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I

Sammanfattning
I dagsläget lever ungefär 800 000 människor i Sverige av den reumatiska
ledsjukdomen artros. Artros är en sjukdom som påverkar leder, muskler och
skelett som på grund av det leder till smärta, sämre rörelseförmåga och mindre
greppstyrka. I värsta fall krävs kirurgiska ingrepp för att minska besvären, men i
de flesta fall av artros är fysisk aktivitet det som bevisats hjälpa bäst.
Handen är en av de delar på kroppen som angrips. En patient som lider av artros
är på grund av sjukdomen ofta öm runt lederna, punktbelastning på dessa ytor kan
därför leda till obehag och smärta. Majoriteten av de träningsredskap som finns
idag är inte utvecklade för artrospatienter då de är utformade på ett sådant sätt att
det blir stort tryck på fingrarna vid användning.
Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att skapa balans mellan
flexion- och extensionsmuskulaturen i hand och underarm samt öka greppstyrkan.
Målgruppen var äldre och artrospatienter. Målet var att ta fram ett träningsredskap
för att träna underarms-/handmuskulaturen (framför allt fingerextensorer) både
koncentriskt och excentriskt.
Projektet är baserat på forskningsresultat som visar på hur viktig balansen mellan
flexion- och extensionsmuskulaturen är. I en av studierna analyserades bland
annat muskelaktiviteten i hand och underarm vid utförandet av vardagliga sysslor,
så som att klämma, dra och skära.
Projektet resulterade i en proof-of-function prototyp.

II

Abstract
At present, there are approximately 800 000 people suffering from osteoarhtritis
in Sweden. Osteoarthritis is a disease that affects the joints, muscles and skeletal
tract which, due to it, leads to pain, poor mobility and less grip strength. In the
worst case, surgical procedures are required to reduce the inconvenience, but in
most cases of osteoarthritis, physical activity is the one that has been proven to
help the best.
The hand is one of the parts of the body being exposed. A patient suffering from
osteoarthritis is often sore around the joints due to the disease, point stress on
these surfaces can therefore lead to discomfort and pain.
The majority of the exercise tools available today are not developed for arthritis
patients, as they are designed in such a way that the fingers will be heavily
pressed during use.
The purpose of the project was to create conditions to obtain balance between the
flexion and extension muscles of the hand and forearm and increase the grip
strength, focusing on elderly and patients suffering from osteoarthritis. The goal
was to develop a training tool for training the forearm / hand muscles (especially
finger extension muscles) both concentrically and eccentrically.
The project is based on research findings that show the importance of balance
between flexion and extension muscles. In one of the studies, muscular activity of
the hand and forearm was analyzed in the performance of everyday tasks, such as
clamping, pulling and cutting.
The project resulted in a proof-of-function prototype.

III

Innehåll
1 Introduktion .......................................................................................................... 1
1.1 Problemformulering ....................................................................................... 2
1.2 Syfte och mål.................................................................................................. 3
1.3 Avgränsningar ................................................................................................ 3
1.4 Kravspecifikation ........................................................................................... 4
1.5 Arbetsfördelning ............................................................................................ 4
2. Teoretisk referensram .......................................................................................... 5
2.1 Handens anatomi ............................................................................................ 5
2.2 Ergonomi ........................................................................................................ 5
2.3 Empowerment ................................................................................................ 7
2.4 Usability ......................................................................................................... 8
2.5 Antropometri .................................................................................................. 8
2.6 Utvärdering av handfunktion ......................................................................... 9
2.7 Positiva effekter av rehabilitering och fysisk aktivitet vid artros ................ 10
2.8 Tränings- och rehabiliteringsredskap idag ................................................... 11
2.9 Definitionen av en medicinteknisk produkt ................................................. 12
2.10 Produktutvecklingsprocesser...................................................................... 13
2.11 Konceptgenereringsmetoder ...................................................................... 13
2.12 Konceptutvärderingsmetoder ..................................................................... 14
3. Metod ................................................................................................................. 16
3.1 Litteraturstudie ............................................................................................. 16
3.2 Konceptgenerering ....................................................................................... 16
3.3 Konceptutvärdering ...................................................................................... 17
3.4 Prototyptillverkning ..................................................................................... 17
3.5 Mekaniska tester........................................................................................... 17
3.6 Mekaniska beräkningar ................................................................................ 19
4 Resultat ............................................................................................................... 21
4.1 Resultat av konceptgenerering ..................................................................... 21
4.2 Konceptutvärdering ...................................................................................... 22
4.3 Beräkningar och materialval ........................................................................ 22
4.4 Prototyp ........................................................................................................ 23

IV

4.5 Slutresultat.................................................................................................... 23
5 Diskussion ........................................................................................................... 25
5.1 Resultatdiskussion ........................................................................................ 25
5.2 Metoddiskussion .......................................................................................... 27
5.3 Kritisk granskning ........................................................................................ 29
5.4 Vidareutveckling .......................................................................................... 30
6. Slutsats ............................................................................................................... 31
Referenser .............................................................................................................. 32
Bilaga 1. SWOT – projektgrupp ........................................................................ 37
Bilaga 2. Koncept ............................................................................................... 38
Bilaga 8. SWOT – Specialvävd handske ........................................................... 44
Bilaga 9. Gummibandsboll................................................................................. 45
Bilaga 10. Fjädern .............................................................................................. 46
Bilaga 11. Handske med skena .......................................................................... 47
Bilaga 12. Handske med stressboll .................................................................... 48
Bilaga 13. Pugh’s matris .................................................................................... 49
Bilaga 14. CAD-ritning ...................................................................................... 50
Bilaga 15. Rutnätsstruktur på 3D-printad cylinder ............................................ 51
Bilaga 16. Beräkningar....................................................................................... 52
Bilaga 21. FMEA ............................................................................................... 57
Bilaga 22. Prototyp 1.......................................................................................... 58
Bilaga 23. Prototyp 2.......................................................................................... 59
Bilaga 24. Prototyp 3.......................................................................................... 60
Bilaga 25. Prototyp 4.......................................................................................... 61
Bilaga 26. Slutprodukt ....................................................................................... 62

V

1.

Introduktion

1 Introduktion
Artros är en ledsjukdom som kan ge drabbade personer funktionsnedsättningar
som påverkar kvalitén i vardagen. Sjukdomen börjar gradvis bryta ned brosk som
sitter vid ledens benändar. Det är inte bara ledens brosk som får en degeneration
av artros utan också ligament, senor, ledkapslar, synovialmembran och ben som
utsätts, allt eftersom sjukdomen fortskrider. Vid svårare fall av artros bildas en
tillväxt på benytorna på grund av broskminskningen. Detta kan leda till att
aktivitetsförmågan försämras (Fernandes et al. 2016).
I Sverige finns över 800 000 artrospatienter och det gör sjukdomen till den
vanligaste inom reumatism. Kön, ålder och ärftlighet är faktorer till artros, men
även hård, och upprepad belastning på leden, övervikt samt gamla skador är
riskfaktorer. Några av riskfaktorerna för uppkomst av artros går att påverka, till
exempel inaktivitet, övervikt, muskelsvaghet och repetitiv överbelastning medans
faktorer såsom ålder och genetik inte går att påverka (Öhlin & Öhlin, 2016).
Kroppens egna varningssignaler, såsom smärta, brukar vara ett tecken på att det är
dags att ta det lugnt. När det gäller artros ska de som drabbats röra på sig och
motionera även om det gör ont. Detta för att bygga upp muskler och brosk så att
värken minskar (Björck, 2009).
Reumatism innefattar flera olika sjukdomar med varierande symtom och
svårighetsgrad. En gemensam nämnare för reumatiska sjukdomar är
inflammationer och immunreaktioner som ger vävnadsskador, smärta och
sjukdom i någon del av kroppen. De flesta reumatiska sjukdomar drabbar kvinnor
i högre omfattning än män. Många reumatiska sjukdomar har autoimmunitet
vilket betyder att immunsystemet angriper den egna vävnaden, oftast i lederna.
Även om autoimmunitet och inflammation är utmärkande för reumatiska
sjukdomar så räknas också sjukdomstillstånd där smärta snarare än inflammation
är huvudorsaken till reumatismen, artros är en sådan sjukdom (Frostegård 2006,
7–8).
I Sverige har artros ingen självklar plats i indelningen av reumatiska sjukdomar.
Den har dock en mer självklar plats i Danmarks reumatologi. På engelska heter
sjukdomen osteoarthritis, där arthritis betyder inflammation i leden, vilket antyder
att det är lättare att räkna in artros inom de reumatiska sjukdomarna (Frostegård
2006, 131–132).
I tidigare forskning av Brorsson et al. (2012, 605-608) har balansen mellan
flexion- och extensionsmuskulaturen påvisats vara en viktig del i en persons ADL
(Activities of Daily Living). Musklerna som styr extensionen har en viktig
stabiliserande faktor vid kontrollerad greppstyrka.
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Plasqui (2008) och Canoso et al. (2012) skriver att nedsatt funktion i handen leder
till försämrad ADL på grund av begränsad ROM (Range Of Motion), smärtor och
psykologiska hinder. Hur påverkas då vår ADL om händernas styrka eller
funktion är nedsatt? De små precisa rörelserna händerna utför blir helt plötsligt
stora utmaningar och gör de rörelser vi anser enkla både smärtsamma och
komplicerade. Detta drabbar framför allt äldre och de som lider av artros.
Tidigare studier visar på att det finns ett samband mellan handstyrka och styrka i
övre extremiteten (Archambault et al. 2012). Mätning av greppstyrka används när
fysiska prestationsförmågor utvärderas men även i samband med sjukdom och
eventuella skador i handen. Vid mätning av greppstyrka mäts oftast den maximala
viljemässiga isometriska kontraktionen. Denna delas in i maximal viljemässig
kontraktion (maximal voluntary contraction, MVC) och bibehållen maximal
viljemässig kontraktion (sustained maximal voluntary contraction, SMVC)
(Magnusson, Svantesson & Sahlberg 2003, 46–48).
I en studie av Bremander et al. (2014) gjordes försök med yt-EMG för att
undersöka muskelaktivitet i m. extensor digitorum communis (EDC) och i m.
flexor carpi radialis (FCR) vid vardagliga aktiviteter. Bland annat ingick att dra
upp en dragkedja, använda en sax, skriva och låsa en dörr. De som deltog i
mätningarna hade ledgångsreumatism, fingerledsartros eller så var de helt friska.
Resultatet i artikeln visar på att en person med fingerledsartros eller
ledgångsreumatism utvecklar nästan dubbelt så hög procent av MVC för att
lyckas använda en dragkedja, jämfört med en frisk person.
I en artikel skriven av Bergsta et al. (2014, 1539–1548) så konstaterades det att
greppstyrkan förbättrades av handövningar med motstånd och rörlighetsträning,
detta utan att patienten fick mer smärta eller att artrosen försämrades. Denna
forskning stöder därmed att det finns ett behov av utveckling av ett
träningsredskap för denna specifika målgruppen. I kombination med den
forskning som utförts av Bremander, A., Brorsson, S., Nilsdotter, A. och
Thorstensson, C., menar projektgruppen att det finns stöd för att utveckla ett
träningsredskap som ska träna flexion- och extensionsmuskulaturen för underarm
och fingrar.
1.1 Problemformulering
Underarms- och handstyrka har bevisats vara en viktig faktor vid utförandet av
vardagliga sysslor såsom att klämma, skruva och lyfta. För att bibehålla en normal
handfunktion krävs det att flexions- och extensionsmuskulaturen är i balans
(Brorsson et al. 2012, 605–608). Då äldre och artrospatienter får nedsatt
handfunktion och styrka är det extra viktigt att träna upp styrkan och
koordinationen för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt. Sex månader efter
en artrosdiagnos har patienterna ett snitt på 40% av den ursprungliga kraften i ett
nypgrepp, men denna minskning kan påverkas genom att träna upp styrkan i hand
och underarm.
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Majoriteten av de träningsredskap som finns på marknaden idag fokuserar endast
på flexionsmuskulaturen och greppfunktionen.
1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att återfå balans mellan
flexion- och extensionsmuskulaturen i hand och underarm samt öka greppstyrkan.
Projektet fokuserar på äldre och artrospatienter.
Målet är att ta fram ett träningsredskap för att träna underarms-/handmuskulaturen
(framför allt fingerextensorer) både koncentriskt och excentriskt.
1.3 Avgränsningar
Då projektet är tidsbegränsat har ett antal begränsningar satts för att hinna slutföra
allt innan deadline. Projektet har avgränsats på så sätt att prototypen endast
kommer tillverkas i en storlek med ett motstånd. Då material på slutprodukten inte
är bestämt från start kan prototypen komma att tillverkas i ett annat. Materialvalet
är också begränsat till de delar som skapar motstånd för flexion och extension,
materialet på handsken kommer inte att specificeras.
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1.4 Kravspecifikation
Krav
•
•
•
•
•
•
•
•

Ska träna både flexion och extension, koncentriskt och excentriskt
Lättanvänd
Slitstark
Få komponenter
Inte väga över 1 kilogram
Konstant motstånd
Ingen punktbelastning
Möjliggöra flexion i MCP, PIP och DIP

Önskemål
•
•
•
•
•

En storlek som passar alla
Billig slutprodukt
Ställbart motstånd
Konkurrenskraftig på marknaden
Snygg design

1.5 Arbetsfördelning
Projektets alla moment har sedan dag ett gjorts tillsammans i projektgruppen.
Mindre delar av bland annat artikelsökning har gjorts individuellt men sedan
sammanställts och diskuterats när gruppen varit samlad. Mikael har under
projektets gång haft lite mer ansvar för prototyptillverkningen och under den tiden
i arbetet fokuserade Johan mer på textbearbetning samt vidare artikelsökning.

4

2.

Teoretisk referensram

2. Teoretisk referensram
2.1 Handens anatomi
Handen anses vara en av överkroppens viktigaste delar när det kommer till
funktion eftersom vi är i stort behov av den under nästintill hela vår vakna tid. Ett
vanligt grepp är den mest frekventa rörelse vi gör i vardagen (Jung, Lee 2014).
Genom att ta på saker kan vi med hjälp av händernas otroliga känsel föreställa oss
och känna vad det är vi rör vid utan att se det (Schwarz, Taylor 1955).
De flesta muskler som styr handen och fingrarnas grovmotoriska rörelser kommer
från underarmens muskulatur. Rörelser i fingrarna som kräver mer precision
kommer delvis från den inbäddade muskulaturen i handen. Underarmens muskler
arbetar tillsammans i olika grupper som sköter extension, flexion, supination och
pronation för handleden samt fingrarna (Bjerneroth Lindström, G 2006).
De muskler i underarmen som gör det möjligt att utföra flexion i fingrarna är m.
Flexor Digitorum Superficialis, m. Flexor Digitorum Profundus och m. Flexor
Pollicis Longus medans de som utför extension är m. Extensor Digitorum, m.
Extensor Indicis, m. Extensor Digiti Minimi, m. Abductor Pollicis Longus, m.
Extensor Pollicis Brevis och m. Extensor Pollicis Longus (Cael 2010, 159–177).
Varje finger har tre falangealleder, de är gångjärnsleder vilket möjliggör flexion
och extension i fingrarna, förutom tummen som bara har två. Den yttersta leden
på fingret heter DIP (distal interfalangealled), den mittersta PIP (proximal
interfalangealled) och den innersta leden som sammankopplar fingrarna med
handen heter MCP (metarkarpofalangealleden) (Cael 2010,130).

2.2 Ergonomi
International Ergonomics Association (2017) skriver: “Ergonomics (or human
factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of
interactions among humans and other elements of a system, and the profession
that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize
human well-being and overall system performance”.
Etik, utveckling och ekonomi är tre skäl till att använda ergonomiska principer
(Shrawan 2008, 80–81).
•
•

Första skälet är det moraliska där människors hälsa, säkerhet,
bekvämlighet och glädje står i fokus.
Det andra skälet är strävan att uppnå framsteg i kunskap och teknik. Vilket
innebär att lära sig mer om mänskliga önskemål, möjligheter och
begränsningar som ska tas i beaktning till designen av miljö, utrustning
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•

och de metoder människor använder eller vistas i. Framsteg inom kunskap
och teknik förbättrar livskvalitén för människor.
Tredje skälet är den ekonomiska fördel som uppkommer när minskad
ansträngning och kostnader uppstår på arbetet. Tänket där saker och
villkor bör vara bättre i framtiden (Shrawan 2008, 80–81).

2.2.1 Belastningsergonomi
Grepp runt cylinderformade föremål bör omge mer än halva omkretsen av
cylindern utan att fingrarna och tummen möts. Skulle det vara större diameter på
cylindern kommer det kräva mer kraft för att hålla i det (Shrawan 2008, 319).
De flesta studier verkar vara överens om att den optimala diametern för grepp
ligger mellan 50–60 mm för män och 45–55 mm för kvinnor (Shrawan 2008,
277).
Egenskaperna för en greppyta bör vara något komprimerbar och slät.
Komprimerbara material ger en bättre tryckfördelning i handflatan. Skumgummi
som används till grepp har visat att det minskar utmattningen i handen. Det
viktigaste att ta i beaktning när greppformen ska designas är att maximera
kontaktområdet mellan handflatan och greppytan, detta för att undvika att huden
viks och kläms i handen samt påfrestningar på olika kontaktpunkter. På grund av
tryckåsar, nervkompression och cirkulationsnedsättning bör spårformningar till
fingrarna undvikas då de inte passar användaren för de blir antingen för stora eller
för små (Shrawan 2008, 319–321).
I en undersökning utvärderas olika former
på handtag som är relaterade till
arbetsutrustning. Målet med
undersökningen var att utveckla en
objektiv metod för att utvärdera
komforten av arbetsutrustning baserat på
en digital handmodell som mäter
punktbelastning vid tryck. Detta för att få
en bekväm tryckfördelning på handens
insida. Tryckpunkterna i handen är märkta
med O, P och Q i (figur 2.1). I en mätning
med tryckkraften 200 N visas trycket,
bekvämligheten och tryckfördelningen
(tabell 2.1), där ellipsoiden fick bäst
resultat i bekvämlighet (Rebelo och
Soares 2016, 183–193).

Figur 1.1. Illustrering av bild
hämtad från Rebelo och Soares
(2016).
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Average of discomfort ratings and pressure measurements at 200 N
pressing force.
Pressure
Sharp (kPa)
Oval (kPa)
Flat (kPa)

O
18,55
4,71
16,62

P
249,49
199,33
89,47

Q
14,92
59,36
58,41

SUM
282,96
263,40
164,50

Discomfort
Sharp (kPa)
Oval (kPa)
Flat (kPa)

O
0,25
1
1,5

P
3
2,25
2

Q
2
1,5
2,25

Average
1,75
1,58
1,92

Pressure
Distribution
PLD Sharp
PLD Oval
PLD Flat
PLD
Comfort

O (%)

P (%)

Q (%)

SUM (%)

7
2
10
36

88
76
54
38

5
23
36
27

100
100
100
100

Tabell 2.1. Tabell med värden hämtade från Rebelo och Soares (2016). O, P & Q är markerade punkter i
handen, se figur 2.1. Tabellen visar en simulering av tryckfördelning i kPa samt hur stor andel av kraften som
verkar i de olika punkterna.

2.3 Empowerment
Det medicinska språket kan vara komplicerat för en person som inte själv sitter på
kunskaperna. I det fallet kan bilder användas för att förklara diagnoser,
medicinska begrepp och beskrivningar. En bild på sin hälsa eller ohälsa kan hjälpa
patienten att få ökad förståelse och mer inblick i sin hälsa. Empowerment handlar
om att få patienten att vara mer insatt och medverkande i sin egen rehabilitering.
När en patient tillsammans med läkare pratar utifrån bilder kan patienten känna
sig tryggare samt att missförstånd, ångest och osäkerhet kan undvikas (Jönsson
2005).
I dagsläget är det platsbrist på många sjukhus och då sjukhusen inte kan ta emot
fler utan att bygga ut, handlar det om att få patienterna att komma hem tidigare.
Johansson et al. skriver att empowerment kan hjälpa patienterna att komma hem
tidigare än planerat då det hjälper dem att skapa bättre förståelse för sin situation
eller sjukdom. Med ökade kunskaper ökar också självkänslan och självförtroendet
vilket i sin tur leder till att patienterna vågar ta hand om sig själva istället för att
stanna på sjukhuset.
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2.4 Usability
Usability handlar om att göra produkter lättanvända och anpassade efter kundens
behov och önskemål. När usability eller användarvänlighet tillämpas i en
produktutvecklingsprocess ligger fokus på att användaren på ett enkelt sätt vet hur
produkten ska användas oavsett om personen är nybörjare eller van vid liknande
produkter. Usability får inte förväxlas med funktionalitet då det sistnämnda bara
fokuserar på funktioner i produkten och inte om användaren kan använda dem
eller inte. Den internationella standarden, ISO 9241–11 definierar usability som
följande: “The extent to which a product can be used by specified users to achieve
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context
of use “(Usabilitynet 2006).

2.5 Antropometri
När en produkt ska designas eller utvärderas måste människans storlek och
proportioner tas hänsyn till. Då används antropometriska data om människans
mått, kroppsställningar och räckvidder. Vid utveckling av en ny produkt är det
viktigt att utforma den efter målgruppen som är tänkt att använda den. En produkt
som ska passa så många som möjligt eller bara en viss åldersgrupp kan komma att
skilja sig åt i designen och utformningen (Hägg et al. 2001). Projektet är fokuserat
på äldre och artrospatienter vilket resulterar i att måtten på handsken kan anpassas
för vuxna individer. Tack vare detta behöver inte slutprodukten tillverkas i mer än
två olika storlekar, en anpassad efter antropometriska data för man och en för
kvinna.
Det finns två olika typer av antropometriska mått; funktionella data (dynamiska)
och strukturella data (statiska). Det som skiljer dessa åt är att den strukturella
datan uppger avstånd och dimensioner, till exempel i det här fallet handlängd och
handbredd, medan funktionella data uppger räckvidd och rörelseutrymme i
specifika situationer.
När antropometri tillämpas inom produktutveckling finns det fem huvudpunkter
som beskriver vilken målgrupp designen riktas mot:
•
•
•
•
•

Design för de största individerna (95 percentilen)
Design för de minsta individerna (5 percentilen)
Design för medelindividen
Design för alla
Design för funktionshinder

(Hägg et al. 2001)
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2.6 Utvärdering av handfunktion
För att utvärdera en persons handfunktion kan flera olika metoder tillämpas. En
metod är att undersöka hur personen klarar av att utföra vardagliga sysslor, saker
som ingår i en persons ADL. Förkortningen ADL kommer från termen Activities
of Daily Living och står för den arbetsförmåga en person ska ha för att klara av att
förbli en självständig person i samhället. De aspekter som kan påverka en
människas ADL är personens hälsotillstånd, fysisk och psykisk funktion,
förmågan att kunna delta i olika livssituationer samt integrera i den miljö personen
vistas i (Noelker et al. 2006, 6).
Greppstyrka har bevisats vara en viktig del av en persons ADL (Bremander et al.
2012). Greppstyrkan hos en person med handartros skiljer sig beroende på ålder,
kön och hur länge patienten har lidit av sjukdomen. I (tabell 2.2) visas resultatet
av en laboration gjorts med 56 testpersoner, 20 stycken med ledgångsreumatism
(RA), 16 stycken med handartros och 20 friska personer.
Patienterna med handartros var mellan 62–72 år gamla och hade lidit av
sjukdomen i 15 år och utvecklade i snitt 26 N i extension och 81,5 N i flexion.
Patienterna med ledgångsreumatism utvecklade i snitt 20 N i extension och 81 N i
flexion. Jämfört med en frisk person så har en person med handartros ungefär
78% kvar av styrkan i extension och ungefär 33% av styrkan i flexion (Brorsson
et al. 2014).
Brorson et al. (2014) skriver också om hur svårt det är för personer med
ledgångsreumatism och handartros att genomföra enkla vardagliga aktiviteter.
Bland annat att dra upp en dragkedja, använda en sax eller skriva. Artikelns
resultat visar att det nästan krävs 33% av den maximala muskelaktiviteten i m.
extensor digitorum communis (EDC) och 46% av den maximala
muskelaktiviteten i m. flexor carpi radialis (FCR) när en person med handartros
använder en sax. I jämförelse med en frisk person som ligger på ca 23% av
maximal muskelaktivitet i EDC och 24% i FCR.
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Tabell 2.2. Tabell hämtad från Bremander et al. (2014).

En ytterligare metod som kan användas för att utvärdera en persons handfunktion
är Surface Electromyography, eller ytelektromyografi. En icke-invasiv metod som
används bland annat för att ställa diagnoser av sjukdomar i muskelsystemet, inom
rehabilitering och andra områden där muskelaktiviteten har en betydelsefull roll
(Palkowski & Redlarski 2016). Elektroder fästs på huden över den muskel som
skall mätas och datan läses sen av på en dator.
Inom biomekanik används EMG framför allt inom tre områden: studera
muskelaktivering, muskelaktivering i förhållande till den kraft som produceras
och för att studera muskelutmattning (De Luca 1997, 137).

2.7 Positiva effekter av rehabilitering och fysisk aktivitet vid artros
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för psykologiska, medicinska, tekniska,
sociala och arbetsinriktade insatser, för att återföra individen till det tillstånd som
personen hade innan den skada, sjukdom eller kris som har resulterat i en
förändrad livssituation. Rehabilitering ska återanpassa individer till ett tidigare
tillstånd som tillfälligt gått förlorat. Målet är att personen ska kunna återgå till sitt
arbete och utföra samma uppgifter som tidigare (Caplan, Sparre 2002, 10–11).
Brosket i människokroppen mår bäst av lagom belastning, vilket motsvarar
vardaglig motionsaktivitet. För lite belastning på brosket resulterar i uppluckrat
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brosk med sämre stötupptagningsförmåga än friskt brosk. Skulle brosket utsättas
för repetitiv eller hög belastning, till exempel inom elit-idrotter såsom fotboll och
friidrott, ökar risken att drabbas av artros (FYSS 2011).
I en sammanställning av 17 studier har totalt cirka 2500 patienter lottats till
träning som behandling vid knäartros och sedan jämförts med ingen eller annan
artrosbehandling. Det som konstaterades var att träning har väldigt positiva
effekter på både smärta och fysisk funktion. Även om det i dagsläget inte finns
tillräckligt många studier gällande höft- eller handartros för att styrka samma
slutsatser pekar resultaten ändå i samma riktning som för knäartros (FYSS 2011).
Personer med reumatiska sjukdomar som ska träna uthållighetsträning bör ligga
på 30–50 procent av 1 RM, (en repetition maximum) vilket är 15 repetitioner. När
det är personer som har stora funktionshinder kan träningsgraden sänkas till 10
procent av 1 RM (Opava et al. 2014, 134–137).
I FYSS (2011) skriver Roos också att trots patienter får mindre ont efter att till
exempel ha varit hos en sjukgymnast är det svårt att fortsätta träna hemma på egen
hand. Trots att personer märker positiva skillnader av träning så finns rädslan kvar
av att fysisk aktivitet sliter på lederna, därför kan artrospatienter behöva stöd
under en längre tid. Eftersom träning är en färskvara krävs det att det utförs
kontinuerligt för att uppnå önskade resultat.

2.8 Tränings- och rehabiliteringsredskap idag
För att öka styrkan i underarm-/handmuskulaturen finns i dagsläget flera olika
produkter. Den vanligaste som finns på marknaden är en Power-Grip. Det är ett
träningsredskap som tränar underarm- och handmuskulaturen koncentriskt. När
det kommer till handträning för artrospatienter finns det en del annorlunda
redskap. Vanligt förekommande produkter är små gummibollar, olika sorters
svampar och gummiband. Brorsson et al. (2012) skriver att balansen mellan
flexion- och extensionsmuskulaturen är väldigt viktig för bibehållen
handfunktion, men trots det är utbudet av träningsredskap som fokuserar på
extensionsmuskulaturen väldigt litet.
Enligt Öhlin och Öhlin (2017) är smärta och ömhet något som personer med
fingerledsartros drabbas av, vilket gör att hög punktbelastning på fingrarna leder
till obehag. Problemet med dagens träningsredskap är att de är utformade på ett
sätt som resulterar i hög belastning på specifika delar av fingrarna, vilket gör att
de inte är lämpliga att använda för rehabilitering vid artros.
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2.9 Definitionen av en medicinteknisk produkt
Sverige har en lagstiftning som anger kraven på de medicintekniska produkterna
som kommer ut på marknaden. Detta för att säkerhetsställa att produkterna är
säkra och lämpliga för sina ändamål. Lag 1993:584 2 § om medicintekniska
produkter lyder: “Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som
enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat,
för att hos människor:
•
•
•
•

påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en
funktionsnedsättning,
undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
kontrollera befruktning.

Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av
farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en
medicinteknisk produkt enligt denna lag.” (Läkemedelsverket, 2014).
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2.10 Produktutvecklingsprocesser
Termen dynamisk produktutveckling började användas 1997 efter att en
projektgrupp på Högskolan i Halmstad valde att modifiera en tidigare process för
att få snabbare och mer kreativa resultat. När dynamisk produktutveckling
används i ett projekt behöver inte projektet gå steg för steg fram i processen utan
kan hoppa fram och tillbaka. Tack vare detta kan alla idéer och problemlösningar
utnyttjas oavsett när i processen de uppkommer. Den här processen sätter även
användaren i centrum. I en dynamisk produktutveckling läggs fokus på
detaljerade korttidsplaneringar istället för långsiktiga tidsplaner, detta snabbar upp
processen (Ottosson 2002).
2.11 Konceptgenereringsmetoder
2.11.1 Brainwriting
Brainwriting 6-3-5 metoden är en brainstorming som skrivs på papper. För att
metoden ska fungera så ska olika lag delas upp. Det optimala antalet deltagare i
varje lag är sex men det kan fungera med tre upp till så många som åtta personer.
Varje person får sedan ett papper som de delar upp i tre kolumner. I varje kolumn
ska det sedan skrivas eller tecknas en idé till en förbestämd funktion. Efter fem
minuter skickas pappret vidare till personen bredvid som får fortsätta att bygga på
de tre idéerna. Pappret skickas runt till alla medlemmar i gruppen med femminuters intervaller tills det kommer tillbaka till den som skrev ner de
ursprungliga idéerna. Det är först efter att alla i gruppen har gått igenom alla
papper som gruppen kan diskutera och analysera de olika idéerna. Innan alla idéer
har gåtts igenom ska det var tyst, detta för att tvinga fram resultat enbart från det
som finns på pappret (Ullman 2010).
2.11.2 Brainstorming
Brainstorming är en metod som utvecklats för att utarbeta idéer och förslag.
Metoden används i seminarium eller vid workshops. Det bästa antalet personer i
varje grupp är sex till åtta stycken, för när det är fler blir det ofta någon som är
tyst och andra tar över. Syftet med metoden är att generera så många idéer som
möjligt för ett särskilt problem. En viktig regel vid brainstorming är att ingen
kritik eller negativa kommentarer mot föreslagna idéer får framföras, för det kan
hämma kreativitet. Alla idéer noteras då de senare kan vidareutvecklas eller
kombineras med andra idéer (Osvalder et al. 2010, 505).
2.11.3 Analogier
Enligt (Ullman 2010) så ska analogier användas genom att ha en funktion och sen
ställa sig frågan “what else provides similar function?”. Ett föremål som har en
viss funktion kan väcka idéer till helt nya koncept.
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2.12 Konceptutvärderingsmetoder
2.12.1 SWOT
SWOT står för Strengths, Weakness, Opportunities och Threats. Metoden används
i företag där den används för att utvärdera olika projekt. När en SWOT-analys
genomförs delas ett papper upp i fyra delar där varje rubrik får en egen ruta.
Därefter vägs styrkor mot svagheter och möjligheter mot hot. Att fylla i en
SWOT-analys gör det lättare att bedöma ifall projektet är genomförbart eller inte.
En SWOT-analys går även att göra på projektgruppen vid uppstart av ett nytt
projekt (Ullman 2010). Detta för att ta reda på och analysera vilka styrkor och
svagheter projektgruppen har. De svagheter projektgruppen eventuellt har
kommer behöva läggas mer tid på än de delarna som är gruppens styrkor. Görs en
SWOT-analys tidigt i projektet så är det lätt att redigera och planera in det i
tidsplanen.
2.12.2 Pugh’s matris
Pugh’s matris, också kallat Pugh’s konceptval, är en metod för att på ett
systematiskt sätt välja den bästa av flera möjliga lösningar på ett problem.
Metoden används oftast för att lösa design- och konstruktionsproblem, men även i
andra situationer där det finns flera valmöjligheter (Decision Making Confidence
2013).
För att använda sig av Pugh’s matris behövs flera koncept. Personer med
kompetens inom området väljer ut krav som koncepten ska uppfylla, som sedan
rangordnas genom att fördela 100 poäng mellan dem.
Konceptet som tros vara bäst väljs därefter som “datum” och resterande koncept
jämförs sedan mot detta. Anses konceptet vara bättre än gruppens bestämda
“datum” får konceptet +1 och det får -1 om det skulle visa sig vara sämre.
Slutligen går det att utläsa det totala antalet poäng som varje koncept samlat på
sig. Högst poäng borde vara det bäst lämpade konceptet (Ullman 2010).
2.12.3 FMEA
FMEA står för Failure Mode Effect Analysis. FMEA är en metod som ska hitta
fel och ta bort dem innan de uppstår. Metoden används till konstruktion,
tillverkning och utveckling, men det finns också andra områden som använder
FMEA som ett hjälpmedel. Syftet med FMEA är “learn and prevent”, vilket
innebär att problemen ska förebyggas istället för att åtgärdas. En FMEA-analys
börjar med att ett antal frågor ska besvaras i ett formulär där svar och åtgärder ska
dokumenteras (Tonnquist 2014, 192). FMEA är en förebyggande procedur och
måste därför genomföras innan produktutformningen är klar (Shridhar 2010).
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2.12.4 CAD - Computer Aided Design
Företag som arbetar med produktutveckling använder sig ofta av datorgjorda
modeller av produkterna. Det är en nödvändig del av designprocessen och
underlättar kommunikationen mellan designer och tillverkare. Under utvecklingen
av modellerna kan dimensioner och toleranser regleras samt analyseras innan
produkten tillverkas. CAD används också för att simulera produktens funktion
och med hjälp av manikiner i programmet även kolla så att den är rätt anpassad
till människan (Ullman 2010).
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3. Metod
3.1 Litteraturstudie
Vid projektets uppstart gjordes en förstudie där projektgruppen kartlade projektets
omfattning och vilka delmoment som skulle genomföras för att nå målet. Under
förstudien samlades även viktig information in som gav mer kunskap inom
området reumatiska sjukdomar, träningsredskap som används i dagsläget och hur
viktigt rehabilitering är vid reumatiska sjukdomar.
För att hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta för området användes bland
annat dessa sökorden: Training extension and flexion tool, Forearm training,
Forearm training product, Hand strength equipment, Grip strength tool, Finger
extension tool, Arthritis hand training, Finger extension glove, Grip strength
glove, Grip strength arthritis, Arthritis rehabilitation tool, Rehabilitation glove. De
sökmotorer som användes under projektets gång var Summon, en sökmotor på
Högskolan i Halmstads bibliotek, men även PubMed och Science Direct.
När kraven och önskemålen för produkten sattes upp grundades dessa på en
vetenskaplig artikel skriven av Bremander et al. (2014) samt projektgruppens
egna synpunkter och åsikter.
Under de första veckorna av projektet arbetade gruppen aktivt med
patentdatabassökningar, för att ha koll på vad som redan fanns ute på marknaden
vid konceptgenereringen. Tack vare detta kunde vissa koncept strykas tidigt i
processen då de liknade redan existerande produkter. Efter
konceptgenereringsfasen sökte projektgruppen på patentdatabaser igen, men
denna gången med fokus på de koncept som tagits fram och som skulle
utvärderas. Databasen som användes var www.prv.se.
3.2 Konceptgenerering
3.2.1 Brainwriting (6-3-5 metoden)
En workshop arrangerades på Hälsoteknikcentrum Halland där 6-3-5 metoden
användes. Det var 11 biomekanikingenjörer som deltog i workshopen. De delades
upp i två grupper där den ena gruppen var 5 och den andra 6. Instruktionerna som
deltagarna fick var att det söktes en produkt med en funktion som ska kunna
tryckas ihop och dras ut men samtidigt gå tillbaka till ursprungsläget, med
motstånd åt båda hållen. Efter 6-3-5 fick grupperna diskutera sina olika koncept
där de fick välja ut tre koncept som de tyckte hade mest potential och var
genomförbart. Resultat av brainwriting på (bilaga 2–7).
3.2.2 Analogier
För att hitta redan befintliga produkter med liknande funktioner gjordes
produktsökningar under den första fasen i projektet. Då de flesta produkter tränar
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flexion eller extension separat och inte i kombination analyserades dessa var för
sig.
Förutom funktion studerades även materialen som används i de olika produkterna.
De material och strukturer som används i produkterna som tränar flexion är
skumgummi, fjädrar, silikon och andra gummimaterial.
3.3 Konceptutvärdering
Efter konceptgenereringsfasen utfördes en utvärdering där ett koncept skulle tas
fram till vidareutveckling. De metoder som användes var de som introducerades i
2.15, SWOT, Pugh’s matris och FMEA.

3.4 Prototyptillverkning
Till en början användes köpta skumgummibollar till flexionsmomentet, men
senare i processen valdes det att 3D-printa en ellipsoid som går att individanpassa
efter önskat motstånd. För slutprototypen har projektgruppen valt att köpa färdiga
handskar och sen lägga på önskade strukturer och modifieringar.
För att skriva ut modellerna till flexionsmomentet i prototypen användes en 3Dprinter, Flashforge 3D printer finder i FAB-Lab på Högskolan i Halmstad.
Materialet som använde är en elastisk plast. Materialet som ellipsoiden tillverkas i
gavs som förslag av en ansvarig i FAB-Lab där projektgruppen fick se modeller
av små bildäck tillverkade i samma material med liknande egenskaper som söktes.
På de första prototyperna användes resårband för extensionsmomentet. På
slutprototypen används istället ett elastiskt tyg. Det elastiska tyget valdes på grund
av dess materialegenskaper. Vid utdragning vill materialet tillbaka till sin
ursprungsform, vilket är en funktion som krävs för att kunna träna koncentriskt
och excentriskt.

3.5 Mekaniska tester
Drag- och trycktester för att bestämma E-moduler för de prototyper som tagits
fram utfördes i mekaniklabbet på Högskolan i Halmstad med hjälp av CETR
Universal Material Tester (UMT). Testet hette Load-controlled Tensile Test
(dragtest). För att få valida data av resultat på dragtestet mättes längden på det
elastiska tyget på prototypen. Från fästet på handflatan till fästet på långfingret när
prototypen var i neutralt läge var första måttet, andra måttet var från samma
punkter men när prototypen var i utgångsläget och i full extension. Tygets ändar
klämdes fast mellan två metallbrickor. Vid testtillfället utfördes tre dynamiska
mätningar.
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I den första mätningen drogs tyget ut till 14,43 mm med kraften 3,79 N, andra
mätningen 21,57 mm och 3,78 N och tredje mätningen var längden 27,43 mm
med kraften 3,785 N. Mellan test två och tre fick tygets spännas om på grund av
att det hade släppt lite i fästet. Kraften var anpassad för uthållighetsträning där
träningen ska ligga mellan 10–50 % av 1 RM. Enligt (tabell 2.1) ligger
medelvärdet för den maximala extensionen på 20 N för personer med
ledgångsreumatism och 26 N för personer med handartros. Load-controlled
Simultaneous Tensile (compression)-Torsion Test, trycktestet, utfördes på två
ellipsoider med olika densitet, ellipsoiderna trycktes ihop mellan två plana ytor.
På Ellipsoid 1 (Mjuk) utfördes tre tester med krafterna 5, 10 och 15 N. På
Ellipsoid 2 (Hård) gjordes fyra tester med krafterna 20, 40, 60 och 80 N.
Ellipsoiderna målades i bläck och ett papper placerades på den undre tryckytan,
detta för att få fram arean på kontaktytan vid de olika tryckmätningarna.

Figur 3.1. Bild tagen vid trycktest på ellipsoid.
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3.6 Mekaniska beräkningar
Med den data som drag- och trycktesterna gav gjordes beräkningar på materialens
egenskaper för att sedan kunna analysera och jämföra dessa och hitta alternativa
material i programmet CES EduPack (Granata Design, u.å.). Data hämtad från
Bremander et al. (2014) användes också för att kolla material anpassade för
patienternas kraftutveckling. Beräkningar i (bilaga 16–19).
Under dragtesterna noterade projektgruppen vilken kraft som krävdes för att dra
ut det elastiska tyget till en viss längd. Den maximala kraft som tilläts under testet
var 5 N, vilket motsvarar ungefär 20–25% av 1 RM för personer med artros.
Under varje test noterade projektgruppen tre punkter vilket resulterade i totalt nio
värden på E-modulen.

3.6.1 Drag
En materialegenskap som var av intresse vid dragtesterna var E-modulen, som
beskriver förhållandet mellan spänning och deformation.
Genom formel (3.1), där 𝐹𝑧 står för kraften i z-led och A som är tvärsnittsarean på
det elastiska tyget fås spänningen, sigma (Pilkey, W.D. 2005, 155).

𝜎 =

𝐹𝑧

(3.1)

𝐴

Därefter beräknades Epsilon, deformationen med hjälp av formel (3.2). 𝐿0 är
provbitens ursprungliga längd och L är längden av utdragningen på tyget som
skedde under testet (Pilkey, W.D. 2005, 155).

𝜀 =

(𝐿 − 𝐿0 )
𝐿0

(3.2)

E-modulen, E, räknas ut med hjälp av formel (3.1) och (3.2) (Mahmoud et al.
2016).

𝐸 =

𝜎
𝜀

(3.3)

3.6.2 Tryck
Vid beräkningar av tryck (se bilaga 20) användes formler från kontaktmekanik.
För att räkna den ekvivalenta E-modulen användes formel (3.4) där c är
kontaktstorleken, P är lasten, R är den ekvivalenta radien (G.G. Adams & M.
Nosonovsky, 2000).
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3𝑃𝑅 1/3
)
4𝐸 ∗

𝑐 = √𝑎𝑏 = (

× 𝐹1 (𝜉)

(3.4)

För att räkna ut den ekvivalenta radien R användes formel (3.5), där 𝑅𝑥 och 𝑅𝑦 är
ellipsoidens båda radier (G.G. Adams & M. Nosonovsky, 2000).

𝑅 = √𝑅𝑥 × 𝑅𝑦

(3.5)

F (𝜉) fås genom formel (3.6) där värdet sedan läses av i tabell (G.G. Adams & M.
Nosonovsky, 2000).
𝑅

𝜉=√ 𝑥
𝑅

(3.6)

𝑦

Efter att ha tillämpat (3.4), (3.5) och (3.6) och den ekvivalenta E-modulen går att
lösa ut sätts denna in i formel (3.7) där E-modulen fås ut. 𝐸1 är E-modulen för
gummi, 𝐸2 är E-modulen för stål, 𝑣1 och 𝑣2 är Poissons tal (G.G. Adams & M.
Nosonovsky, 2000).

1
𝐸∗

=

1−𝑣12
𝐸1

+

1−𝑣22
𝐸2

(3.7)
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4 Resultat
4.1 Resultat av konceptgenerering
Koncept 1 - Specialvävd handske
En handske gjord i ett material som vävs på ett sätt som gör att det ger motstånd
när fingrarna utför extension och flexion. Tack vare materialet så krävs inga
externa detaljer på handsken för att träna flexion och extension.
Koncept 2 - Gummibandsboll
En boll som är anpassad efter handens storlek med någon form av gummiband
som är applicerat på bollens yta. Gummibandet kommer behöva fästas på ett sätt
som gör att det går att byta ut om mer eller mindre motstånd önskas. Materialet på
bollen behöver kunna tryckas ihop samt vilja expandera igen. Detta gör att flexion
kan tränas excentriskt och koncentriskt, gummibandet gör det möjligt att träna
extension.
Koncept 3 - Fjädern
Två komponenter med genomgående hål för fingrar, fyra i den ena och ett större
hål för tummen i den andra. Komponenterna sitter ihop med fjädrar som går att
trycka ihop samt dra ut. I flexion blir det en form av pinch-grip där MCP-lederna
är det enda lederna som böjs, medans PIP- och DIP-lederna är fixerade. Eftersom
fjädrarna strävar efter att återgå till ursprungsläget ger dessa motstånd
koncentriskt och excentriskt, både i flexion och extension.
Koncept 4 - Handske med skena
En skena sätts fast på en handskes handflata. Skenan ska gå att böja vid grepp för
att få flexion samt ge motstånd när fingrarna sträcks ut. För att skenan ska kunna
böjas och dras ut om och om igen behöver den vara i ett elastiskt, men segt
material.
Koncept 5 - Handske med stressboll
En handske där en stressboll läggs i handflatan för att träna flexion. Bollen ska
kunna bytas ut för att kunna få önskat motstånd. För att träna flexion kommer
resår- eller gummiband appliceras på fingrarna och fästas på handsken nedanför
handflatan.
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4.2 Konceptutvärdering
4.2.1 SWOT
Det var fem koncept som fyllde kraven på kravspecifikationen som därför valdes
att tas vidare till en SWOT-analys, där styrkor, svagheter, möjligheter och hot
radades upp (se bilaga 8–12).
4.2.2 Pugh’s matris
I ett senare skede i konceputvärderingen gjorde projektgruppen en Pugh’s matris
på de fyra koncept som gick igenom SWOT-analysen. Koncept nummer 5
“handske med stressboll” ställdes som datum och de andra koncepten
utvärderades efter den (se bilaga 13).

4.2.3 FMEA
I FMEA-analysen utvärderades ellipsoiden och det elastiska tyget. Funktionen för
ellipsoiden är flexionsmomentet när den trycks ihop. Sannolikheten för att det
skulle inträffa var 2 av 10, allvarligheten av felet uppskattas till 4 samt chansen
för att upptäcka felet blev bedömt till 2. Det totala risktalet blir 16. Utvärderingen
av det elastiska tygets extensionsfunktion fick sannolikheten 5 för att ett fel ska
uppstå, allvaret för felet är 8 och chansen för att upptäcka felet är 2 (se bilaga 21)
(Tonnquist 2014, 192).

4.3 Beräkningar och materialval
4.3.1 Extension
Resultatet från beräkningar på alla dragtest (bilaga 16–18) resulterade i en Emodul på 0,0038–0,034 MPa. Ett material som hamnade inom dessa värden är
Spandex.
Resultatet från (tabell 2.2) där medelvärdet på extension för personer med
ledgångsreumatism togs för att få ut E-modulen. Kraften som beräknades var 50%
av 1 RM. E-modulen på det sökta materialet blev 0,75 MPa (bilaga 19). Material
från CES EduPack som hamnar runt denna E-modulen är:
•
•

Flexible Polymer Foam
Polychloroprene
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4.3.2 Flexion
Efter att ha tillämpat de fyra formler för tryck (3.4–3.7) på den data som
trycktesterna resulterade i fick projektgruppen fram att den hårda ellipsoiden
ligger på 15,45 MPa i E-modul. De material från CES EduPack som har denna Emodul är:
•
•
•

Flexible Polymer Foam
Polyurethane
Ethylene Vinyl Acetate

4.4 Prototyp
Bilaga 22-24 beskriver de första tre prototyperna som togs fram. I den fjärde
prototypen ersattes ett resårband lägst ut på fingrarna med två stycken snören som
motstånd. Ett placerades mellan PIP- och DIP-leden och det andra mellan DIPleden och fingertoppen. Detta för att sprida ut belastningen över större ytor på
fingret. Kardborrebandet runt handleden är applicerat på samma sätt som i
prototyp 3 (se bilaga 25).
4.5 Slutresultat
Resultatet blev en handske där extensions-motståndet är gjort i form av ett
elastiskt tyg som är fastsytt ute på fingrarna. För att undvika punktbelastning har
motståndet sytts fast på två ställen av fingret, ett mellan PIP- och DIP-leden och
det andra mellan DIP-leden och fingertoppen. Över handflatan har sytts en ficka i
samma elastiska tyg där ellipsoiden placeras. Tack vare fickan kommer
ellipsoiden inte förflytta sig ur greppet vid extensionen, utan kommer hållas på
plats under hela rörelsen. För att handsken ska hållas på plats fästs ett
kardborreband runt handleden (se bilaga 26). Ellipsoiden är 3D-printad med en
rutnätsformad struktur inuti vilket gör den elastisk när den utsätts för tryck. Tack
vare detta går den att individanpassa efter hur allvarlig artros brukaren har.
Önskas hårdare respektive lösare motstånd i ellipsoiden går rutnätet att modifiera
och göras tätare eller glesare (se bilaga 15).

23

4.

Resultat

Figur 4.1 Slutprototyp
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5 Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
En individanpassad ellipsoid gjord i en 3D-printer gör produkten väldigt unik,
men det är också en faktor som gör att den kommer kosta mer, den kommer inte
gå att massproducera och det är en tidskrävande process att testa alla patienters
handstyrka innan den kan tillverkas. Hade ellipsoiden gjorts i ett annat material,
till exempel skumgummi, hade kostnaden kunnat hållas ner markant. I stycket
belastningsergonomi står också att skumgummi minskar utmattning i handen,
vilket är en bra egenskap i det här sammanhanget. Den hade kunnat tillverkas i
dam- /herrstorlekar och haft några utvalda motstånd för att täcka in så många
användare som möjligt.
Prototypen är tillämpad för att den ska förebygga, behandla och lindra sjukdom så
den inräknas i facket som medicinteknisk produkt. För att få produkten definierad
som en medicinteknisk produkt så måste den godkännas enligt lag 1993:584 2 §.
Projektgruppen tror att vid vidareutveckling av produkten är detta aktuellt, för en
produkt som är klassad som en medicinteknisk produkt är mer attraktiv på
marknaden. En märkning på produkten som visar på att den är godkänd enligt lag
bevisar att den är testad och funkar.

5.1.1 Materialval
Vid testtillfället där det elastiska tyget utsattes för drag så blev resultatet av de tre
testerna olika. Detta kan bero på att elastiska material beter sig olika efter flera
töjningar. Elastiska material har dessutom inget linjärt rörelsemönster vilket
försvårar mätningarna. Dessutom så var inte fästpunkterna på tyget anpassade
efter mätningen vilket kan ha gjort att materialet rörde sig lite mellan
mätningarna, vilket kan ha påverkat resultatet.
I en artikel skriven av (Miller,
u.å.) utförs upprepade
dragtest. Dragtesten går till så
att en elastomer dras ut tre
gånger upp till 10 %
sträckning och sedan
avbelastas. Därefter belastas
elastomeren med 20% tre
gånger och så vidare upp till
100 % sträckning. Två
effekter uppstår, den första är
att belastning påverkar kurvan

Figur 5.1. Stress-strain diagram hämtat från Miller (u.å.).
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för stress och strain, den andra effekten är att materialet mjuknar och får
formändringar.
De dragtester som projektgruppen utförde på det elastiska tyget resulterade i en Emodul på 0,0038–0,0341 MPa. (se bilaga 17–19). Det här värdet gav inga träffar i
CES EduPack så projektgruppen fick söka på den uträknade E-modulen på
internet. I en studie av Dongsheng et al. (2013) analyserades materialet spandex
mekaniska egenskaper där bland annat densitet, E-modul och töjning var av
intresse. Två sorters spandex användes vid testet, cotton spandex och polyester
spandex. För att räkna ut materialens E-modul gjordes två olika tester (ett i
fibrernas riktning och ett tvärgående) med de olika spandex-materialen, där fem
stycken provbitar av varje material användes. Ett medelvärde av de fem
provbitarna räknades sedan ut och resultatet av alla tester gav en E-modul mellan
0,019–0,028 MPa. (Dongsheng et al. 2013). I uträkningarna på materialets Emodul som ska vara till extensionen från (tabell 2.2) blev E-modulen 0, 75 MPa
(se bilaga 19).
När det värdet lades in i programmet CES EduPack kom det upp två material som
stämde överens. Det första materialet var Flexible Polymer Foam (VLD), ett
material som används till kuddar, madrasser och vadderade kläder. Detta material
har en E-modul på 0,25–1 MPa med ett pris som ligger på 22,4–24,7 SEK/kg.
Priset är inte så farligt på grund av materialets densitet som är 16–35 kg/m3.
Problemet med materialet är att sträckgränsen bara klarar av 0,01–0,12 MPa. Det
andra materialet var Polychloroprene (Neoprene, CR) som används till våtdräkter.
Materialet har en E-modul på 0,7–2 GPa med en sträckgräns på 3,4–24 MPa.
Materialet har en densitet på 1230–1250 kg/m3 med priskostnaden 46–51,2
SEK/kg.
Materialet våtdräkter är gjort av har egenskaper som återspeglas i det elastiska tyg
som använts vid prototyptillverkningen. Då projektgruppen inte haft tillgång till
några av de material som enligt teorin fungerar bra till produkten har inget
slutgiltigt material valts för extensionsmomentet.
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Efter att ha tillämpat formel (3.4) – (3.7) på den hårda ellipsoiden blev resultatet
en E-modul på 15,45 MPa. Resultatet varierar beroende på hur mycket den trycks
ihop, vilket gör det svårt att sätta en exakt E-modul. 15,45 MPa var resultatet när
ellipsoiden trycktes ihop två centimeter, vilket är ett mått som motsvarar flexion i
fingrets alla leder vid användning. Alla givna E-moduler importerades i CES
EduPack vilket resulterade i tre stycken intressanta material:
•

•

•

Flexible Polymer Foam (MD)
o Lättformat, mjukt och med låg densitet. Väldigt lätt att tillverka
produkter i detta material.
Polyurethane
o Ett stretchigt och mjukt material som har egenskaper som liknar
Lycra och Spandex.
Ethylene vinyl acetate (EVA)
o Ett mjukt, flexibelt och nötningsbeständigt material. Det är också
lätt att tillverka.

Men eftersom trycktesterna inte gjordes enligt en ISO-standard är mätvärdena inte
helt valida och projektgruppen har därför valt att inte bestämma ett slutgiltigt
material innan fler tester gjorts.

5.2 Metoddiskussion
För att identifiera projektgruppens styrkor och svagheter samt vilka hot och
möjligheter som finns gjordes en SWOT-analys på medlemmarna i
projektgruppen se (bilaga 1). Genom att granska vilka styrkor och svagheter som
finns inom gruppen kunde tidsplaneringen anpassas så att det som gruppen har
svårt för, får mer tilldelad tid i processen. Detta var en metod som gynnade
projektgruppen i längden, då tidsschemat kunde hållas tack vare god planering
efter SWOT-analysen.
Prototypen uppfyller alla krav förutom ”slitstark”, som inte har kunnat
säkerställas ännu. Prototypen behöver användas en längre tid för att se hur
nötningsbeständigt det nuvarande materialet är.

5.2.2 Genereringsfas
Under hela projektets gång har artikelsökningar gjorts för att hitta relevant
information kring bland annat reumatiska sjukdomar, träningsredskap,
rehabilitering och träning. De databaser som använts, Science Direct, PubMed och
Summon har alla haft användbara artiklar för projektet. Däremot har
projektgruppen inte haft tillgång till alla artiklar av intresse. Detta kan ha gjort att
projektgruppen missat viktig information inom vissa områden.
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De metoder som projektgruppen valt att använda under
produktutvecklingsprocessen har alla resulterat i bra och användbara resultat. Det
som kunde gjorts annorlunda var workshopen, eftersom deltagarna var alla
biomekanikingenjörer. Hade det varit lite mer spridd kompetens, till exempel
sjukgymnaster, brukare och personer med annan utbildning, hade resultaten
kunnat se annorlunda ut.
För att få mer information och feedback som hade kunnat vara av stor hjälp vid
utvecklingsprocessen hade fler intervjuer kunnat genomföras. Bland annat med
sjukgymnaster och målgrupperna som projektet riktar in sig på.
Något som kunde underlättat kartläggningen av projektets krav är en enkät där
målgruppen fått svara på frågor kring utformning av produkten. Om denna hade
genomförts kunde några av kraven kunnat komma från användaren och inte bara
från studien. Detta är projektets svaghet och kan ha resulterat i att något/några
krav som kunde varit av stor vikt missats.
5.2.3 Utvärderingsfas
När alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot kom på papper under SWOTanalysen blev det lättare att se vilka koncept som var genomförbara att fortsätta
med samt att få fram en favorit som “Datum” i Pugh’s matris. Efter denna
konceptutvärdering fick gruppen diskutera och analysera vilka koncept som skulle
gå vidare till nästa steg. Koncept 2 togs bort till nästa utvärdering på grund av
likheten med en redan befintlig produkt på marknaden.
I Pugh’s matris fick koncept 1 “den specialvävda handsken” bäst resultat. SWOTanalysens visade många svagheter med konceptet och projektgruppen utvärderade
ifall det var möjligt att konstruera prototypen i ett material som skulle klara av att
simulera de flexion- och exstensionsrörelser som krävdes. Konceptet valdes bort
på grund av dessa faktorer då det inte kändes genomförbart i detta projekt (se
bilaga 8 och 13).
Koncept 3 “Fjädern” valdes bort på grund av att brukaren hade fått använda sig
utav pinch-grip vilket innebär att inte alla leder i fingrarna hade utfört flexion och
extension (se bilaga 10).
Koncept 4 “Handske med skena” fick samma poäng på Pugh’s matris som satt
datum. Koncept 4 och 5 hade väldigt lika resultat på båda metoderna som
användes vid utvärderingen. Koncept 4 saknade dock böjmomentet i DIP-leden
som var ett krav i kravspecifikationen och gallrades därför bort (se bilaga 11).
Tidigt i projektets start gjordes en SWOT-analys på projektet vilket resulterade i
en riktlinje för vad som var genomförbart. Koncept 5 blev det slutgiltiga
konceptet eftersom den hade bra resultat på utvärderingen, stämde överens med

28

5.

Diskussion

kravspecifikationen samt föll inom ramarna för vad projektgruppen skulle klara av
(se bilaga 12).
Den FMEA som utfördes på prototypen gav inga valida resultat då det är en
proof-of-function prototyp och är inte gjord i det tänkta materialet (se bilaga 21).
På grund av okunskap vid det första testtillfället när det elastiska tyget
analyserades, användes en bit av tyget som med samma storlek som den biten som
applicerats på prototypen. För att få tillförlitliga data vid mätningarna skulle en
provbit av tyget med tagna mått från ISO 37:2011 använts. Vid dragprovet skulle
även den kraft som krävdes för att töja ut materialet 100, 200 respektive 300%
analyserats samt också när materialet brister (Friberg et al. 1986, 98–99). På
grund av detta är inte de värden på E-modul som projektgruppen fått fram efter
beräkningar helt överensstämmande med materialets egentliga egenskaper. För att
kunna jämföra det material som använts vid prototyptillverkningen med redan
befintliga material på CES EduPack hade dragtesterna behövt göras enligt ISOstandarden.

5.3 Kritisk granskning
Samarbetet i gruppen har fungerat felfritt under hela projektet, alla delmoment har
gjorts tillsammans och vid individuella fokus-områden har projektmedlemmarna
haft fullt förtroende för varandra.
Projektgruppen har kunskap inom produktutveckling vilket har varit till stor hjälp
under hela projektets gång. Däremot var det första gången projektmedlemmarna
gjorde en produkt som skulle vara utformad till en målgrupp som lider av en
sjukdom. Detta har krävt att projektgruppen satt sig in i sjukdomen och
utvecklingsprocessen har påverkats genom att fokus varit på bekvämlighet och
funktion istället för en snygg utformning. På så sätt har kraven som ställts på
produkten blivit helt annorlunda jämfört med om det skulle varit ett helt vanligt
träningsredskap.
Att 3D-printa en ellipsoid skulle vara ett bra alternativ till individanpassning av
produkten, men ur en ekonomisk synvinkel är detta inte ekonomiskt hållbart. Den
skulle inte heller gå att massproducera vilket gör att priset går upp ännu mer. Med
tanke på hur många i bara Sverige som lider av artros hade den behövt
massproduceras i flera olika hårdheter istället.
För att minska påverkan på miljön kunde materialet anpassas efter hur det
tillverkas och återvinns. Detta hade kunnat analyseras i CES EduPack, men då det
är en produkt som ska lindra vid sjukdom är funktion viktigare än miljöpåverkan.
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De 3D-printade ellipsoiderna ger inte samma motstånd vid tryck från olika vinklar
på grund av rutnätet inuti. (Figur 5.2) kräver mer motstånd än vad (figur 5.3) gör
och vid trycktesterna valde projektgruppen att belasta ellipsoiderna enligt (figur
5.3). Detta på grund av att den är mer bekväm att använda när den belastas från
den vinkeln. För att undvika detta hade innerstrukturen kunnat göras annorlunda,
till exempel i form av ett spindelnät eller med ett cirkulärt mönster.

Figur 5.2. Rutnätsuppbyggnad i
ellipsoid

Figur 5.3. Rutnätsuppbyggnad i ellipsoid

5.3.1 Etik
I teorin kan projektets resultat bidra till en bättre vardag för användaren, i form av
mindre smärta, mer kraft i hand och underarm samt mer rörlighet i fingrarna.
Projektgruppens förhoppningar är att ExFlex Glove:s utformning och design kan
uppmuntra användandet av den och på så sätt göra träning till en rolig och enkel
sak. Att få ökad handstyrka och kontroll över finmotoriken gör att en person
skulle kunna delta i aktiviteter där dessa är av stor vikt, till exempel sporter såsom
boule och golf vilket leder till ökad integration i samhället.
En person med artros ska belasta lederna även om det orsakar smärta, för det
främjar broskets tillväxt. Produkten kommer göra ont att använda även fast det är
så lätt motstånd.

5.4 Vidareutveckling
Att nå ut till brukarna och/eller sjukgymnaster hade varit till stor hjälp vid
utvärdering och testning av produkten. Men då projektet är tidsbegränsat har inte
tid funnits till att anordna ytterligare workshops utan detta är istället ett moment
som får genomföras efter examination.
Ett önskemål för produkten som projektgruppen satte upp tidigt i processen är att
det ska vara ställbart motstånd i både flexion och extension. Tack vare de 3Dprintade ellipsoiderna kan motståndet lätt regleras för flexion men problemet
kvarstår vid träning av extension. Det elastiska tyget är fastsytt på handsken och
går inte att strama åt eller göra lösare. Detta gör att motståndet i extension är
konstant och det krävs antingen en helt ny handske eller vidareutveckling på den
redan befintliga för att kunna reglera motstånd.
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6. Slutsats
Tidigare artiklar visar att fysisk aktivitet har positiv effekt på artros när det
kommer till rörlighet, smärta och förmåga till kraftutveckling i handen. Balansen
mellan flexion- och extensionsmuskulaturen är väldigt viktig för en bra
handfunktion och en persons ADL.
Slutprodukten av detta projekt gör det möjligt att träna hand- och
underarmsmuskulaturen i flexion och extension samt koncentriskt och excentriskt,
vilket var projektets mål. För att fastställa hur effektivt träningsverktyget
egentligen är behöver dock en längre studie göras med produkten där flera
patienter tränar regelbundet.
Flera av kraven som ställdes i början av projektet har uppfyllts, dessa är:
•
•
•
•
•
•
•

Ska träna både flexion och extension, koncentriskt och excentriskt
Lättanvänd
Få komponenter
Inte väga över 1 kilogram
Konstant motstånd
Ingen punktbelastning
Möjliggöra flexion i MCP, PIP och DIP

ExFlex Glove är ett enkelt träningsredskap för att stärka upp hand- och
underarmsmuskulaturen hos artrospatienter och studier pekar på att
träningsredskap för det här ändamålet behövs.
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