Den teoretiska grunden till den första frågeställningen är huvudsakligen
processkartläggning. Det definieras vad en process är och vilka typer av processer
som finns. Det viktiga med processkartläggningen var att skapa en klar och tydlig bild
över var riskerna i tillverkningen egentligen fanns. Detta uppnåddes genom att
undersöka samtliga steg i tillverkningsprocessen för ledade och oledade gjutna ankelfot-ortoser av fiberkompositmaterial.
Den andra frågeställningen har sin grund i de olika materialen i denna typ av ankelfot-ortoser. Bakgrund till dessa material sammanfattas och sedan refererades och
kopplades det till tidigare forskning gällande de ingående ämnena i ankel-fotortoserna. Föreskrifter och standarder är direkt relaterade till den andra
frågeställningen.
Den tredje frågeställningen handlar om konkreta förslag som skulle kunna reducera
exponeringstiderna, där dessa syftar till hur länge någon utsätts för emissioner. Detta
kopplas framförallt samman med föreskrifter och vad som ska följas på arbetsplatsen.

2.2 Fallstudie
Fallstudie innebär att studien utförs i ett konkret fall och under verkliga förhållanden.
Fördelarna med fallstudier är att de ger ingående kunskap om själva förloppet och är
lämpliga för att förstå hur en viss verksamhet och dess processer fungerar. Nackdelen
med fallstudier är att det är svårt att säga om det som studerats är vanligt
förekommande eller hur förutsättningarna för att liknande skall ske i andra
verksamheter och organisationer. [1, pp. 115-119]

2.3 Processkartläggning
2.3.1
Vad är en process?
En stor del av organiserade verksamheter kan kallas för processer. Dessa processer
består av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. En process transformerar
saker som information och material till exempelvis varor eller tjänster. Det vill säga
ett värde adderas. [2], [3, pp. 44-45] Så lite resurser som möjligt ska förbrukas
samtidigt som kunden blir nöjd med resultatet. En sådan process stöds av en
organisation bestående av människor och deras relationer samt diverse resurser som
krävs för verksamheten. Eftersom en process är upprepande kan information från
tidigare iterationer användas som statistiskt underlag för att ge den information som
krävs för att förbättra processen. Detta underlag har sin styrka i att unika värden inte
granskas, utan som en del av alla värden för att skapa en helhetsbild om vad som kan
förbättras. [3, pp. 44-45]
Det finns flera olika synsätt på processkategorisering. Detta beror huvudsakligen på
vilka definitioner som används. [4, p. 31] De typer av processer som användes här är
de B. Bergman och B. Klefsjö definierat. Dessa är huvudprocesser, stödprocesser och
ledningsprocesser. [3, p. 45]
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2.3.2
Detaljperspektiv
Förutom de övergripande processerna kan man bryta ner processer i mindre delar.
Hierarkin som används är: Process – Delprocess – Aktivitet – Arbetsuppgift. En
arbetsuppgift är här definierat som ett urskiljbart arbetsmoment. En grupp av
sammanhörande arbetsuppgifter bilder i sin tur en aktivitet. I sin tur bildar flera
sammanhängande aktiviteter då en delprocess. Slutligen bildar sammanhängande
delprocesser en process. [4, p. 31]
2.3.3
Målet med en processkartläggning
Existerande processer är inte alltid väl definierade eller beskrivna. Detta kan vara av
olika skäl så som att de utvecklats över tid eller för att de inte blev formellt
nedskrivna. En av sakerna man vill uppnå med en kartläggning är alltså att minska
förvirringen kring vad som egentligen ingår. Det är dessutom bra att alla involverade
kommer överens om att detta stämmer.
Det är två saker som alltid finns med vid en processkartläggning: [5, p. 145]
1. Identifiering av de olika typerna av aktiviteter som finns med i processen.
2. De visar flödet av material eller människor eller information genom processen.
2.3.4
Tillvägagångssätt vid processkartläggning
Det finns flera olika sätt att utföra kartläggningen på. Samtliga kräver att man har rätt
personer involverade i kartläggningsteamet. Ett sätt är en "walk through", vilket
innebär att en eller flera personer ansvarar för genomförandet av kartläggningen och
går igenom hela processen. På vägen intervjuas personer som utför de olika
aktiviteterna för att ge en klarare bild. Därefter intervjuas de som är ansvariga för
kartläggningen. Det finns ett antal fördelar med denna typ av kartläggning. Det krävs
färre kunniga personer inom kartläggningsmetodik och kartan får ett mer enhetligt
utseende. En nackdel är i många fall att de kartläggningsansvariga oftast är de enda
som får en total förståelse för processen. [6, p. 204]
En annan variant är att göra en "virtuell walk through" där var och en av de
involverade får beskriva sin delprocess. En kartläggningsansvarig leder här mötet och
ställer olika frågor till deltagarna. Fördelarna och nackdelarna är i detta fall i stort sett
samma, förutom att fler får större förståelse för hela processen. [6, pp. 204-205]
En annan mer grundlig metod är att skapa ett kartläggningsteam med representanter
från hela processen. Teamets alla medlemmar får här ansvaret att kartlägga processen.
Det krävs här att alla förstår hur kartläggningen fungerar. Den främsta fördelen är att
hela teamet får ökad förståelse för hela processen och hur de olika delarna samverkar.
Nackdelen i sin tur är en resursfråga. Det kräver betydligt mer tid från samtliga
deltagare för att utföra kartläggningen även om resultatet blir mer utförligt. [6, p. 205]
För visualisering av processerna används ett flödesschema i någon form. Här används
olika typer av symboler för att symbolisera verkligheten. De kan vara i en serie eller
parallella. Det finns ingen universell standard för dessa symboler, även om vissa
symboler är vanligt förekommande. Standarden ANSI (American National Standards
Institute) användes eftersom den är vanlig och förekommer i programmet MS Visio.
Figur 1 visar ett exempel på hur ett flödesschema i en processkartläggning kan se ut.
Man kan dessutom gå ner på den detaljnivå som krävs för att beskriva processen. Man
brukar generellt sett starta på en hög nivå innan man går ner på en lägre nivå där man
4
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behandlar fler detaljer. Huvudsakligen är fördelarna att ge en övergriplig bild
tillsammans med en ökad förståelse. Nackdelarna i sin tur vore att ett flödesschema
kan bli komplext. Följs flödesschemat felaktigt på grund av otydlighet i strukturen så
kan komplexa varianter av flödesscheman ge felaktiga svar. [4, pp. 145-147] Att
notera är att det antagligen inte är ett bekymmer här. Det ska enbart finnas en start och
ett slut för de tillverkningsprocesserna som granskas så den nackdelen blir inte
applicerbar.

Figur 1. Exempel på en processkartläggning. [7]

2.4 Ankel-fot-ortos
Ankeln och foten är två viktiga biologiska delar av kroppen som består av flera leder.
De möjliggör komplexa rörelser med foten vilket involverar böjning, sträckning, föra
foten till och från kroppens mittlinje samt att vända foten ut och in från kroppens
mittlinje. [8]
Skador eller sjukdomar kan resultera i nedsatt rörelsefrihet oavsett om det är svaga
muskler eller otillräcklig muskelkontroll. Ankel-fot-ortoser är för sådana fall
föreskrivna för att hantera dessa problem som en partiell lösning genom att ge stöd
och även hålla lederna på deras normala funktionella position. Dessutom kan ankelfot-ortoser förbättra gång- och knäfunktionen eller minska smärta. [8]

2.5 Material
Det finns i gjutna ankel-fot-ortoser ett antal material som används. Av dessa är det
vissa ämnen som är hälsoskadliga. I kapitlet kommer materialen inledningsvis att
beskrivas samt hur de kan komma att påverka hälsan. Föreskrifter till materialen
gällande hantering och exponering kommer också att tas upp. Nedan listas det vilka
hälsofarliga material som ingår eller skulle kunna ingå och delkomponenterna som
finns i: [9]
Tabell 1. Hälsofarliga material som kan ingå vid tillverkning av gjutna ankel-fotortoser.
Produktnamn
Pigment Paste, skin
color brown, for

Ingående ämne 1
Bisfenol A
epoxiharts

Ingående ämne 2
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Ingående ämne 3
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resins
Thinner
Orthocryl – Sealing
Resin

Metylmetakrylat
Metylmetakrylat

N,N-Bis(2hydroxipropyl)-p-toluidin

Etylendi(Sthioacetate)

Orthocryl
Lamination Resin
80:20
C Orthocryl

Metylmetakrylat

1,1'-(pTolylimino)
dipropan-2-ol

Metylmetakrylat

Orthocryl Flexible
Resin

Metylmetakrylat

Hardening Powder
80x5 – Woven
Carbon-Fiber
Stockinette
Renia – Ortec Kontaktkleber

Dibensoylperoxid
Kolfiber

1,1'-(pTolylimino)
dipropan-2-ol
Tetrametylendimetakrylat N, N- bis- ( 2hydroxietyl) –
ptoluidine
Dicyklohexylftalat
Sizing

Etylacetat

Nafta (petroleum)

Cyklohexan

För de farliga substanserna finns oftast ett nivågränsvärde för hur hög exponering
människor får utsättas för. Vid tillåten exponering under en arbetsdag finns det vissa
föreskrifter som måste följas som exempelvis användandet av skyddskläder vid
oorganiska fibrer. [10] Nivågränsvärdet är det som antas vara rimliga nivåer för att
kunna arbeta med dessa exponeringsnivåer riskfritt under en dag. Detta baseras på det
hygieniska gränsvärdet vilket är gränsen för genomsnittshalten av en luftförorening
beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Det finns dessutom ett högre gränsvärde som
människor enligt föreskrifter får utsättas för under en kortare tid. Vanligtvis gäller
detta en exponering på 15 minuter eller mindre. [11]
2.5.1
Kolfiberkompositer och hälsopåverkan
Många material är i själva verket kompositer. Detta är särskilt sant för naturliga
biologiska material som ofta är uppbyggda av åtminstone två delar. Oftast är det en
stark och styv komponent som är långsträckt och innesluten i ett mjukare material
som formar matrisen vars syfte är att skydda kolfibrerna och att binda samman dem.
[12]
Kolfiberkomposit kallas med ett annat namn CFRP - Carbon Fibre Reinforced
Polymer och tillhör materialgruppen kompositer. Ordet komposit härstammar från det
Latinska ordet componere, vilket betyder sätta ihop. [13]
Kolfiber framställs idag från polyakrylnitril (PAN), kol, petroleum eller syntetisk tjära
(pitch). Vanligast är PAN-baserade kolfiber som oftast har högst hållfasthet. PANfibrerna stabiliseras vid upphettning till 200-260 grader Celsius och karboniseras vid
1500-2500 grader Celsius. Beroende på vilka egenskaper som eftersträvas kan
karboniseringstemperaturerna variera därefter. Generella egenskaper som
kännetecknar kolfiberkompositer är: [14]
- Mycket hög specifik elasticitetsmodul
- Mycket hög specifik hållfasthet
- Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
6
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- Goda utmattningsegenskaper
- Låg längdutvidgningskoefficient
Kolfiber i sig är vävnadsvänligt och används därför inom medicinsk teknik. Exempel
på detta var vid en studie där en väv av kolfiber med en benvävnadsmatris användes
där det noterades att de båda var direkt integrerade. [15] Dessutom används det vid
tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel som ortoser. Kolfiber förekommer i form
av olika armeringstyper som väv, garn, roving, ytmatta och flock [14, pp. 27-30].
Det finns ett antal studier som gjorts på kolfiber om vad för inverkan inandning av
dessa kolfiber har på hälsan. En översiktsartikel har utvärderat flera tidigare studier på
enbart kolfiber utan några tillsatser och vilka hälsoeffekter detta har. [16] En av dessa
studier är utförd på råttor som exponerades för höga doseringar av kolfiber gjorda på
polyakrylnitril (20-60 fiber/cm3 i luften). [17] Detta är mindre än den mängden
kolfiber som brinnande kompositmaterial i normala fall utsöndrar (<1 fiber/cm3). [16]
Testet utfördes över 16 veckors tid där de fick andas in kolfiber 6 timmar om dagen, 5
dagar i veckan. Forskarna drog slutsatsen att ingen av råttorna uppvisade signifikanta
eller konsistenta förändringar. [17]
Översiktsartikeln drar slutsatsen att kolfiber inte är en giftig substans att andas in.
Med detta sagt noteras det att situationen är annorlunda med kompositmaterial som
innehåller kolfiber i kombination med kemikalierna som används i polymermatriser.
Detta eftersom dessa i sig är giftiga. [16].
2.5.2
Nanopartiklar och hälsopåverkan
Vid bearbetning av kolfiber blir det partiklar av varierande storlekar. Storleken på
partiklarna är okända och därför är det relevant att undersöka vilken påverkan
eventuella nanopartiklar kan ha på hälsan.
I en artikel sågades riktade kolfiber i lager behandlat med epoxiharts med en bandsåg.
Därefter mättes de utsöndrade partikelhalterna och dess olika storlekar. Partiklarna
delades upp i flera fraktioner. Nanopartiklar (≤ 100 nm), fina partiklar (>0,1 till ≤ 1
µm) och respirabla partiklar (>1 till ≤ 10 µm). Vid testet användes inga utsug för att
påverka partikelemissionen. Detta resulterade i hög exponering i luften av
nanopartiklar och fina partiklar samt respirabla fibrer. Hälsoeffekter vid sågning av
kompositer behandlade med olika typer av hartser nämndes i artikeln, men författarna
saknade stöd för att säga om det var farligt eller inte. [18]
I en artikel gällande nanopartiklar skriver författarna att ju mindre partiklarna är ju
större area per massenhet har ytan. Detta leder till att om partikeln är giftig så är
sannolikheten att orsaka skada större, ju mindre den är. [19]
Nanopartiklar som inandas i lungorna kan leda till ökad infektionskänslighet samt
försämring av personer med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Nanopartiklar som tas upp i kroppen och i cirkulationen återfinns till största delen i
levern, följt av mjälten. Studier utförda av Swartz 2001 visade att nanopartiklar är
potenta när det gäller att förändra koaguleringsfaktorer i blodet vilket eventuellt skulle
kunna ge upphov till trombos (blodproppar).
Det finns studier som indikerar att nanopartiklar skulle kunna ha förmåga att skada
hjärnan. [20, pp. 32-38]

7

Teoretiskt ramverk
2.5.3
Föreskrifter för nivågränsvärden
När halten av luftföroreningar ska mätas finns det en del kriterier som ska uppfyllas
enligt ett antal paragrafer som är skrivna. De relevanta paragrafer som radas upp
nedan är enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2015:7: [11]
6 § - Den som mäter luftföroreningar ska ha kunskaper om hur man planerar och
genomför mätningar, behandlar dess data och hur den ska tolkas samt kunna redovisa
den i en mätrapport.
8 § - Mätningarna ska utföras i inandningsluften på så många personer att det blir
möjligt att bedöma exponeringen för samtliga exponerade. Dessa mätningar ska
motsvara förhållanden vid normal drift.
9 § - Mätningen ska omfatta så lång tid att mätresultatet blir tillförlitligt och för att
resultatet ska kunna jämföras med ett nivågränsvärde.
2.5.4
Föreskrifter för bearbetning av kolfiber
Kolfiber kan anta mer än en struktur. Vid fallet PAN är de kristallina efter
värmebehandling, vilket innebär att de är fibrer med atomerna regelbundet ordnade i
ett nätverk. Kristallina fibrer har ett antal paragrafer som måste följas enligt
föreskriften för syntetiska oorganiska fibrer där de är inräknade. [10] Relevanta
paragrafer tagna från AFS 2004:1 listas efter detta stycke. Från dessa föreskrifter ges
det maximalt tillåtna nivågränsvärdet för de som arbetar med bearbetningen av
kolfiber. Nivågränsvärdet för en arbetsdag är 0,2 fibrer/cm3. Det inkluderar fibrer av
alla storlekar. Inget korttidsgränsvärde är angivet vilket innebär att nivågränsvärdet
0,2 fibrer/cm3 är det enda som gäller. [11] Följande lista visar relevanta paragrafer
som måste följas enligt AFS 2004:1: [10]
5 § - Vid ingången till ett utrymme med regelbunden bearbetning finnas en skylt med
texten ”Varning. Fiberhaltigt damm”.
6 § - Arbetet med syntetiska oorganiska fibrer ska utföras på ett sådant sätt och med
en sådan utrustning att dammspridning förebyggs.
9 § - Arbetsutrymmet i lokalen där de syntetiska oorganiska fibrerna hanteras ska
rengöras i direkt anslutning till att arbetet med sådant material avslutats.
10 § - Rengöring ska utföras på sådant sätt att dammspridning undviks. Anordning för
att samla upp spill ska finnas lätt tillgänglig.
11 § - Vid dammande arbete, där det inte är tekniskt möjligt att hålla halten syntetiska
oorganiska fibrer i luften på godtagbar nivå, ska andningsskydd användas.
12 § Vid starkt dammande arbete ska skyddskläder användas. Klädseln ska täcka
känsliga hudpartier, t.ex. hals och underarmar.
13 § - Skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska förvaras skilda från privata
kläder och andra arbetskläder och i särskilt utrymme i omedelbar anslutning till
arbetsplatsen.
14 § - Vid arbete med kristallina fibrer ska arbetsgivaren se till att en
exponeringsmätning sker senast tre månader efter att arbetet påbörjats. Efter detta ska
en exponeringsmätning utföras minst var tolfte månad.
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15 § - Om mätvärdena vid två på varandra följande årliga mätning, som utförts under
oförändrade förhållanden, klart visar att kristallina fibrer understiger 1/5 av tillämpligt
hygieniskt gränsvärde behöver mätning därefter göras endast vart femte år.
16 § - Exponeringsmätning ska innefatta mätning av halten respirabla fibrer samt vid
behov även bestämning av andelen eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller
kristallina fibrer.
2.5.5
Matriser och deras hälsopåverkan
Det som används i ankel-fot-ortoser är Laminerharts Orthocryl 80:20, C-Orthocryl, COrthocryl Sanitized, Orthocryl Sealing Resin, Orthocryl Flexible Resin och dessa
innehåller i sin tur Polymetylmetakrylat (PMMA) som blandas med härdningspulver.
[21] Matrisens uppgift är att överföra krafter mellan fibrerna, att skydda fibrerna från
omgivningen samt att binda ihop kolfiberkompositen. Inom exempelvis
byggnadsteknik är det vanligast att härdplaster används. Av dessa är vinylester och
epoxi de vanligaste matriserna. [13]
En studie har utförts på ett företag som tillverkade plastskidor. I detta fall bestod
skidorna av en epoxikomposit bestående av epoxi som matris och glasfiber eller
kolfiber som armering. I denna studie valdes 22 arbetare på företaget ut. Dessa
arbetare valdes ut för att de utsattes för epoxikompositer och misstänktes ha en
yrkeshudsjukdom från sitt arbete. Själva bearbetningen som utfördes var laminering,
varmpressning, härdning i ugn, slipning och slutligen screentryckning med UVbehandlad akrylatlackering. Undersökningen visade att åtta av de 22 hade utvecklat
dermatit, vilket är en yrkeshudsjukdom. Sex stycken var känsliga mot
epoxiblandningar så som matriser, förtunningsmedel och härdare. [22]
Substanserna som ingår i de olika matriserna följer ett system som baseras på
kategorierna 1-5. Av dessa kategorier är alltså kategori 1 farligast och kategori 5
närmast ofarlig. Kategori 5 tas med eftersom den under vissa omständigheter kan
utgöra en risk för vissa människor som av någon anledning är mer känsliga för
substansen. [23] Nedan listas de substanser som ingår i matriserna: [9]


N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-p-toluidine ingår i Orthocryl - Sealing Resin. Det
finns ett antal klassificerade risker i ämnet. Dessa är följande:
- Acute Toxicity - Oral - Category 3.
- Eye Damage - Category 1.
- Aquatic toxicity - Chronic - Category 3.



Ethylen-di(Sthioacetate) ingår i Orthocryl - Sealing Resin. Det finns ett antal
klassificerade risker i ämnet. Dessa är följande:
- Acute Toxicity - Oral - Category 4.
- Acute Toxicity - Dermal - Category 4.
- Acute Toxicity - Inhalative - Category 4.
- Aquatic toxicity - Chronic - Category 2



1,1'-(pTolylimino) diopropan-2-ol ingår i både Orthocryl Lamination resin och
C-Orthocryl. De klassificerade riskerna i ämnet är följande:
- Acute Toxicity - Oral - Category 2.
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- Eye Irritation - Category 2A.
- Aquatic toxicity - Acute - Category 3.
- Aquatic toxicity - Chronic - Category 3


Tetrametylendimetakrylat ingår i Orthocryl Flexible. För detta ämne finns det
enbart en riskklassificering vilket är följande:
- Sensitization - skin - Category 1.

2.5.6
Polymetylmetakrylat och hälsopåverkan
Polymetylmetakrylat är en termoplastisk matris och är vanligt använd för kolfiber.
Specifikt inom ortopedbranschen har den varit använd sedan 1940-talet. PMMA
består av polymerpulver och monomervätska vilket skapar en exotermisk reaktion när
de blandas. Detta innebär att temperaturen stiger och substansen kan uppnå 113oC.
När det blandas består härdningen av fyra faser, blandning, klibbig, bearbetningsfasen
och slutligen härdningen. Den klibbiga fasen kännetecknas av låg viskositet där
blandningen inte släpper från en hand täckt av en handske samt att ämnet inte kan
bibehålla sin form. I bearbetningsfasen behövs inget som håller blandningen samman.
Detta är för att den är solid nog för att behålla sin form, samtidigt som man kan forma
den. Slutligen så är härdningsfasen då blandningen inte kan mixas. De här fyra
faserna har inga bestämda tider för hur lång tid de tar innan de är färdiga. Detta är för
att de olika föreningarna av vätska och pulver innehåller olika ämnen och även
används i olika miljöer. Härdad PMMA är i sin tur starkast i kompression och svagast
när den utsätts för skjuvningen och sträckning. [24]
Vid tillverkning av ankel-fot-ortoser är PMMA ett ämne som ska behandlas varsamt
och hanteras med skyddsutrustning. Ämnet i sig kan orsaka ett flertal hälsomässiga
problem. En tabell nedan är ett utdrag ur en större tabell som rankar olika polymerer
baserat på vilken fara de ingående monomerna utgör för människor.
Tabell 2. Risker med PMMA. [25]
Hazard
score
1021 (IV)

Polymer

Monomer

Polymethyl methacrylate
(PMMA)

Methyl methacrylate (100 wt.%)
Skin Sens. 1 (IV), STOT SE 3ri (II), Skin
Irrit. 2 (II), Flam. Liq. 2 (I)

Hazard score är den siffra som polymererna fick beroende på dess riskfaktor. Som
referens tillhör den största siffran Polyuretan som har en hazard score på 13 844 (V),
där V enbart är en klass, precis som IV. Skin Sens. 1 (IV) innebär att substansen kan
orsaka hudkänslighet. STOT SE 3 (II) innebär att specifika organ kan bli förgiftade av
enstaka exponeringar för ämnet (exempelvis konsumtion av ämnet). Skin irrit. 2 (II)
innebär att det är frätande/irriterar huden. Flam. Lig. 2 (I) betyder avslutningsvis att
det är en brännbar substans. [25]
Gaser uppstår dessutom i rummet när man hanterar PMMA, specifikt när substansen
är i flytande form. De gaserna som då kan uppstå är metylmetakrylat (MMA), vilket
är den monomer som polymetylmetakrylat är uppbyggd av. En studie noterar att detta
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kan ge ett flertal negativa effekter som exempelvis, irriterad hud och ögon eller astma.
[26] Det finns andra studier som pekar på samma sak. En översiktsartikel [27] pekade
ut en studie där en 40-årig kvinna var involverad. Slutsatsen kring detta var att MMA
kan orsaka astma. [28] Kvinnan påvisade symptom så som andningssvårigheter,
väsande andning, hosta och även rinnsnuva. Symptomen började uppstå cirka 6-8
månader efter den första exponeringen. [28] Översiktsartikeln pekade dessutom på att
det är möjligt att få yrkeshudsjukdomar från arbete med MMA. [27] Detta eftersom en
enkätundersökning gjordes på 1132 laboratorietekniker inom tandvård där 36 %
angav att de hade någon form av hudskada. En tredjedel misstänkte att plastmaterialen
som de arbetade med var huvudorsaken. [29]
Gränsen för luftföroreningar från MMA är satt till 200 mg/m3. Detta är exponeringen
som en arbetare får utsättas för under en arbetsdag. Korttidsgränsvärdet för MMA är i
sin tur 400 mg/m3. [11]
2.5.7
Bisfenol-A-epoxiharts
Färgpasta, hudfärgad brun, är ett ingående material till ankel-fot-ortoser som penslas
på efter att man bearbetat ortosen och vill lägga på färg. Denna färgpasta innehåller
Bisfenol-A-epoxiharts. [30]
En studie har utförts på fyra fabriker i Danmark där totalt 724 arbetare var exponerade
för olika typer av epoxiharts. Av dessa 724 utvecklade 34 personer dermatit vilket är
en typ av yrkeshudsjukdom som resultat av exponering av Bisfenol-A-epoxihartser.
[31]
2.5.8
Renia- Ortec - Kontaktkleber
Renia – Ortec – Kontaktkleber är ett lim. Detta lim har enligt säkerhetsdatabladet ett
antal klassifikationer. Främst är det irriterande för ögon och hud. Sedermera kan
inandning av ämnet orsaka trötthet och yrsel. Vid inandning ska personen flyttas till
en plats med frisk luft. Vid hudkontakt ska kontaminerade kläder avlägsnas och
limmet tvättas bort med vatten och tvål. Huden ska fettas in. För inandning gäller
följande nivågränsvärden för luftföroreningar i luften: [32]
- Cyklohexan 700 mg/m3
- Etylacetat 400 mg/m3
- Kolväten 1000 mg/m3
Samtidigt noteras det att händerna ska tvättas direkt efter hantering av substansen,
särskilt om personen ska på rast och kan komma i kontakt med något som ska
förtäras. Det noteras också i toxikologin att allvarligheten i inandning hänger på hur
känslig personen i fråga är. Vissa personer får vid exponering av gaserna irriterade
ögon och även irriterad hud. [32]

2.6 Exponeringsbedömningsstrategi
När en exponeringsbedömning utförs på en arbetsplats eller arbetsyta ska tre steg
följas enligt standarden SS-EN 689:
- Identifiering av potentiell exponering (lista på ämnen)
- Bestämning av arbetsplatsfaktorer
- Bedömning av exponering
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Identifiering av tänkbar exponering syftar till att kartlägga alla kemiska ämnen som
ingår i tillverkningsprocessen och är det första väsentliga steget för att identifiera om
något ämne bidrar till tänkbar skadlig exponering. Listan ska omfatta primära
produkter, föroreningar, mellanprodukter, slutprodukter, reaktionsprodukter och
biprodukter.
Steg två syftar till att utvärdera arbetsprocessen och arbetsinstruktionerna för att
bedöma risken för att exponeras för farliga ämnen genom att göra en genomgång av:
-

Arbetsfunktion, d.v.s. arbetsuppgifter
Arbetsmönster och teknik
Produktionsprocesser
Arbetsplatsens utformning
Skyddsanordningar och procedurer
Ventilationsinstallationer och andra former av tekniska åtgärder
Emissionskällor
Exponeringstider
Arbetsbelastning

I steg tre ska en bedömning göras mellan arbetsplatsfaktorer och identifiering av
tänkbar exponering och koppla samman dessa. Tillvägagångsättet för att göra detta
kan utförs i tre steg:
- En inledande värdering
- En begränsad undersökning
- En detaljerad undersökning
Vid jämförelse med gränsvärdet måste data om ämnenas koncentrationsfördelning i
tid och rum i arbetsplatsluften samlas in. [33]
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Metod

3.1 Forskningsprocessen
Examensarbetet är influerat av Patel och Davidssons forskningsprocess för att lösa ett
undersökningsproblem. Stegen att följa är identifiering av problem av
problemområdet och formulering av syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång,
eventuell precisering av problemet, val av undersökningsupplägg, val av
undersökningsgrupp, val av teknik för informationsinsamling, genomförande,
bearbetning och analys, samt rapportering. [34, pp. 39-65]
Första fasen av examensarbetet bestod av att identifiera ett problemområde. Ramarna
för problemområdet var redan identifierade av projektgruppen ORTO och efter ett
första studiebesök på Borås Ortopedteknik väcktes tankar på hur problemet skulle
preciseras för att uppnå såväl projektets som examensarbetets intressen. Därefter
inleddes litteraturgenomgång med utgång i undersökningens syfte. Böcker har främst
använts för att ge översikt inom problemområdet och vetenskapliga publikationer för
att gå ner mer på djupet. Böckerna har också varit ett verktyg för att kartlägga
relevanta begrepp och ämnesord för den fördjupande sökningen för att hitta litteratur
som lett i önskad riktning. Gällande val av teknik för informationsinsamling användes
intervjuer och observationer som grundläggande metoder. Efter insamlingen
bearbetades data och analyseringsarbete av potentiella risker och förbättringar.
Resultatet utvärderades och presenterades i slutdelen av rapporten. Figur 2 visar en
överblick för hur arbetet utfördes.

Figur 2. Arbetsgången och metoderna som användes sammanfattas.
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3.1.1

Fallstudie

Fallstudien som utfördes på Borås ortopedteknik var inriktad på
tillverkningsprocessen för två snarlika produkter. Den utgick från ett
helhetsperspektiv och försökte få så täckande information som möjligt. Metoden
valdes då den är bra för att studera processer som är starkt kopplat till
examensarbetets frågeställningar. Fallstudier går att kombinera med intervjuer och
observationer vilket var relevant för fallet. [34, p. 56]
När det gäller
generaliserbarheten i fallstudien som utfördes kan den vara relevant för andra
ortopedtekniska verksamheter eller andra industrier som använder samma material
och liknande metoder. Framförallt handlar det om deras arbetssätt är snarlikt nog för
att kunna jämföras. Kunskapen om eventuella hälsorisker som påvisades vid
exponering av farligt material skulle kunna appliceras på andra industrier.
3.1.2
Dokumentinsamling
Dokumentinsamling användes för att få en bredare uppfattning om ortopedtekniska
branschen och om tillverkningsmomenten av ankel-fot-ortoser. Dokumenten användes
också för att ta reda på vilka material och ämnen som personalen arbetade med och
exponerades för under tillverkningen, vilket var relevant för att kunna besvara
frågeställningen. Dokument med enklare manualer för tillverkning av ankel-fotortoser, materiallistor tillhandahölls från Borås Ortopedteknik. Handböcker för
specifika tillverkningsmoment relaterade till torrfiberlaminering studerades för att få
grundläggande kunskap, för att enklare kunna utföra processkartläggningen
tillsammans med personalen på Borås Ortopedteknik. Exponeringstider som
identifierades under processkartläggningen jämfördes med föreskrifter från statliga
organ, standarder samt information från tillverkarna av farliga material. Samtidigt
jämfördes arbetsmiljön med föreskrifter för att hitta förslag på förändringar som kan
reducera exponeringstider.
3.1.3
Observationer och intervjuer
Observationer är en stor del av vardagslivet för att skaffa information om omvärlden
och är mer eller mindre slumpmässiga utifrån våra egna erfarenheter, behov eller
förväntningar. Som vetenskaplig metod får observationer inte vara slumpmässiga.
Observationerna måste vara systematiskt planerade och informationen måste
registreras systematiskt. Det finns två olika typer av observationer: Strukturerad
observation och ostrukturerad. Strukturerade observationer förutsätter att problemet är
väl preciserat och givet vilka situationer och vilka beteenden som ska ingå i
observationen. Ostrukturerade observationer används främst i utforskande syfte för att
kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. [34,
pp. 91-98]
Observationer kan delas in i fyra områden i förhållandet mellan observatör och
deltagare, vilka är: Fullständig observatör, Observatör som deltagare, Deltagare som
observatör, eller Fullständig deltagare. Observatör som deltagare syftar till att
observatörerna är med under aktiviteterna med möjlighet att kombinera andra
aktiviteter som t.ex. intervjuer, under tiden. Vanligast är att man kombinerar med
ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor som kan leda till
följdfrågor. [35, pp. 265-275]
Observationen som utfördes på Borås Ortopedteknik syftade till att få en så realistisk
bild av nuläget som möjligt och säkerställa att kartläggningen av processerna och
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aktiviteterna var korrekta. Vid observationen användes en Go-pro-kamera som
placerades på bröstet på en av observatörerna. Figur 3 visar hur kameran var monterad
vid samtliga tillfällen där det filmades.

Figur 3. Observatörens placering vid filmning.
Fördelen med att dokumentera observationen med en kamera är att materialet kan
bearbetas flera gånger i efterhand. De delprocesser som innehåller exponeringstider
för farligt material som är den variabel som primärt ska analyseras, blir således
fullständigt korrekta.
Vid observationstillfällena var observatörerna tydliga med att poängtera att det inte
var personen på film som studerades utan tillverkningsprocesserna. Filmerna ska
endast användas för studiens syfte och inget annat. Senare analys av filmen kunde
kategoriseras som fullständig observatör då ingen interaktion med ortopedteknikerna
existerade. Analysen var mer lagd åt det strukturerade hållet när exponeringstider var
viktigast att fokusera på för att besvara frågeställningen.
3.1.4
Metod för processkartläggning
Processkartläggning användes främst för att få en bild över hur flödet för gjutna
ledade och oledade ankel-fot-ortoser såg ut. Det användes också som ett verktyg för
att kartlägga arbetsuppgifter där personal kan exponeras för farliga material. Tanken
var att kartlägga ett tydligt flöde med hjälp av walk through metoden där deltagarna
kunde bevittna och diskutera hela flödet men också identifiera vid vilka delprocesser
riskerna för att exponeras fanns. [6, pp. 204-205] Kartläggningen av processerna för
ankel-fot-ortoserna leddes av observatörerna som under möten med processägarna
antecknande informationen som delgavs, samtidigt som frågor ställdes.
3.1.5
Bedömningsstrategi enligt SS-EN 689
Studien följde delvis exponeringsbedömningsstrategin som benämndes i standarden
Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av
kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi (SS-EN 689). [33]
För att utföra en fullständigt korrekt exponeringsbedömning krävs gränsvärden att
jämföra med för de potentiellt farliga ämnena. Periodiska mätningar ska utföras
regelbundet för att kontrollera om exponeringsförhållandena har förändrats med tiden.
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De arbetsplatsfunktioner som valts ut för att kunna göra en bedömning av
exponeringen är exponeringstider, emissionskällor, arbetsmönster och teknik,
skyddsanordningar och procedurer, ventilationsinstallationer och andra former av
tekniska åtgärder samt kartläggning av produktionsprocesser. Gällande bedömningen
av exponeringen gjordes en inledande värdering, där exponeringstiderna och
produktionsprocesserna kopplades samman med identifieringen av de potentiellt
farliga ämnena, för att besvara frågeställningarna till studien. För att göra en mer
detaljerad undersökning krävs att gränsvärden mäts upp vid tillverkningsprocesserna
och jämförs med de föreskrifter som finns.
3.1.6
Dataanalys
När insamlingen av information och data var klar systematiserades, komprimerades
och bearbetades den för att kunna besvara frågeställningarna. Generellt finns två olika
sätt för att behandla data: Kvantitativ bearbetning eller kvalitativ bearbetning. [34, p.
111] Rapporten fokuserade på kvalitativ bearbetning av data för att den metoden
lämpar sig bäst vid bearbetning av textmaterial, intervjudata, böcker, anteckningar
från observationer. Det går också att göra en kvalitativ bearbetning av t.ex.
videoinspelningar eller ljudupptagningar. [34, p. 120] Information från
videoinspelningen på Borås Ortopedteknik användes för att få data om hantering och
exponering av det farliga materialet. Data om hanteringen var viktig eftersom den gav
information om vilken skyddsutrustning som användes vid tillverkning av ankel-fotortoser. Videoinspelningen gav också exponeringstiderna för de farliga materialen och
bekräftade att processkartläggningen var korrekt. Eftersom videoinspelningen
utfördes en gång per produkt uteslöts kvantitativ bearbetning av data.
Fördelen med kvalitativa undersökningar är att det är praktiskt att göra löpande
analyser av insamlad information, medan kvantitativa undersökningar vanligen väntar
med all bearbetning tills allt material är insamlat. [34, pp. 119-122]. Görs löpande
analys underlättar det för att stanna på toppen av den stora mängd data som ska
samlas in. Det kan också ge en fingervisning om när tillräcklig mängd data är
insamlad för att besvara frågeställningarna istället för att få mer data än som går
analysera.
En väsentlig del vid analysen är att teorin som lyftes fram är välgrundad i insamlad
data. Vidare när mönster börjar uppenbara sig vid analysen ska egna teorier utvecklas.
Det sista som görs vid analysen är att säkerställa att ett antal frågor är besvarade: Vad
säger analysen? Är frågeställningarna besvarade utifrån resultaten? Behövs vidare
analys? [35, pp. 281-301]
Slutligen användes kvalitativ bearbetning för att jämföra parametrarna vid
videoinspelningen med standarder och föreskrifter för de farliga materialen.
Parametrarna var exponeringstid, skyddsutrustning och hanteringen som användes vid
respektive delprocess.
3.1.7
Trovärdighet
Validitet och reliabilitet är två grundläggande faktorer som påverkar trovärdigheten på
arbetet. I kvalitativa studier handlar validitet om att upptäcka företeelser och att tolka
och förstå innebörden av det som ses, till skillnad från kvantitativa studier där
begreppet mer handlar om att studera rätt företeelse. Validiteten vid kvalitativa
studier handlar om hela forskningsprocessen. Validiteten handlar om ifall forskaren
kan göra en trovärdig tolkning mellan det studerade underlaget och tidigare forskning.
16

Metod
Om forskaren väljer att formulera flera olika tolkningar kan det kopplas till förmågan
att argumentera för samtliga tolkningar. Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och
det går inte tillskriva några särskilda regler eller procedurer för att säkerställa
verkligheten. Däremot kan triangulering användas för att bekräfta att informationen är
korrekt, vilket innebär att information från olika källor samlas in och jämförs. Detta
kan vara källor som intervjuer och observationer. [34, pp. 105-106] I examensarbetets
fall är observationerna som spelats in det som sker gällande hantering och
exponeringstid av farliga material. Det ger bildbevis för att data stämmer. Detta
jämförs med vad processägarna säger om ifall det är representativt med hur respektive
delprocess i normala fall utförs. I studien handlar det om hur den insamlade
informationen sedan jämförs med föreskrifter och standarder om hur arbetet ska
utföras. Tidigare forskning jämförs dessutom med data som är insamlad. Tidigare
forskning är granskad av ett flertal forskare vilket innebär att den är referensgranskad.
Det handlar alltså om hur tolkningen utförs och dess motiveringar.
Reliabiliteten handlar i kvalitativa studier om hur forskaren lyckas fånga det unika i
situationen även om variation förekommer. Reliabilitet är relativt likt validitet vid
kvalitativa studier. Av denna anledning brukar reliabilitet inte var något som
förespråkas. Istället brukar validitet vara i fokus för arbetet, där autenticitet och
förståelse är viktiga faktorer. [34, p. 106] Samma sak gäller för denna fallstudie.
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4

Nulägesbeskrivning

4.1 Nulägesbeskrivning av tillverkningsprocessen
Beskrivningen av tillverkningsprocessen för gjutna ankel-fot-ortoser involverar här
vissa delprocesser som utgör en del av hela tillverkningsprocessen av gjutna oledade
och ledade ankel-fot-ortoser. Inom varje delprocess identifierades aktiviteter. De fyra
delprocesserna som granskades var läderspänningsprocessen, gjutningsprocessen,
efterbearbetningsprocessen och färdigställningsprocessen.
Processerna vid tillverkning av ledad respektive oledad gjuten ankel-fot-ortos var
väldigt lika och aktiviteterna samma. Skillnaderna var att vissa av arbetsuppgifterna
skiljde sig åt. Vissa arbetsuppgifter tog längre tid att utföra och vissa tillkom för
ledade ankel-fot-ortoser. Den ingående beskrivningen av processerna som följer syftar
till tillverkningen av en oledad gjuten ankel-fot-ortos och därefter kommer
skillnaderna mellan den oledade och ledade varianten beskrivas.
4.1.1
Läderspänningsprocessen
Läderspänningsprocessen var den första delprocessen som granskades i detta arbete.
Enbart en aktivitet identifierades i denna delprocess. Denna innehöll ett flertal
arbetsuppgifter med start från att en pappersmall gjordes. Pappersmodellen skapades
från gipsmodellen som skapats från en avgjutning av patientens ben. Här var det noga
vid utformandet att skarven på lädret hamnade under foten, vilket var arbetsuppgiften
efter. Direkt efter används pappersmallen för att rita av figuren på lädret och sedan
klippa ut denna form.
Efter detta blötlades lädret. Detta gjordes för att få lädret till att bli formbart. Direkt
efter var arbetsuppgiften att trä perlontrikå direkt över gipsavgjutningen. Sedan
berodde utförandet på om ett inlägg skulle användas. Om ett inlägg skulle användas så
var arbetsuppgiften att placera det innanför perlontrikån. Lädret placerades sedan på
gipsmodellens baksida. Om inget inlägg användes uteslöts föregående steg för att
övergå direkt till steget som var att placera lädret på gipsmodellens baksida.
Efter detta måttades och snittades lädret upp till mitten av hälen. Det var noggrant att
runda det bakre hörnet på fotens insida av lädret. Efter detta skärflades sidorna som
skulle bilda läderskarven för att de skulle bli en mindre övergång från de olika lagren
av läder.
I en efterföljande arbetsuppgift häftades lädret fast i gipsmodellen för att det inte
skulle släppa när det torkade. De resterande vecken som fanns kvar kavlades sedan
bort med skaftet på en hammare. För att få rätt passform på lädret var det viktigt att få
bort eventuella luftfickor och veck. Längs läderskarven på ovansidan skars överflödigt
material bort. Resårband spändes runt lädret för att det skulle sitta så tätt intill
gipsmodellen som möjligt. Detta gjordes för att lädret skulle få en form som var så lik
gipsmodellen som möjligt, när det i nästa steg torkades i ett torkskåp i 2-3 timmar.
Efter att lädret hade torkat limmades den skärflade läderskarven fast mot lädret som
fanns direkt intill. Efter att limmet hade torkat slipades denna läderskarv tills ytan
blev så jämn som möjligt. Figur 4 visar kartläggningen av läderspänningsprocessen.
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Figur 4. Läderspänningsprocessen.
4.1.2
Gjutningsprocessen
Gjutningsprocessen var indelad i två aktiviteter. Den första aktiviteten som var
förarbete inleddes med att montera gipsmodellen och lädret i en fixtur som fanns i
dragskåpet i gjutningsrummet. Detta dragskåp hade ett utsug uppåt. Det var på denna
fixtur som gipsmodellen och lädret förblev fixerad genom hela gjutningsprocessen.
Efter att gipset och lädret var fixerat var andra arbetsuppgiften att trä på en
nylonstrumpa över hela modellen. Denna strumpa träddes först över hela
gipsmodellen för att sedan förslutas vid gipsmodellens tår med hjälp av ett snöre.
Överflödig nylon klipptes bort.
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Arbetsuppgiften efteråt var att blöta PVA (Polyvinylalkohol), vilket gjordes eftersom
denna plast mjukgörs av vatten. Efter detta träddes PVA-plasten på över
nylonstrumpan, lädret och gipsmodellen. Direkt efter tejpades plasten på
gipsmodellens överdel ihop för att det skulle bli så lufttätt som möjligt. Vakuum vreds
på för att dra åt plasten kring gipsmodellen. Efter detta jämnades rynkorna ut i den
mån som det var möjligt. Om det inte gick att undvika så placerades rynkorna så gott
som det gick vid framdelen av gipsmodellen. Detta gjordes eftersom framdelen i stor
utsträckning bearbetades bort i ett senare skede. Vid tårna på gipsmodellen snörades
PVA-plasten åt för att försluta plasten vid änden. Arbetsuppgiften efter var att trä på
en perlonstrumpa över gipsmodellen. Denna strumpa veks dubbel och träddes en gång
till över gipsmodellen. Därefter placerades totalt sju remsor kolfiber som fästes med
tejp på perlonstrumpan (figur 5). Dessa remsor klipptes till rätt längd på en bänk utan
någon extra ventilation mitt emot dragskåpet med en sax och placerades sedan på tre
olika sätt. Ett lager placerades längs med fotsulan, där detta lager bestod av två
kolfiberband. Ett band placerades tvärs över hälen. Sedan placerades två kolfiberband
som gick korsvis från överkanten på gipsmodellen till hålfoten. Avslutningsvis
placerades ett lager kolfiberband på sulan vilket gav en total på sju remsor.

Figur 5. Kolfibervävens placering på gipsmodellen.
Efter detta träddes ännu en perlonstrumpa över kolfiberbanden som nyss sattes fast.
Denna veks på samma sätt som förra gången dubbel för att sedan bli trädd över
gipsmodellen en gång till.
Ett yttre lager med PVA-plast träddes på perlonstrumpan. Plasten tejpades fast på
fixturen för att göra det lufttätt. Det yttre vakuumet vreds sedan på. Direkt efter detta
jämnades vecken ut i den utsträckningen det gick. Även här placerades vecken om
möjligt vid gipsmodellens framdel av samma anledning som vecken placerades här
vid det inre vakuumet. Aktiviteten förarbete var med denna arbetsuppgift avslutad.
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Nästa aktivitet var gjutning. Den första arbetsuppgiften var att fästa tratten på PVAplastens öppna ände. Därefter blandades matrisen i ett dragskåp som stod öppet när
arbetet utfördes. Blandningen bestod av Laminerhartz Ortocryl 80:20, härdpulver och
förtunningsmedel.
Matrisen placerades sedan på andra sidan dragskåpet där gipsmodellen stod. Matrisen
hälldes sedan ner i tratten som var upphängd i en krok (Figur 6).
Matrisen fördelades över hela gipsmodellen där målet var att få ett så tunt,
heltäckande lager som möjligt (Figur 6). Blir lagret med matris för tjockt blir även
ortosen i slutändan för tjock då plasten blir överflödig.
Sedan härdades matrisen i 1-2 timmar, beroende på innehållet i blandningen. Mer
härdpulver innebär att blandningen härdar snabbare. Vanligtvis lät ortopedteknikerna
kompositmaterialet stå och vila i dragskåpet till dagen efter för att vara säkra på att
matrisen härdat ut ordentligt och för att minimera mängden föroreningar i luften.
Avslutningsvis avlägsnades den yttre PVA-plasten från kompositmaterialet. Detta
skedde i dragskåpet. PVA-plasten fick ligga kvar i dragskåpet.

Figur 6. Matrisen hälls i tratten på PVA-plasten och fördelas över gipsmodellen.
4.1.3
Skillnader vid gjutningsprocessen mellan ledad och oledad
För den ledade ankel-fot-ortosen krävdes fler arbetsuppgifter vid aktiviteten förarbete,
som uppkom på grund av leden. Första arbetsuppgiften som tillkom var att sy fast fyra
kolfiberband på leden med kolfibersnören för hand med nål. Detta gjordes för att
säkerställa att leden inte skulle lossna från den gjutna plasten vid ett senare skede.
Andra änden på kolfiberbanden tejpades sedan fast på samma sätt som de övriga
kolfiberbanden. Nästa arbetsuppgift som tillkom var att klippa hål i
perlontrikåstrumpan för hålet där ledpinnen skulle stickas in på den gjutna plasten.
Lera användes för att hålla leden på plats innan den gjutna plasten härdat. Figur 7
visar kartläggningen av gjutningsprocessen.

21

Nulägesbeskrivning

Delprocesser

Gjutningsprocess

Aktiviteter

Förarbete

Arbetsuppgifter

Fixera
gipsmodell

Gjutning

Klipp hål i
perlonstrumpa
n vid hålet för
ledpinnen

Sy fast 4
kolfiberband
på leden

Fäst tratt på
PVA-plastens
ände

Blanda matris

J
Trä på en
nylonstrumpa
och förslut

Är ortosen
ledad?

Placera
ledpinnen i
hålet och fäst
m.h.a. lera

Blötlägg PVAplasten

Fäst ett
kolfiberband
under hälen
och upp längs
benet

Tejpa fast
kolfiberbanden
s andra ändar

Trä på PVAplasten och
förslut

Fäst två lager
kolfiberband
på sulan

Fäst ett lager
kolfiberband i
kors från
överkanten till
hålfoten

Sätt på yttre
vakuum på
PVA-plasten

Fördela matris

Sätt på inre
vakuum till
PVA-plasten

Trä på två
lager perlon

Trä på två
lager perlon

Trä på PVAplasten

Härda 1-2
timmar

N

Häll matris i
tratten och
förslut

Figur 7. Gjutningsprocessen
4.1.4
Efterbearbetningsprocessen
Efterbearbetningsprocessen hade förberedelse som sin första aktivitet. Denna innehöll
enbart en arbetsuppgift vilket var att rita ut trimlinjer på den gjutna plasten.
Trimlinjerna ritades in på ortosens högsta punkt och ända ner längs ortosens båda
sidor (figur 8). Dessa trimlinjer markerade vart den gjutna plasten skulle skäras upp
och även vart den skulle slipas upp.
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Figur 8. Trimlinjerna ritas in från ortosen högsta punkt och ner längs båda sidor.
Nästa aktivitet benämndes som slipning på den gjutna plasten. I denna aktivitet var
den första arbetsuppgiften att slipa ner framdelen på den gjutna plasten. Denna
slipning gjordes för att få till rätt form på den blivande ortosen, vilket gjordes genom
att runda av änden vid tårna. Slipningen ägde rum i ett speciellt sliprum utrustat med
grundläggande ventilation och punktutsug för samtliga maskiner i rummet.
Arbetsuppgiften efter var att såga upp den gjutna plasten längs ovansidan. Detta
skedde i sliprummet och utfördes med en vibrationssåg. Här sågades det från den
gjutna plastens översta del ner till tårna. Efter det sågades det upp med ett litet avstånd
från trimlinjerna som gick längs den gjutna plastens sidor (figur 9). Det sågades så
nära som möjligt till trimlinjerna eftersom målet var att spendera så lite tid som
möjligt på slipning efteråt. Direkt efter lossades den gjutna plasten från resten av
materialet och den tunna PVA-plasten avlägsnades.
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Figur 9. Den gjutna plasten sågas upp med trimlinjerna som referens.
Den sista arbetsuppgiften i aktiviteten var att grovslipa ner den gjutna plasten till
trimlinjerna (figur 10). Om sågningen var nära trimlinjerna behövdes mindre tid till att
slipa ner materialet till de markerade trimlinjerna.

Figur 10. Den gjutna plasten slipas ner till trimlinjerna.
Den följande aktiviteten benämndes som urklippning av lädret. Det första steget blev
därmed att markera efter den gjutna plasten vart lädret skulle klippas. Vid tårna och
vid överdelen på lädret markerades det upp. Direkt efter utfördes steget där det
överflödiga lädret klipptes bort.
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Aktiviteten direkt efter var provning vilket bestod av två arbetsuppgifter som
upprepades så många gånger som behövdes. Först testades den gjutna plasten och
lädret på patienten för att se om det var rätt passform. Utifrån detta justerades den
gjutna plasten med slipning och lädret klipptes till efter behov. Lädret klipptes till för
at runda till kanter eller om ortosen hade blivit för hög med den nuvarande formen.
Om det behövdes upprepades aktiviteten tills både patienten och ortopedingenjören
var nöjda med resultatet.
4.1.5
Skillnader vid efterbearbetningsprocessen mellan ledad och
oledad
Efter att PVA-plasten avlägsnats vid aktiviteten slipning, slipades leden fram och
skruven gängades ur. Därefter sågades den gjutna plasten itu vid leden så att det blev
två separata delar. Detta medförde att det tog längre tid att slipa den gjutna plasten.
Det tog dessutom längre tid att grovklippa lädret i två separata delar. Figur 11 visar
kartläggningen av efterbearbetningsprocessen.
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Figur 11. Efterbearbetningsprocessen.
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4.1.6
Färdigställningsprocessen
Sista delprocessen innan ortosen var helt färdig var färdigställningsprocessen. Den
första aktiviteten var limning. Denna aktivitet innehöll i sin tur två arbetsuppgifter.
Första arbetsuppgiften var att limma ihop den gjutna plasten och lädret, där lädret
placerades på den gjutna plastens insida. Den hoplimmade gjutna plasten och lädret
vilade sedan en dag i dragskåpet för att torka ordentligt.
Slipning var aktiviteten som följde efter detta. Den var uppdelad i två arbetsuppgifter.
Först finslipades den hoplimmade gjutna plasten och lädret. Finslipningen fyllde inte
någon funktion utan utfördes enbart för utseendes skull. Efter detta ruggades hela
yttersidan på den gjutna plasten med slipmaskinen där ett grövre sandpapper
användes.
Nästa aktivitet var att limma det tunna svarta skinnet som skulle fästas på den gjutna
plasten. Detta gjordes i ett dragskåp med ett punktusgug där luften sögs ut uppåt.
Limmet penslades ordentligt över hela den ruggade yttersidan på den gjutna plasten
(figur 12). Även den delen av lädret som stack ut penslades på yttersidan. Limmet fick
sedan härda i cirka 30 minuter innan det kunde användas.

Figur 12. Limmet stryks på den gjutna plasten som skinnet sedan fästs på.
Den gjutna plasten med lädret placerades utanpå gipsmodellen. Direkt efter detta
fästes det sedan tidigare limmade skinnet utanpå den gjutna plastens ruggade yta
(Figur 12). Ruggningen som utfördes tidigare syftade till att förbättra fästet för
skinnet. En stor del av fästningen med skinnet var att sträcka det på rätt sätt för att
minimera ojämnheter som annars skulle synas. Detta skinn utgjorde ortosens yttre och
det var viktigt att det såg bra ut för användaren. Sedan placerades skarven under
fotsulan. Målet var att få en skarv som syntes så lite som möjligt. Allt överflödigt
skinn runt den gjutna plasten klipptes slutligen bort.
Tillverkningen av plösen var nästa aktivitet. Första arbetsuppgiften var att klippa till
lädret. Efter detta mjukgjordes lädret genom blötläggning i vatten så att det kunde
formas lättare. Lädret fästes sedan på gipsmodellen och häftades fast. Sedan torkades
lädret i ett torkskåp. Detta gjordes för att ge plösen dess rätta form. Den sista
arbetsuppgiften i tillverkningen av plösen var att fästa ett skinn på lädret.
Färdigställningen är den sista aktiviteten i tillverkningen av ortosen. Först syddes
lädret fast längs alla kanter fast. Detta hade två syften. Dels för att lädret skulle sitta
bättre och dels för att det skulle se bra ut för den blivande användaren.
Kardborrebanden syddes efter detta fast ovanpå skinnet. Plösen limmades sedan fast
på yttersidan och avslutningsvis syddes den fast på ortosen.
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4.1.7
Skillnader vid färdigställningsprocessen mellan ledad och
oledad
Den största skillnaden var att allting utfördes på två separata delar, vilket var överoch underdelen. För den ledade varianten tillverkades även två plösar. Efter sista
arbetsuppgiften på färdigställningen skulle även de två separata delarna monteras
samman. Se figur 13 för kartläggningen av färdigställningsprocessen.

Delprocesserna

Färdigställningsprocessen

Aktiviteter

Limning

Slipning

Limning ortos

Tillverkning av
plös

Färdigställning

Limma ihop
den gjutna
plasten och
lädret

Finslipa den
hoplimmade
gjutna plasten
och lädret

Limma skinnet
som ska fästas
på den gjutna
plasten

Klipp till lädret

Sy längs alla
kanter

Torka till nästa
dag

Rugga ytan på
den gjutna
plasten

Limma hela
utsidan på den
gjutna plasten

Blötlägg lädret

Sy fast
kardborreband
en

Låt härda

Fäst på
gipsmodellen
och häfta fast

Limma fast
plösen på ena
sidan

Arbetsuppgifter

Placera den
gjutna plasten
på
gipsmodellen

Klipp bort
överflödigt
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dragskåpet

Sy fast plösen

Sätt fast
skinnet på den
gjutna plasten

Lägg skarven
under fotsulan

Fäst skinnet på
lädret

Slut

Figur 13. Färdigställningsprocessen.

4.2 Nulägesbeskrivning frågeställning 2
Utifrån processkartläggningen, observationer och intervjuer kunde eventuella
emissionskällor identifieras. Vidare kunde även exponeringstiderna för aktiviteter och
arbetsuppgifter innehållande dessa emissionskällor bestämmas.
4.2.1
Emissionskällor
Inom respektive delprocess och aktivitet identifierades de arbetsuppgifter som hade
koppling till en tänkbar hälsofarlig emissionskälla:


Gjutningsprocessen
- Förarbete
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Fäst två lager kolfiberband på sulan



Fäst ett kolfiberband under hälen och upp längs benet



Fäst ett lager kolfiberband i kors från överkanten till hålfoten

- Gjutning





Blanda matris



Häll matris i tratten och förslut



Fördela matris

Efterbearbetningsprocessen
- Slipning på den gjutna plasten


Slipa ner framdelen på den gjutna plasten



Såga upp den gjutna plasten längs ovansidan



Grovslipa ner den gjutna plasten till trimlinjerna

- Provning



Justering med slipning och klippa till lädret

Färdigställningsprocessen
- Limning


Limma ihop den gjutna plasten och lädret

- Slipning


Finslipa den hoplimmade gjutna plasten och lädret



Rugga ytan på den gjutna plasten

- Limning ortos


Limma skinnet som ska fästas på den gjutna plasten



Limma hela utsidan av den gjutna plasten



Sätt fast skinnet på den gjutna plasten



Lägg skarven under fotsulan
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Den första emissionskällan var kolfiberväven, där emissionerna av partiklar uppstod
när kolfiberband klipptes, alternativt när de berördes direkt med händerna. Dessa
emissioner förekom enbart i förarbetet till gjutningen. Klippningen skedde utanför ett
dragskåp och ortopedteknikern anmärkte på att klippandet i dessa kolfiberband ibland
ledde till upplevd irriterad hud. Specifikt vad kolfiberväven från Scott Bader eller
Ottobock innehåller går inte att ge ett tydligt svar på. Kolfiberväven var sammansatt
med en sizing, vars syfte var att agera som ett gränssnitt mellan kolfiberväven och
matrisen för att underlätta för matrisen att bli sammanfogad med denna väv. Sizingens
innehåll varierar beroende på vilken matris som används. För epoxi används en epoxisizing och för vinylester används en annan sizing. Samma sak gäller för alla typer av
matriser. [36] Med detta sagt baseras låg exponering på arbete med skyddshandskar
när det klipps och hanteras enligt säkerhetsbladet för 80x5 – Woven Carbon-Fiber
Stockinette där det bland annat står att damm av detta inte ska andas in. [9] Hög
exponering antas vara direkt beröring utan handskar eftersom säkerhetsbladet anger
att det alltid ska användas samtidigt som Birgitta Nyström på SICOMP anger att
handskar alltid ska användas. [36]
Den andra emissionskällan var matrisen. Den matris som blandades bestod av
Orthocryl Laminerhartz 80:20, förtunningsmedel och härdpulver. [9] Samtliga
arbetsuppgifter som innebar någon form av exponering i aktiviteten gjutning uppstod
från just denna matris. Denna blandning gjordes i ett dragskåp som stod öppet
eftersom substanserna blandades manuellt med en träpinne. När matrisen var blandad
var personen som arbetade med matrisen tvungen att sträcka sig till andra sidan
dragskåpet för att placera den där för nästa arbetsmoment. Detta medförde att det var
en högre grad av exponering när huvudet var inne i dragskåpet.
När matrisen skulle hällas i tratten för att rinna ner till gipsmodellen var dragskåpet
öppet. När dragskåpet var öppet befann sig trattens mynning ovanför öppningen till
dragskåpet. Dragskåpet fortsatte att vara öppet i nästa arbetsuppgift där matrisen
fördelades över hela gipsmodellen. Gällande exponeringsnivåer antogs det finnas låg
och hög exponering. Låg exponering antogs vara att personen stod och arbetade
framför dragskåpet med huvudet på ett avstånd på över en decimeter från det öppna
dragskåpet. Hög exponering antogs vara att ansiktet var en decimeter eller närmare
dragskåpet. Detta inräknar då när huvudet är inne i dragskåpet. Hög och låg
exponering baseras på hur emissioner av MMA mäts, vilket är genom att mäta
partikelhalten i luften. [30] Detta mäts via ett instrument som placeras så nära
andningsvägar som möjligt. Hög exponering baserades alltså på att huvudet var nära
eller inne i ett fullständigt öppet dragskåp, samtidigt som låg exponering antar ett
större avstånd. Denna slutsats gällande exponeringsnivåer drogs eftersom dragskåpet
hade ventilation samtidigt som det inte fanns lika effektiv ventilation direkt utanför
detta dragskåp.
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Den tredje emissionskällan som identifierades var slipmomenten i sliprummet. Vid
slipningen frigjordes partiklar från den gjutna plasten och kolfibern, som vid
inandning antogs kunna orsaka problem. Under hela tillverkningsprocessen utsattes
personalen minst tre gånger för emissionskällan. Först när den gjutna plasten
grovslipades och sågades upp. Sedan när provningen skedde tillsammans med patient,
där den gjutna plasten och lädret skulle anpassas och slipas efter patientens behov.
Till sist finslipades den gjutna plasten en gång till för estetikens skull. Det fanns en
rad olika slipmaskiner i sliprummet med punktutsug till respektive maskin. Det kunde
alltså stå flera personer samtidigt och slipa i sliprummet. Låg exponering antas
därmed att vara inne i sliprummet. Hög exponering vid slipningen innebar aktivt
arbete med produkten som skulle bearbetas. Alla partiklar sögs inte upp vid
slipningen, vilket bekräftades av en ortopedtekniker som beskrev att det blir otroligt
dammigt i sliprummet redan efter en kort tids arbete. Dessutom angav säkerhetsbladet
att damm inte ska andas in och att extra skydd ska användas om 80x5 – Woven
Carbon-Fiber Stockinette bearbetas. [9] Det går alltså att anta att det blir någon form
av exponering för kolfiberpartiklar av att enbart gå in i sliprummet om någon arbetar
med en produkt.
Den fjärde och sista emissionskällan som identifierades var hanteringen av lim. All
limning skedde i ett dragskåp där behållaren med lim var placerad. När denna limning
sker bedöms det vara låg exponering. Limmet på den gjutna plasten och lädret
penslades på i dragskåpet där det sedan fick torka en stund innan de sattes samman.
Dragskåpet är neddraget till sitt nedersta läge vilket medför att det rimligtvis inte kan
räknas som hög exponering. Samma procedur skedde när lädret och utsidan på den
gjutna plasten limmades och torkades i dragskåpet. Gemensamt var att när de olika
delarna torkat plockades de ut och sattes samman utanför dragskåpet. Vid berabetning
i dragskåpet användes alltid handskar. Dessa handskar kastades efter att arbetet i
dragskåpet var över. Inandning av limmet är någon som enligt säkerhetsdatabladet ska
undvikas. [9] Eftersom detta skedde i ett dragskåp där det hanterades varsamt borde
det kunna antas vara låg exponering. Hög exponering under limningen var när de
olika delarna skulle fogas samman. Då användes inga handskar och händerna kom i
direkt kontakt med limmet. Säkerhetsbladet för Renia Ortec Kontaktkleber angav att
handskar skulle användas vid direkt beröring. [9] Därmed gjordes antagandet för hög
exponering.
4.2.2
Exponeringstider
Från det filmade materialet gavs ett antal exponeringstider vid respektive
emissionskälla. Det filmades enbart en gång, men det bekräftades vid intervjuer att
alla arbetade med ungefär samma takt och att de tider som filmningen gavs kunde
användas. [37], [38] På grund av problem vid observationstillfällena gavs inga tider
för exponering vid ledad ankel-fot-ortos efter gjutningen. Vid gjutningen av den
ledade ankel-fot-ortosen gick PVA-plasten sönder och därmed fortsatte inte
granskningen av objektet. Tiderna för att hantera läckaget noterades dock.
Ortopedteknikern försökte lokalisera läckan för att sedan tejpa igen den för att
förhindra luftbubblor. Gällande de uteblivna exponeringstiderna i sliprummet och vid
limningen, noterades för den ledade varianten att de är längre jämfört med den
oledade på samtliga arbetsuppgifter som kan utgöra en hälsorisk. [37] Detta eftersom
den ledade ankel-fot-ortosen måste delas i två delar jämfört med den oledade ankelfot-ortosen som behålls som ett stycke.

30

Nulägesbeskrivning
Tabellerna 3 och 4 nedan innehåller de exponeringstider som observerades för
oledade och ledade ankel-fot-ortoser:
Tabell 3. Exponeringstider för oledad ankel-fot-ortos.

Tabell 4. Exponeringstider för ledad ankel-fot-ortos.
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5.1 Analys av processkartläggningen
Modellen följde hierarkin: Huvudprocess – Delprocess – Aktivitet – Arbetsuppgift.
[6] Syftet och processerna var väl definierat innan kartläggningen började. Det fanns
inget intresse av att kartlägga alla delprocesser för huvudprocessen på grund av att
dessa inte hade relevans för att besvara frågeställning 2. Ledningsprocesser och
stödprocesser uteslöts också från modellen eftersom dessa processer inte bidrar med
relevant information för att besvara frågeställningen, utan skulle bara vara bidragande
om andra parametrar än exponeringstider skulle analyseras.
Observationerna utfördes med metoden Observatör som deltagare. [35, pp. 265-275]
Detta innebar att hela flödet kunde observeras och frågor kunde ställas när någon
detalj i processerna behövde förtydligas. Walk through metoden var nära länkad med
observationerna som utfördes. Metoden syftade till att de ansvariga för
processkartläggningen skulle observera och även diskutera med processägarna vad
som ingick i samtliga aktiviteter. [6, p. 204] Detta gjordes enligt denna metod och
hela flödet av arbetsuppgifter sattes samman efter att observationerna var utförda.
Därefter kontrollerades det att aktiviteter och arbetsuppgifter som betydde samma sak
lades ihop och eventuella luckor fylldes i med hjälp av intervjuerna. Tillsammans med
deltagarna identifierades objekt in och objekt ut. Framförallt gällde detta terminologin
för aktiviteterna och arbetsuppgifterna i processkartläggningen. Sedan kontrollerades
att aktiviteterna låg på samma detaljeringsnivå. Slutligen korrigerades processerna till
en tillfredställande nivå. Filmen från observationen användes för att göra en
ytterligare koll att processkartläggningen var korrekt utformad.
När själva processkartläggningen var kartlagd användes symboler som går att
återfinna i standarden ANSI. Kartläggningen som gjordes kan anses vara enkel att
följa eftersom stödprocesser och ledningsprocesser uteslöts. Detta var eftersom det
inte fanns så många vägar att välja på i processerna. Detta medför att det vanliga
problemet med flödesscheman som är att de kan bli svåra att följa inte var relevant. [4,
pp. 145-147] Undantaget som finns är simpla ja- och nej-frågor till om ankel-fotortosen är ledad eller oledad. I detta fall följs flödesschemat till två olika steg.

5.2 Analys av exponeringstider
5.2.1
Analys av exponering av torra fiber
Exponering av torra kolfiber förekom vid gjutningsprocessen vid aktiviteten förarbete.
Kolfiberbanden satt på en rulle där ortopedteknikern själv klippte till rätt längd för
respektive ortos. För oledade ortoser var standarden att använda sju stycken
kolfiberband. När kolfiberbanden hanterades skulle handskar användas för att
kontakten med hud skulle bli minimal. [36] Säkerhetsbladet noterar dessutom att
skyddshandskar ska användas när materialet bearbetas mekaniskt enligt OSHA
Standard - 29 CFR: 1910.138. [9] Detta bidrog till att exponeringstiderna för den
oledade varianten gällande kolfiber uteslutande hörde till låg exponering. Sammanlagt
för den oledade varianten var exponeringen 3,5 minuter. Denna tid är alltså tiden då
personen har någon form av kontakt med kolfiberbanden. Kolfiberbanden
sammansättning av material är >95% kolfiber och resterande procent är sizing och
eventuella föroreningar. Exakt vad sizingen innehåller håller tillverkarna av
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kolfiberbanden sekretessbelagt. Rekommendationen är att handskar alltid ska
användas. [36]
Exponeringstiderna för den ledade varianten såg annorlunda ut jämfört med den
oledade. Detta berodde på att det tillkom två arbetsuppgifter med kolfiber. Den första
tillkommande arbetsuppgiften var att sy fast fyra kolfiberband på leden. Detta var
redan förberett vid observationstillfället, därmed saknas den specifika
exponeringstiden. Andra arbetsuppgiften som tillkom var att fästa leden på
gipsmodellen och tejpa fast de fyra ändarna. Detta bidrog till att exponeringstiden
blev längre jämfört med den oledade varianten. Vid observationstillfället noterades
också att handskarna togs av i ett tidigt skede då ledpinnen skulle föras in i hålet på
gipsmodellen. Därefter användes inte handskarna, utan direkt kontakt mellan hud och
kolfiberbanden förekom. Detta ledde till att graden av hög exponering tillkom för den
ledade varianten och blev sammanlagt 3,9 minuter. Den låga exponeringen var 1,4
minuter och var tiden innan handskarna avlägsnades från händerna.
5.2.2
Analys av exponeringstider för gjutning
Granskningen av exponeringstiderna som är angivna för aktiviteten gjutning kommer
från tre olika arbetsuppgifter. Exponeringstiderna kunde dock slås ihop eftersom i
samtliga arbetsuppgifter mättes låg och hög exponering på samma sätt. Dessutom
mättes samma typ av substans vid exponeringen, PMMA, vilket innehåller MMA.
[25] Vid det observerade tillfället då den gjutna oledade ankel-fot-ortosen tillverkades
var det 5,1 minuter av hög exponering utifrån de observationer som gavs ifrån det
inspelade materialet. 8,8 minuter var tiden för den låga exponeringen. För den ledade
ankel-fot-ortosen observerades en sammanlagd hög exponering på 5,8 minuter och en
låg exponering på 7,6 minuter. Den halten som personalen enligt föreskrifter får
utsättas för under en hel arbetsdag på 8 timmar ligger på 200 mg/m3. Om det i stället
handlar om korttidsexponering kan koncentrationen vara 400 mg/m3. [30]
Beroende på hur höga halter av exponering som personalen utsätts för under de
observerade exponeringstiderna finns det ett antal aktuella risker. MMA kan orsaka
ett antal problem. Hudkänslighet och även irriterad hud kan vara en konsekvens av
exponering. Dessutom kan specifika organ bli skadade vid exponering av ämnet. [25]
De studier som granskat exponering och hälsoeffekter för MMA är relevanta även för
ortopedteknisk bearbetning [26] [27]. På Borås Ortopedteknik återfanns dessutom
några av dessa symptom som forskningen pekar på. En ortopedingenjör angav vid ett
av intervjutillfällena att det fanns personer som hade fått yrkeshudsjukdomar eller
andningssvårigheter vilket de inte hade innan de började arbeta på Borås
Ortopedteknik. [38] Detta tyder på att exponering av MMA skulle kunna vara orsaken
när detta ställs mot forskningen som redovisades ovan.
5.2.3
Analys av exponeringstider för slipning
Exponering vid slipning förekom både vid efterbearbetningsprocessen och
färdigställningsprocessen. Slipningen skedde vid tre separata aktiviteter uppdelat på
sex olika arbetsuppgifter. Gemensamt var att all slipning och sågning av olika
produkter skedde i samma rum men med olika verktyg, som exempelvis olika
slippapper. Exponeringstiderna var precis som för gjutningen uppdelade i låg och hög
exponering. Låg exponering avsåg tiden ortopedteknikern befann sig i sliprummet
utan att själv utföra någon arbetsuppgift direkt relaterad till slipning eller sågning. Det
som låg till grund för detta är att det är många ortopedtekniker som rör sig in och ut ur
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sliprummet. Samtidigt är det flera av dessa tekniker som direkt slipar vid olika
maskiner när de vistas i rummet. Sliprummet är också litet till ytan med väldigt många
maskiner per kvadratmeter, vilket rimligtvis bidrar till att koncentrationen av partiklar
i luften blir högre.
Hög exponering var när ortopedteknikern direkt stod och slipade eller sågade. Damm
och spån kunde ses flyga omkring eftersom inte allt sögs upp av punktutsuget. För
aktiviteten slipning av den gjutna plasten användes ett grövre slippapper för att slipa
framfoten samt för att slipa ner den gjutna plasten till trimlinjerna. Det användes
också en vibrerande såg för att öppna modellen. Vid observationen saknades det en
riktig patient till objektet som slipades därför saknas exponeringstiderna för slipning
under aktiviteten provning. Till sist finslipades den gjutna plasten och lädret med
finare slippapper. Gemensamma exponeringstider för de två observerade aktiviteterna
vid slipning av oledad ankel-fot-ortos gav en hög exponering på 10,1 minuter och en
låg exponering på 2,9 minuter. För den ledade ankel-fot-ortosen saknas det som
tidigare nämnts exponeringstider. Ortopedteknikerna angav att exponeringstiderna
generellt var längre för den ledade varianten, då extra arbetsuppgifter tillkom. Dessa
arbetsuppgifter var att slipa fram leden, gänga ur skruven och såga upp den gjutna
plasten i två delar. Därefter bearbetas varje separat del för sig.
Vid slipningen är det oklart hur partiklarna kemiskt ser ut, men ingående material och
ämnen är kolfiberväv och plasten är främst PMMA. Den halten som personalen enligt
föreskrifter får utsättas för under en hel arbetsdag vilket är 8 timmar ligger på 0,2
fibrer/cm3, där detta syftar till antalet enskilda fiberpartiklar i luften. I fallet
korttidsexponering utgör det ingen skillnad. Gränsen är fortfarande 0,2 fibrer/cm3.
[11]
Eftersom värme introduceras i materialet på grund av friktion frigörs ingående ämnen
när materialet slipas. Därmed är det en möjlighet att MMA frigörs vilket sedan andas
in. Därmed antas studierna som användes för gjutningen av ortosen gällande MMA
även vara relevanta för slipningen.
Vid studien som granskade sågning med bandsåg i torra riktade kolfiberband
behandlade med epoxiharts påvisades nanopartiklar och finare partiklar i luften. [18]
Detta leder till att det inte går att utesluta att det frigörs finare partiklar ner till
nanopartikelnivå under slipningen på Borås ortopedteknik. Detta innebär partiklar i
storleksordningen <100 nm i någon av de tre olika riktningarna. Det räcker med att en
partikel är på nanonivå i en riktning för att klassas som en nanopartikel.
Olika typer av nanopartiklar och dess hälsoskadliga effekter är fortfarande ett relativt
outforskat område. Enligt kemikalieinspektionen så kan inandning av nanopartiklar i
lungorna leda till ökad infektionskänslighet samt försämring av personer med astma
och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Om nanopartiklar tas upp i cirkulationen
i kroppen kan detta leda till att dessa förändrar koaguleringsfaktorer i blodet som i sin
tur kan öka risken för att drabbas av blodproppar. [19]
I dagsläget är det okänt hur stora partiklarna som frigörs vid slipning och sågning på
Borås Ortopedteknik är. Det vore av intresse att göra mätningar för att klarlägga hur
stora partiklarna blir vid deras bearbetning. Dessutom vore det intressant att veta hur
mycket kolfiberpartiklar som befinner sig i luften. Nivågränsvärdet som är tillåtet är
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0,2 fibrer/cm3. [11] Om partikelhalten är lägre än nivågränsvärdet innebär det att extra
skyddsutrustning för just kolfiber inte är nödvändigt enligt lag.
5.2.4
Analys av föreskrifter vid bearbetning syntetiska och
oorganiska fibrer
Vid bearbetning av kolfiber finns det ett flertal paragrafer som kan ses som extra
viktiga. Dessa är AFS 2004:1, 5, 6, 9-16 §§. [10]
Först och främst ska det vara en tydlig varning vid varje ingång till sliprummet enligt
5 §. På denna skylt ska texten ”Varning. Fiberhaltigt damm” stå. I nuläget finns det
inte någon sådan skylt.
6 § påvisar att arbetet ska utföras på ett sådant sätt att dammspridning förebyggs.
Detta ska utföras med sådan utrustning som krävs. Vid nuläget är det möjligt att det är
otillräckligt med skydd i rummet. Det är ventilationen och punktutsugen som borde
granskas närmare i sådant fall. Alla som arbetar i rummet använder dessutom inte
andningsskydd när de slipar i materialet. Enligt 11 § ska alla i rummet ha
andningsskydd i rum där det inte är tekniskt möjligt att hålla halten syntetiska
oorganiska fibrer i luften på en godtagbar nivå.
9-10 §§ handlar båda om rengöring av lokalen när fibrer har bearbetats. Det handlar
om att ha en form av extra rörligt utsug som kan användas för att suga upp synligt
damm. Vid observationen utfördes ingen form av extra rengöring i rummet. Det
dammet och eventuella gaser som inte sögs upp av ventilationen och luftutsuget
stannar alltså kvar i rummet.
12-13 §§ syftar till skyddskläderna som ska bäras. Vid starkt dammande arbete ska
skyddskläder användas. Klädseln ska täcka känsliga hudpartier så som hals och
underarmar. Dessa skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska dessutom
förvaras skilda från privata kläder. Vid observationen kunde inte skydd bevittnas för
hals eller underarmar. Av de som observerades var det en person som bar
skyddsmask. Dessutom används samma kläder för sliprummet som för resten av
arbetsutrymmet. Detta kan rimligen antas vara ett större problem om partikelhalten av
fibrer i luften är hög. I ett sådant scenario följer fibrerna då med ut till resten av
arbetsplatsen.
14-16 §§ handlar om hur ofta och hur exponeringsmätningar ska utföras. Det finns
krav om att mätningar ska utföras en gång om året om inte de kristallina fibrerna
understiger en femtedel av tillämpligt hygieniskt gränsvärde. I ett sådant fall behöver
mätningar enbart göras vart femte år. Det som ska mätas är halten respirabla fibrer
samt vid behov en bestämning av andelen kristallina fibrer. [10] Ottobock anger att
fibrerna för deras kolfiber inte är respirabla [30]. Det finns dock ingen klar
uppfattning om storleken på dessa fibrer och vid bearbetning kan rimligtvis fibrerna
bli mindre. Det finns trots allt en spridning vid bearbetning där storlekarna varierar.
[18] En mätning hade avgjort om det vid slipning är nanopartiklar (≤ 100 nm), eller
om det handlar om fina partiklar (>0,1 till ≤ 1 µm) eller respirabla partiklar (>1 till ≤
10 µm).
5.2.5
Analys av exponering vid limning
Vid limning saknas tider för en arbetsuppgift. Denna arbetsuppgift är att limma ihop
den gjutna plasten och lädret. Anledningen är att det med normalt arbetssätt är en dags
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väntetid på att låta plasten och lädret torka ordentligt. De tider som observerades var
för låg exponering 2,9 minuter. Dessa 2,9 minuter var när limmet precis penslades på
över något av de objekt som skulle täckas. Sannolikt är det inte mycket gas som
lämnade dragskåpet. Dragskåpet var öppet på ett sådant sätt att händer och
underarmar inte behövde röra varken undersidan eller översidan av dragskåpet,
samtidigt som handskar användes. Säkerhetsbladet anger irriterad hud eller ögon som
risk för kontakt med limmet i gasform. Följande nivågränsvärden anges för
luftföroreningar av limmet: [32]
- Cyklohexan 700 mg/m3
- Etylacetat 400 mg/m3
- Kolväten 1000 mg/m3
Om personen som arbetar med det inte är överkänslig bör denna antagna låga
exponeringen inte vara hög nog för att orsaka någon av de fenomen som innefattar
yrsel/trötthet eller irriterade ögon eller irriterad hud.
Den höga exponeringen på 11,2 minuter kom från när lädret skulle fästas med den
gjutna plasten. I detta fall hade limmet fått ligga och torka en viss tid, samtidigt som
det var klistrigt nog för att sätta sig mot avsedd yta. Detta bedöms vara hög
exponering eftersom arbetet görs utan handskar. Vid observationen gick det se att
händerna berörde limmet med direkt kontakt och att limmet inte avlägsnades direkt
från händerna. Därför bedömdes hög exponering fortgå under hela arbetet med att
limma fast lädret fram till att klippa till överflödigt material. Det kunde inte ses om
limmet tvättades bort från händerna direkt efter arbetet. Säkerhetsbladet gällande
kontakt med ämnet anger att hud vid kontakt ska fettas in och limmet avlägsnas. [32]
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6.1 Diskussion frågeställning 1
Huvudsakligen gjordes kartläggningen för att identifiera emissionskällor och att
undersöka om det nuvarande arbetssättet gör att dessa emissionskällor behöver
granskas närmare. Vid denna mer ytliga grad av processkartläggning fyllde den sitt
syfte eftersom den information som söktes gavs. Själva kartläggningen var inte alls
problematisk att genomföra enligt den valda metodiken. Det viktigaste var att
identifiera delprocesser, aktiviteter och slutligen arbetsuppgifter för att sedan tydligt
se hur flödet av material och information går igenom hela processen. [5, p. 145]
Processkartläggningen var nödvändig för att skapa en förståelse för tillverkning av
ankel-fot-ortoser. Manualer som fanns att tillgå och samlats in var inte helt enkla att
förstå när vi inte var insatta inom området. Resultatet blev att det var lättare att följa
processen från början till slut jämfört med manualerna där all information inte var
given. Det kan fortfarande vara svårt att förstå processkartläggningen med inkluderad
text eftersom det är lättare att se och lära sig arbetet när någon annan utför det. Detta
problem är svårt att undvika om den som läser detta inte har tidigare kunskap om
tillverkningsmetoderna som används.
En nackdel med hur kartläggningen är utförd är att den inte går särskilt djupt för att
besvara andra frågeställningar som skulle kunna vara intressanta. Om
ledningsprocesser och stödprocesser granskades närmare hade ledtider och
resursförbrukning kunnat analyseras. Målet med projekt ORTO var trots allt
resursoptimerad tillverkning, där vår del var att undersöka de hälsomässiga aspekterna
inom tillverkning av gjutna ledade och oledade ankel-fot-ortoser. Den största fördelen
skulle dock vara att eftersom kartläggningen inte går in särskilt djupt är den lätt för de
som läser den att följa med i flödet. De tidigare manualerna var inte tydliga för någon
som inte var insatt inom området. Denna kartläggning och dess beskrivande text borde
kunna skapa en större klarhet än de manualerna. Det är fullt möjligt att de skulle
kunna kombineras för att skapa en tydligare bild. Det hade varit möjligt att få ut mer
detaljerad information som i sin tur hade kunnat användas för att granska
effektiviteten i processerna. Att enbart fokusera på hälsoaspekter gjorde dock att den
delen blev mer grundlig. Att observera arbetssättet vid hantering av samtliga
hälsofarliga material gjorde att en djupare fokus gavs på att analysera eventuella
risker.
Processkartläggningen skulle behöva en djupare detaljering om den skulle kunna
användas för andra ändamål än enbart för att identifiera emissionskällor. Ett problem
som uppstod när vi skulle göra flödesschemat var hur det skulle ritas upp. Det finns
standarder som exempelvis ANSI för hur symbolerna ska se ut. Däremot verkar alla
som använder sig av flödesscheman för detta ändamål göra på det sätt som passar
dem. Detta gjorde att det fanns för många exempel att gå efter och ingen klarhet fanns
angående vad rätt sätt var. Det verkar som att flödesscheman enbart görs på sådant
sätt att det är lätt att följa det, oavsett upplägget. Oavsett vilken standard som hade
använts hade det inte spelat så stor roll. Symbolerna för ett simpelt flödesschema är
universella och de symbolerna som användes var de som fanns i det amerikanska
programmet MS Visio.
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Ett annat problem var haveriet som inträffade vid tillverkningen av den ledade ankelfot-ortosen. Eftersom vi inte fick bevittna tillverkningen av denna efter gjutningen var
det svårare att kartlägga de efterföljande delprocesserna. Informationen som gavs för
dessa delprocesser var därmed från intervjuer. Det var svårare att få ut rätt
information på detta sätt jämfört med att observera tillverkningen. Eftersom den
ledade och den oledade varianten av ankel-fot-ortosen var lika, kunde processerna
kartläggas. Dock inte på samma detaljnivå som för den oledade varianten. Den
oledade varianten fick däremot med detaljerad information både från observationerna
och intervjuerna. Utan att observera flödet och att i efterhand granska filmen hade det
varit svårt att utföra processkartläggningen. Det vore svårt att hitta en bättre metod
som skulle kunna ge lika mycket information som filmning i kombination med
intervjuer för denna typ av kartläggning som utfördes. Fullständig observation var
något som tillämpades i och med att filmerna granskades flera gånger [35, pp. 265275]. Det innebar att vi kunde notera saker vid tillverkningen som kanske hade varit
svåra att se och komma ihåg om vi enbart hade sett arbetet en gång utan filmer som
dokumentation.

6.2 Diskussion frågeställning 2
Det fanns fyra emissionskällor som identifierades vid tillverkningen av gjutna ledade
och oledade ankel-fot-ortoser. Observationerna var nödvändiga för att kunna nå någon
form av resultat. Det inspelade materialet gav en god inblick i hur arbetet utfördes.
Det gjorde det också lätt att notera brister i arbetsplatsen som kanske inte upptäcks av
personalen som arbetar med det dagligen. De fyra typerna av emissionskällor som
identifierades hade olika typer av allvarlighet. Exponeringstiderna borde kunna
användas som en grund för vidare arbete när luftföroreningarna faktiskt mäts. Detta
borde kunna minska arbetet som krävs för de som gör mätningarna att identifiera
emissionskällorna så att de direkt kan granska närmare. Exempelvis kan de identifiera
vid vilka arbetsuppgifter och även arbetssättet där exponeringen av hälsofarliga
ämnen är som längst. Detta borde dessutom vara av intresse för projekt ORTO där ett
av deras intressen var att undersöka hälsoskadliga aspekter. Denna inledande
bedömning borde även där kunna utgöra en grund som de kan jobba vidare med.
6.2.1
Diskussion kring exponering för torra kolfibrer
Exponeringen för torra kolfibrer var den första emissionskällan. Allvarligheten
varierar beroende på vilken sizing som användes och vilka skyddsredskap som
används. Vid de observerade tillfällena antogs det vara enbart låg exponering för den
oledade varianten och främst hög exponering för den ledade, eftersom inga handskar
användes av ortopedteknikern under majoriteten av den totala exponeringstiden. Det
är dock lätt att dra slutsatsen att handskar borde användas eftersom säkerhetsbladet
från tillverkaren anger att handskar är rekommenderade [9]. Ett annat problem som
dök upp var att avgöra kategori av exponering när ortopedteknikern klippte i
kolfiberväven. Vi vet trots allt inte hur länge materialet stannar kvar i luften. Det gick
att observera att dessa fibrer flög omkring i luften direkt efter att teknikern klippte i
kolfiberbanden. Det enda som är säkert att säga var att den höga exponeringen utan
handskar var en direkt exponering för materialet. Rent allmänt finns en hög risk vid
direkt beröring utan handskar av kolfiber på grund av sizingen [36]. Detta borde
undvikas.
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6.2.2
Diskussion kring exponering för MMA
Gjutningen var den andra källan. I detta fall var det vissa problem i hur arbetsplatsen
var uppbyggd. Att ha ett dragskåp som kan öppnas på flera ställen påverkar luftflödet
i dragskåpet och dess funktionalitet. Dessutom är dragskåpet mer eller mindre helt
öppet när någon arbetar med det. Alla partiklar och gaser sug inte upp i skåpet då. På
samma sätt är placeringen av gipsmodellen inte optimal när matrisen hälls i tratten för
att sedan fördelas. I detta fall går det inte att se baksidan av gipsmodellen. Detta
medför att de som arbetar med detta sticker in huvudet i dragskåpet för att se bakom
gipsmodellen. På detta sätt tappar dragskåpet ännu mer av sin funktion eftersom det
inte är menat att de anställda ska ha sitt huvud där inne. Totalt sett blir det enligt
observationerna minst 5,1 minuters hög exponering vid varje tillverkad ankel-fotortos. Beroende på koncentrationen av MMA i luften är det inte försumbart.
En annan viktig faktor är ökad exponering när plasten innehållande matrisen går
sönder. När det frågades hur ofta det händer var svaret att det skulle kunna vara en av
tio gånger som det går hål i plasten [38]. Det blir då en viss tid hög exponering som
läggs till vid varje tillfälle där detta händer för att försöka bli av med läckan. För
observationen av den ledade och den oledade ankel-fot-ortosen var det givande
information. Det betydde att vi fick se vad som händer när något går fel. Däremot fick
vi inte observerade tider för ledade ankel-fot-ortoser vid normalt arbetssätt till
efterföljande delprocesser.
Gällande hälsoproblem vid utsättning av MMA hade det varait intressant att se om
koncentrationen är hög direkt innanför dragskåpet eller inte. Det vill säga om den är
hög nog för att nå upp till gränsvärdet på 400 mg/m3 för korttidsexponering [11].
Visar det sig att denna koncentration är hög nog borde det kunna antas att den
åtminstone delvis är ansvarig för de andningssvårigheterna eller hudkänsligheten som
vissa anställda på Borås Ortopedteknik angivit.
Ett annat problem med dragskåpet är att ortopedteknikern måste sträcka sig genom
dragskåpet för att kunna placera matrisen på andra sidan där personen sedan ska
fördela den över gipsmodellen. Även här skulle en layoutförändring behöva ske om
detta arbetssätt ska kunna förhindras.
6.2.3
Diskussion kring exponering vid slipning
Slipning är kanske den aktivitet och emissionskälla som är mest problematisk vid
tillverkningen av ankel-fot-ortoser. Det finns väldigt lite information om slipning av
laminerat kolfiber med MMA tillgängligt, samt vilken storlek partiklarna har som
utsöndras. Partikelstorleken är av stor betydelse då olika negativa hälsomässiga
egenskaper kan variera med den. Forskare har påvisat att sågning med bandsåg i
laminerat kolfiber behandlat med epoxi kan utsöndra partiklar ända ner till nanonivå
[18]. Jämförs denna metod med slipning och sågning med vibrationssåg som används
på Borås Ortopedteknik, är de snarlika där hög värme utvecklas och tydlig utsöndring
av olika stora partiklar och damm förekommer. Vid observationstillfällena såg man
klart och tydligt att långt ifrån alla partiklar sögs upp av punktutsugen till respektive
maskin. Vi noterade även irritation i halsen på oss själva under 6-8 timmar efter att
observationen utfördes. Då stod vi cirka två meter ifrån ankel-fot-ortosen som
slipades. Detta var under en kort tid i sliprummet utan skyddsmask. När det gäller
rutiner för att använda skyddsmask eller friskvårdsmask fanns inga tydliga regler utan
bara rekommendationer från arbetsplatsen. Det observerades att det var långt ifrån alla
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anställda som bara skulle gå in och slipa under några få minuter som använde sig av
skyddsmasker. Sliprummets utformning var väldig litet till area per maskinenhet. Det
var vanligt förekommande att slipande i olika typer av materialsammansättningar
förekom samtidigt vid olika maskiner.
Föreskrifter från Arbetsmiljöverket när det gäller bearbetning av syntetiska och
oorganiska fibrer påvisade några vitala delar som skulle kunna förebygga exponering
och möjliga hälsomässiga konsekvenser. Dels var det förebyggande av
dammspridning vid maskinerna. Punkutsugen och ventilationen måste med största
sannolikhet ses över och förbättras för att motsvara Arbetsmiljöverkets 6§ [10]. Något
rörligt utsug existerade inte i dagsläget med regelbunden städning av lokal och
maskiner. Detta är något som ska göras enligt 9-10§§ [10]. Skyddskläder användes i
dagsläget enbart av vissa anställda som slipade i prepreg-material. Detta är något som
ska användas av alla som arbetar med kolfiber. I nuläget användes samma kläder till
att slipa som att göra resterande arbetsuppgifter för ankel-fot-ortoserna.
Konsekvenserna av att inte använda skyddskläder är att vissa hudpartier som hals och
underarmar riskerar att utsättas för exponering samt att partiklar och damm som
fastnar på kläderna följer med ut till övriga lokaler och arbetsytor.
Exponeringstiderna i sliprummet är idag relativt låga men skulle behöva minskas
tillsammans med en rad förbättringar. Det skulle vara av intresse för Borås
Ortopedteknik att integrera den estetiska slipningen tillsammans med den nödvändiga
för att minimera antalet gånger sliprummet måste besökas.
6.2.4
Diskussion kring exponering vid limning
Den sista emissionskällan är för limningen. När limmet hanterades i dragskåpet
verkade det skötas på ett sätt som medförde att det antagligen inte var någon större
risk. Problemet som observerades är att limmet hanterades utan handskar när det väl
skulle fästas på den gjutna ankel-fot-ortosen. Dessutom kunde vi inte se om det
tvättades bort direkt heller. Enligt säkerhetsbladet borde det inte hanteras utan
handskar ifall det handlar om direkt beröring. Däremot om det inte får sitta kvar på
händerna fram till personen äter något är det inget större problem för de flesta
människor. Vid direkt beröring handlar det huvudsakligen om irriterad hud, men inte
permanenta hudskador när händerna rör limmet [32]. Trots det borde handskar
användas för att undvika att personen som handskas med limmet utsätts för direkt på
händerna.

6.3 Diskussion frågeställning 3
Det finns ett antal möjliga förbättringar som kan införas vid emissionskällorna för att
reducera de exponeringstiderna som observerats. Vissa förslag kommer från
föreskrifter och vissa förslag är något som vi själva antog är rimliga att genomföra.
Förslagen borde vara konkreta nog för att kunna vara till nytta för både projekt ORTO
och Borås Ortopedteknik, vilket gör att förslagen därför har relevans.
6.3.1
Förslag för reducering av exponeringstider vid gjutning
Vid gjutningen kan observerade exponeringstider definitivt påverka personalen
hälsomässigt. Detta hänger i förlängningen mycket på vilka nivåer av partikelhalter
som frigörs från matrisen. Det finns också många möjligheter till att minska
exponeringstiderna och framförallt den höga exponeringen. Vid arbetsuppgiften med
att fördela matrisen skulle det gå att reducera mycket av den höga exponeringstiden
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genom att möjliggöra att det går att vrida tratten och därmed plasten innehållande
matrisen. Då skulle ortopedteknikern kunna vrida gipsmodellen utan att riskera att
vrida åt plasten med matrisen. På så vis skulle ortopedteknikern undvika att sticka in
huvudet i dragskåpet när han ska fördela matrisen på baksidan av gipsmodellen. Det
skulle också vara en möjlighet att installera en spegellösning för att se baksidan av
gipsmodellen utan att behöva sticka in huvudet för långt. Genom att kombinera dessa
lösningar med att luckan till dragskåpet hålls minimalt öppen för bästa möjliga
arbetssituation skulle det vara möjligt att minimera tiden för hög exponering.
Ett alternativ skulle vara att alla typer av matriser blandades i ett eget dragskåp. När
matrisen blandats i pappersmuggen skulle denna kunna förslutas med ett lock för att
förflyttas till nästa dragskåp. Även här skulle ortopedteknikern undvika att direkt
andas in ångor när han sticker in huvudet i dragskåpet för att förflytta pappersmuggen
med matrisen till andra sidan av dragskåpet.
Det kanske mest optimala skulle vara att bygga om hela dragskåpet. Det skulle kunna
vara sex mindre separata dragskåp istället för ett stort med sex arbetsytor, med endast
en öppning och eget utsug till varje. Detta skulle helt ta bort risken med vad som
händer med luftflödet när man öppnar flera luckor till dragskåpet samtidigt. I
dagsläget sitter även strömbrytarna för vakuum inne i dragskåpet vilket leder till att
man måste sträcka sig in i dragskåpet för att sätta på och stänga av trycket. Problemet
med detta förslag är att det skulle vara kostsamt och det skulle bli svårt att bedriva
verksamheten under ombyggnationen. Dessutom kan det bli problem med plats då
rummet är väldigt litet till ytan.
6.3.2
Förslag för reducering av exponeringstider vid slipning
Exponeringstiderna i sliprummet är idag 10,1 minuter och 2,9 minuter för hög
respektive låg exponering av den oledade ankel-fot-ortosen. Dessa tider skulle behöva
minskas om partikelhalterna i rummet visar sig vara högre än 0,2 fibrer/cm3 [11].
Tiderna inkluderar inte heller slipningen vid provning tillsammans med patient. Ett
förslag vore att integrera den estetiska slipningen tillsammans med den nödvändiga
för att minimera antalet gånger sliprummet måste besökas. Att införa rutiner för
rengöring av sliprummet skulle också vara av intresse. När dammet täcker de flesta
ytorna av rummet så krävs det inte så mycket aktivitet för att det ska spridas upp i
luften igen. Det räcker med att gå genom rummet så sparkas gammalt damm upp.
Enligt föreskrifterna från Arbetsmiljöverket ska arbetsutrymmet rengöras efter varje
enskilt slipningstillfälle [10]. Detta skulle leda till en minskning av damm i rummet
och runt maskinen vilket skulle leda till att halterna personalen exponeras för bara
genom att gå in i sliprummet skulle reduceras. Om det räknas som starkt dammande
arbete så ska hela kroppen vara skyddad. Med detta menas att klädseln ska täcka
känsliga hudpartier så som hals och underarmar. Dessutom ska skyddskläderna i
sliprummet vara separata från de vanliga arbetskläderna och förvaras i ett separat
utrymme. Kolfiberpartiklarna sätter sig på kläderna och följer med ut till resten av
arbetsplatsen. Om det visar sig att ventilationen inte är tillräcklig måste samtliga
anställda som vistas i sliprummet bära skyddskläder och skyddsmask. [10]
6.3.3
Förslag för reducering av exponeringstider vid limning
Gällande limningen så gäller det att använda handskar. När skinnet ska fästas på den
gjutna plasten och lädret kan det vara svårt att använda handskar men då är det viktigt
att direkt tvätta av händerna om ortopedteknikern skulle beröra den limmade ytan.
Limmet kan irritera huden, men många personer känner inge större påverkan. I
dagsläget hanteras limmet varsamt på Borås Ortopedteknik där det är noga med att all
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limning sker i ett dragskåp. När limningen sker är det som mest partikelföroreningar
vilket gör det viktigt att hantera materialet på rätt sätt, vilket är ett sätt som minskar
mängden gas som andas in. Efter förtorkning tas de limmade delarna ut och
sammansätts utanför dragskåpet.

6.4 Diskussion kring trovärdighet i undersökningen
Validiteten borde vara tillräcklig i studien eftersom triangulering tillämpats flitigt [34,
pp. 105-106]. Detta innebär att vi vid de observerade delprocesserna även frågade om
arbetet går till på detta sätt eller om det skiljer sig. Svaret blev att vi kan utgå från
observationerna och information gavs från intervjuer när arbetssättet skiljer sig.
Exempelvis observerade vi att en ortopedtekniker inte hade skyddsutrustning på sig i
sliprummet. Det vi fick reda på var att det varierade beroende på om de som arbetade i
rummet hade problem eller inte. De som inte hade några hälsomässiga problem
tenderade att inte bära skydd. På detta sätt fick vi bekräftelse från två olika håll om
hur arbetet ser ut eller hur det ska se ut på Borås Ortopedteknik.
En nackdel var att vi inte observerade mer än en gång på den ledade och den oledade
ankel-fot-ortosen. Det hade varit intressant att följa fler personer än de vi observerade
vid de två tillfällena. Dessutom fick vi inte se klart hela tillverkningsprocessen på den
ledade ankel-fot-ortosen. Detta blev en förlust av data som sedan inte kunna ställas
upp som exponeringstider.
Vad det gäller forskningen finns det tydliga paralleller med tillverkningen.
Exempelvis när det handlar om studien inom tandvård exponerades de som arbetade
med det för MMA i luften. [29] På samma sätt är det MMA som ingår i den PMMA
som Borås Ortopedteknik använder sig av. Eftersom det i båda fall handlar om MMA
i luften borde en parallell vara rimlig att anta.
Vad det gäller slipningen är källorna även där forskningsartiklar, föreskrifter eller
rapporter från kemikalieinspektionen. Samtliga har en direkt relevans för slipning.
Föreskrifterna som handlar om bearbetning av syntetiska oorganiska fibrer är något
som ska följas och det går direkt dra paralleller med observationen som utfördes.
Forskningen om nanopartiklar är även den relevant. Vid skärande bearbetning fanns
det exempel på att kolfibrer kunde bli så pass små att de klassades som nanopartiklar
[18].
I övriga fall utnyttjades även säkerhetsblad för materialen där vi inte kunde finna
annan information. I de här fallen användes de främst för att kolla upp eventuella
hälsorisker vid olika typer av exponering. Vid exempelvis kolfiber och limmet var
detta enda informationen som var tillgänglig. Det som är känt är att kolfiber brukar ha
en form av sizing [36]. Det är också svårt för oss att få reda på vad den innehåller på
grund av att företagen gärna håller det hemligt. Detta medförde att vi inte kunde söka
på någon direkt forskning kring de ämnen kolfiberväven innehåller.
Det är svårt att säga om detta arbete är relevant för andra ortopedtekniska
arbetsplatser som utför likartade gjutna ankel-fot-ortoser. Rimligtvis borde vissa
likheter finnas men det går inte att bekräfta utan att observera hur andra företag
tillverkar sina produkter.
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7.1 Slutsatser och rekommendationer
Processkartläggningen gav den information den avsåg att ge oss. Tanken var att den
skulle ge oss en grund för att finna emissionskällorna. Däremot kan den inte användas
till mycket annat än detta ändamål. Kartläggningen är väldigt grundläggande men
innehåller inte information som skulle kunna användas för att granska ledtider
eftersom ledningsprocesser och stödprocesser inte granskades. Den kan användas för
att den som läser processkartorna med tillhörande text ska kunna få en grundläggande
förståelse kring tillverkningsprocesserna. Om ett annat arbete utfördes med mindre
delprocesser fast där allt täcktes in skulle mycket mer kunna granskas. Ledtider,
schemaläggning av personal och även andra parametrar skulle kunna analyseras och
förbättras.
Exponeringstider gavs för respektive emissionskälla och om det var låg eller hög
exponering. Exponeringstiderna kan användas som referens vid en detaljerad
undersökning av gjutningen och slipningen där det kan finnas risk att de nuvarande
exponeringstiderna kan utgöra en hälsorisk.
Gällande förslag som kan reducera exponeringstiderna borde Borås Ortopedteknik
kunna utgå från åtminstone några förslag som gavs i kapitlet diskussion och
åtgärdsförslag. Förslagen borde definitivt genomföras eftersom föreskrifterna anger
att det är krav på det.
För hanteringen av torra kolfiber borde handskar användas vid all hantering. Själva
klippningen borde ske vid någon form av utsug för att förhindra att partiklar stannar
kvar i luften.
Rekommendationen blir därmed att undersöka närmare om vilka förslag som kan
genomföras. Exempelvis att installera en spegellösning för att undvika instickande av
huvudet i dragskåpet. Det viktigaste är bara att minska den höga exponeringen.
Rimligtvis finns enkla lösningar som gör att man inte behöver bygga om hela
dragskåpet. Dessutom skulle kolfiberväven kunna klippas inne i dragskåpet. Det
skulle kunna minska partikelhalten av kolfiber som stannar kvar i luften.
För slipningen vore det framförallt de rutiner som rekommenderas i föreskrifterna
som skulle kunna reducera mängden partiklar i luften. Exempelvis rutiner för
rengöring och att inte bära ut kolfiberdamm på resten av arbetsplatsen.
Rekommendation med limningen vore att rengöra händerna efter direkt hudkontakt,
om det av någon anledning bedöms att arbetet inte går att utföra med handskar.

7.2 Vidare arbete eller forskning
När det gäller nästa steg vid gjutningen skulle det vara av intresse att mäta
partikelhalten för MMA under aktuella exponeringstider. Det skulle också vara av
intresse att granska arbetsplatsens utformning och om några av våra förslag går att
genomföra eller till och med finna lösningar som Borås Ortopedteknik själva anser är
bättre och lättare att genomföra.
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För slipningen vore vidare arbete med att granska och följa föreskrifterna för att
förebygga hälsorisker. Paragraferna var lagstadgade och handlade om hur man kan
minska exponeringen av kolfiberpartiklar. Av dessa paragrafer vore det viktigt att
styra upp rutiner för rengöringen specifikt. Det är vanligt inom industrin att rengöra
direkt efter att arbete är utfört för att ha en ren arbetsplats. Att försöka ha ett separat
utrymme skilt från arbetsplatsen vore dessutom något som vore värt att granska.
Problemet som finns på Borås Ortopedteknik är att utrymmet är begränsat. Samtidigt
skulle det behöva finnas en lösning som kan separera vanliga arbetskläder med
kolfiberdammtäckta kläder från arbetet i sliprummet. Att undersöka storlekarna på
kolfibrerna efter slipning vore av värde för Borås Ortopedteknik dessutom. Om det
visar sig att en viss del av kolfiberpartiklarna är små nog för att bli nanopartiklar
innebär detta att skyddsutrustning och rengöring blir mer relevant än tidigare.
Dessutom kan det säkerligen finnas MMA i luften från att plasten slipas.
Något som vore av intresse att i framtiden undersöka skulle kunna vara att
noggrannare finna sätt att reducera exponeringstiderna vid identifierade
emissionskällor. Det skulle också vara intressant att veta om exponeringstiderna kan
försvinna genom att använda andra material i stället. Det kanske finns andra material
som inte medför hälsorisker på samma sätt. Andra metoder för bearbetning skulle
kanske kunna minska exponeringstider eller helt ta bort arbetsuppgifter. Det skulle
också kunna vara intressant att granska om dessa hälsorisker som exponeringstiderna
tyder på är relevanta för andra ortopedtekniska arbetsplatser. Det kanske är möjligt att
det går reducera hälsorisker på andra platser
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FIGUR 3. OBSERVATÖRENS PLACERING VID FILMNING.
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FIGUR 4. LÄDERSPÄNNINGSPROCESSEN.
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FIGUR 5. KOLFIBERVÄVENS PLACERING PÅ GIPSMODELLEN.
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FIGUR 6. MATRISEN HÄLLS I TRATTEN PÅ PVA-PLASTEN OCH FÖRDELAS
ÖVER GIPSMODELLEN.
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FIGUR 7. GJUTNINGSPROCESSEN
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FIGUR 8. TRIMLINJERNA RITAS IN FRÅN ORTOSEN HÖGSTA PUNKT OCH
NER LÄNGS BÅDA SIDOR.
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FIGUR 9. DEN GJUTNA PLASTEN SÅGAS UPP MED TRIMLINJERNA SOM
REFERENS.
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FIGUR 10. DEN GJUTNA PLASTEN SLIPAS NER TILL TRIMLINJERNA.
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FIGUR 11. EFTERBEARBETNINGSPROCESSEN.
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FIGUR 12. LIMMET STRYKS PÅ DEN GJUTNA PLASTEN SOM SKINNET
SEDAN FÄSTS PÅ.
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FIGUR 13. FÄRDIGSTÄLLNINGSPROCESSEN.
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