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I

Sammanfattning
Reverse Total Shoulder Arthroplasty (rTSA) är ett allt vanligare ingrepp för rotatorcuffskador
och frakturer på caput humoris. Protesen lindrar axelbesvären och bidrar till ökad funktionalitet i
leden. Den omvända axelprotesen medför en ökad kraftutveckling på m. deltoideus som har sitt
ursprung på acromion. Med detta ingrepp har det dock uppstått post-operativa frakturer på
scapula. Dessa frakturer delas in i 3 olika typer och i nuläget finns inga plattor som klarar av att
fixera typ-3 frakturer. Detta projekt är ett produktutvecklingsprojekt vars syfte är att fixera dessa
frakturer.
För att nå målet har gruppen använt kända och beprövade produktutvecklingsmetoder,
beräkningar, FEM-analyser och en monteringsanalys. Konceptgenereringen utfördes med hjälp
av intervju med ortopeder som har mycket erfarenheter med rTSA och osteosyntes relaterat till
dessa frakturer. En prototyp, som visar på fixationsplattans funktion, tillverkades med hjälp av
3D-skrivare.
Resultatet av detta projekt har gett en fixationsplatta som uppfyller gruppens krav och har
egenskaper som en modern fixationsplatta har idag. I och med spina scapulaes tunna struktur så
utvecklades även två typer av extraplattor, som monteras på fixationsplattan, för att motverka
den axiala kraftpåverkan. Fixationsplattan visar utmärkta resultat på FEM-analyserna samt
monteringsanalysen som utförts på en scapulamodell. Prototypen har även fått fina vitsord från
de ortopeder som har varit delaktiga under projektet.
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Abstract
Reverse Total Shoulder Arthroplasty (rTSA) is an increasingly common approach to treating
different shoulder injuries. The rTSA results in increased force from m. deltoideus which
originates from acromion. However, postoperative fractures on the scapula have occurred in
some cases. These fractures are divided into 3 different types depending on where the fracture
occurs. There is no recommended treatment for type 3 fractures. This project is a product
development project with the purpose to find a solution to the fixation problem of type 3
fractures.
To reach the project goal, the group has used well-known and proven product development
methods, calculations, FEM analyzes and a model assembly analysis. The concept development
was performed by interviewing orthopedics who have a lot of experience with rTSA and
osteosynthesis related to these fractures. A prototype, which shows the features of the fixation
plate, was made using 3D printers.
The result of this project has provided a fixation plate that meets the groups requirements and
has features that a modern fixation plate has today. In addition, two types of extra plates
mounted on the fixation plate to the thin structure of spina scapula, was developed to counteract
the axial force. The fixation plate shows excellent results on the FEM analyzes and assembly
analysis performed on a scapula model. The prototype has also been given good testimonials
from the orthopedics who participated in the project.
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Nomenklatur
Terminologi
Ord

Betydelse

Osteosyntes

Kirurgisk fixation av ben

Glenohumeralleden

Axelleden

Scapulothoracicleden

Leden mellan skulderbladet och bröstplattan

sternoclavicularleden

Leden mellan bröstplattan och nyckelbenet

acromioclavicularleden

Leden mellan acromion och nyckelbenet

ROM

Range Of Motion (rörelseomfång)

Scapula

Skulderblad

Humeros

Överarmen

Clavicula

Nyckelbenet

Rotatorcuffen

Djupa muskelskiktet på skulderbladet

Medialt

In mot kroppen

Inferiort

Nedåt

Kallus

Nybildad vävnad som uppstår vid ett benbrotts läkning

Malunion

Felaktig läkning av fraktur

Nekros

Lokal vävnadsdöd

Metafys

Broskskiva mellan diafysen och epifysen i ett rörben

Epifys

Rörbenens ändstycke

Osteoporos

Benskörhet
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1 Bakgrund
Glenohumeralleden (axelleden) är en synovial kulled som kan röra sig i kroppens tre plan. Av
kroppens alla leder så är glenohumeralleden den leden med störst rörelseomfång (ROM). Leden
är kroppens mest komplexa led då flera olika strukturers (scaplulathoraxleden,
acromioclavicularleden (AC-leden), Sternocalvicularleden (SC-leden)) rörelser koordineras med
glenohumeralledens rörelser. Detta samarbete gör det möjligt för leden att få så stort ROM.
Denna stora ROM hos glenohumeralleden gör leden potentiellt instabil. Leden stabiliseras därför
av passiva samt dynamiska stabilisatorer, bland annat ligament (passiva) och muskler (dynamiska)
(Marieb & Hoehn 2014, 300), (Hamill, Knutzen & Derrick 2015, 131). Ligamenten i leden är få
där lig coracohumerale bidrar mest till stabiliteten. Detta ligament stabiliserar leden och håller
upp armens vikt vid vila (Budowick et al 1993, 90). Musklerna agerar som aktiva stabilisatorer när
armen är i rörelse. Dessa delas in i två grupper. Det ytliga muskelskiktet (främst m. deltoideus, m.
biceps brachii, m. triceps brachii) där musklerna rör humerus (överarmen) i förhållande till
scapula (skulderbladet). Dessa är stora och producerar mycket muskelkraft. Det djupa
muskelskiktet består främst av rotatorkuffen (m. teres minor, m. supraspinatus, m. infraspinatus,
m. subscapilarus) som fungerar som aktiva ligament och håller ledhuvudet i skålen vid rörelser
(Hamill, Knutzen & Derrick 2015, 138). Vid svåra besvär där funktionen på leden har försämrats
av sjukdom eller skador kan leden bytas ut mot en artificiell led. Detta för att försöka återställa
axelns funktion och ROM. Är musklerna runt leden även försvagade (cuffarthropati) så sätts en
omvänd axelprotes in för att få en större kraftutveckling på m. deltoideus och lindring av
besvären (Mayne et al 2016). Kraftutvecklingen ökar även påfrestningen på scapula.
1.1.1 Omvända axelproteser
Paul Grammont ansåg att det fanns brister i den biomekaniska funktionen i axelns naturliga
anatomi. Enligt honom kunde man förändra förhållanden i axeln för att på så sätt förbättra
funktionaliteten genom att flytta rotationscentrum medialt och inferiort. Grammonts forskning
ledde senare till en utveckling av en omvänd axelprotes där förhållandet mellan humerus- och
scapulakomponenterna (kula och skål) byter plats. Detta skiljer sig ifrån de vanliga proteserna där
förhållandena efterliknar den normala axelanatomin (Baulot, Sirveaux & Boileau 2011). Fördelen
med Grammonts design är att spänningen och kraftutvecklingen i deltoideusmuskeln ökar och
bidrar med stabilitet som inte längre kan erhållas av rotatorkuffen (Zumstein 2011). Kort sagt så
läggs det ett större funktionellt ansvar på deltoideusmuskeln.
Den ökade funktionen hos m. deltoideus medför större belastningar på scapulas strukturer,
speciellt acromion där m. deltoideus har sitt fäste. Den ökade belastningen på acromion har lett
till att 1–7 % av patienterna drabbas av fraktur på acromion eller spina scapulae. Dessa frakturer
delas upp i tre grupper (typ 1, 2 och 3) beroende på var de förekommer. Patienterna som drabbas
av dessa postoperativa frakturer upplever en kraftig smärta runt glenohumeralleden samt får en
nedsatt rörlighet i leden. För att frakturen skall kunna läka så krävs det att den fixeras. Detta görs
med en fixationsplatta i metall som skruvas fast runt frakturen. Dock är inte dagens
fixationsplattor anpassade till frakturer på spina scapulae (typ 3). Detta har lett till att skruvarna
lossnar från benet vilket gör att frakturen inte kan fixeras och då inte heller läka (Ekelund &
Seebauer 2017).
1.1.2 Syfte
Ta fram en lösning för fixation av typ 3 frakturer som uppstår på scapula postoperativt rTSA.
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1.1.3 Mål
Utveckla en prototyp av en fixationsplatta som kan demonstrera hur en typ 3 fraktur kan fixeras.
1.2 Problemformulering
För att en fraktur på skelettstrukturer ska läka används ofta metallplattor som fixerar benbrotten
och ger stabilitet för att underlätta läkning. Här uppstår det ibland problem vid postoperativa
frakturer på scapula efter omvänd axelprotes, då de befintliga metallplattorna som används för att
fixera benbrott inte passar för dessa frakturer. Den ökade belastningen på scapula gör att
metallplattorna lossnar. Metallplattorna lossnar på grund av att skruvarna skruvas ut av okänd
anledning.
1.3 Avgränsningar
Projektet kommer utgå från tidigare studiers forskningsdata i ämnet. Projektet slutförs efter en
prototyp tillverkats som visar designen av fixationsplattan samt hur den kan appliceras.
1.4 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet
Litteraturstudien delades upp där Sebastian hade ansvar att hitta information om fixationsplattor
samt skruvar. Gustaf hade ansvar att hitta information gällande axeln, skulderbladet, frakturer
och omvända axelproteser. Gruppmedlemmarna hade även ansvar för att dokumentera om de
olika områdena som tilldelats dem. Texterna granskades och korrigerades sedan tillsammans.
Övrig dokumentation av rapporten har utförts tillsammans. Gustaf har haft ansvar för alla de
grafiska aspekterna under projektet (posters, bilder för presentationer och strukturen i rapporten
efter de givna riktlinjerna). Kommunikationen med experterna har sköts av Gustaf.
Sebastian har haft ansvar för att analyserna (FEM, modell test) utförts. Gruppmedlemmarna har
varit delaktiga under alla processer som utförts under projektets gång och inget moment har
genomförts fullt på egen hand.

2 Teoretisk referensram
2.1 Axeln
Axeln är sammansatt utav fyra olika ledgångar som tillsammans gör det möjligt för armen att röra
sig. För att större rörelser ska kunna ske i axeln krävs det fri rörelse i alla dessa leder.
Sammansättningen består utav scapulothoracic-, sternoclavicular- (SC), acromioclavicular- (AC)
och glenohumeralleden. Glenohumeralleden är en synovialkulled med störst ROM av alla
kroppens leder. Leden består av caput humerus (kulan) som vilar mot fossa glenoidalis (skålen)
på scapula. Anledningen till att glenohumeralleden har så stort ROM ligger i storleksskillnaden på
kulan och skålen, där kulan är märkbart större i förhållande till skålen. Bara ca 30% av kulan är i
kontakt med skålen. Det leder till att leden förlitar sig på de olika ligamenten och musklerna för
stabilitet (Hamill, Knutzen & Derrick 2015, 131). Det finns flera ligament i ledkapseln som bidrar
med stabilitet i leden beroende på vilken position armen har i förhållande till scapula. Vid rörelse
aktiveras musklerna i axeln som även de bidrar till stabiliteten (Anders Ekelund Capio S:t Görans
Sjukhus Stockholm).
Till de passiva stabilisatorerna hör ledkapseln samt ligamenten som finns i axeln. Runt fossa
glenoidalis finns en broskläpp (labrum glenoid), som gör skålen djupare och ger 75% mer
kontaktyta för kulan, som bidrar med stabilitet. Det bildas även ett vakuum mellan kulan och
skålen som ger en sugande effekt som skyddar mot luxation vid små belastningar.
De dynamiska stabilisatorerna består av de olika musklerna där främst rotatorcuffen agerar som
skydd mot luxation. Rotatorcuffens muskler omsluter scapula och består av m. supraspinatus, m.
infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis (Hamill, Knutzen & Derrick 2015, 131). När dessa
muskler aktiveras bildas en kompressionskraft över leden vilket bidrar till stabiliteten.
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Rotatorcuffen agerar främst stabilisator för glenohumeralleden men bidrar även till rörelse av
axeln (Anders Ekelund Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm).
För att skapa en rörelse i leden måste muskelkraft agera på ett avstånd från ledens
rotationscentrum, på så sätt kan ett vridande moment skapas. Rörelser i axeln sköts främst av det
större, mer ytliga musklerna som har stor muskelkraft. Rörelsen bestäms beroende på var den
aktiva muskeln fäster samt dess fiberriktning (Mansat, Mansat & Egan 2016, 388).
En av de större musklerna i axeln är deltoideusgruppen som delas upp i den anteriora (främre),
laterala (mellersta) och posteriora (bakre) deltoideus beroende på muskelfibrernas riktningar. Om
bara deltoideus muskeln aktiveras skulle leden bli instabil. För att bibehålla stabilitet i leden, då
deltoideus aktiveras, måste rotatorcuffens muskler aktiveras för att centrera ledhuvudet i skålen
vid rörelsen (Hamill, Knutzen & Derrick 2015, 131).
2.2 Scapula
Scapula är en solid platta av kortikalt ben, lokaliserad på den övreextremiteten. Två olika leder
kopplar samman humoris och clavicula (nyckelbenet) med scapula. De olika lederna bidrar till
rörelse i armen där glenohumeralleden kopplar samman humoris med scapula och är den
rörligaste av det två lederna. AC-leden kopplar clavicula med scapula och bidrar med
uppåtrotation i axeln samt hjälper till med att tippa scapula dorsalt och lateralt vid lyftande
rörelser. Rörelser i scapula i förhållande till bröstväggen är avgörande för större rörelser i armen
(Hamill, Knutzen & Derrick 2015, 131).
Spina scapulae är en förstärkande benstruktur på scapula (se fig. 2.1). Den sträcker sig horisontellt
över scapula och har sin början vid det vertikala planet vid fossa gleniodalis och fäster sig vid den
mediala änden på scapula. Tjockleken och formen skiljer sig åt från person till person. De olika
utseendena på scapula kan delas upp i fem olika typer. Typ 1, ”fusiform shape”, är den vanligaste
formen som är avsmalnad på ändarna och har ett tjockare segment i mitten på spina scapulae.
Typ 2, ”slender rod shape”, är smal längs med hela spina scapulae. Typ 3, ”thick rod shape”, har
en tjockare form längs med hela spinan. Typ 4, ”wooden club shape”, går från smal till tjock från
den mediala till den laterala änden. Typ 5, ”S-shape”, är formad som ett S (Wang et al 2015).
För att få mer detaljerad information om standardstorleken på scapula har data från 15 kadavers
samlats in. Resultatet stödjer skruvfixation på mediala samt laterala kanterna, spina scapulae och
acromion. På övriga strukturer bör inte denna metod användas på grund dess av tunna form
(Mayne et al 2016), (von Schroeder, Kuiper & Botte 2001), (Wang et al 2015).
Med den ökade användningen av rTSA (reverse Total Shoulder Arthroplasty) har antalet
frakturer på spina scapulae ökat. Antalet postoperativa frakturer på spina scapulae och acromion
varierar mellan 1-7 %. I dagsläget finns det inga studier som stödjer en typ av behandlingsmetod
för dessa frakturer. Däremot har spina scapulae visat framstående fixationsegenskaper för
fästning av omvändaaxelproteser på grund av sin starka benstruktur (Ekelund & Seebauer 2017),
(Wang et al 2015).
2.3 Omvända axelproteser, rTSA
Som tidigare nämnt är axelleden kroppens rörligaste led och dess funktion är en viktig del i ADL
(activity of daily living). För att leden ska kunna röra sig fritt krävs det att friktionen är låg mellan
kulan och skålen. Uppstår det friktion i leden kan det leda till komplikationer som smärta samt
förminskad ROM. Ett vanligt sådant problem är artros som drabbar en stor del av den äldre
populationen. Sjukdomen gör att det naturliga brosket i leden bryts ned och friktion uppstår
mellan kulan och skålen. Enligt Reumatikerförbundet har 5 % av populationen i Sverige, mellan
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åldrarna 35–54 år, artrosförändringar enligt röntgen (Reumatikerförbundet, 2017). Om patienten
har artros i axeln kan detta ofta åtgärdas med en axelartroplastik (insättning av en artificiell
axelled). Vid svårare besvär, där artrosen följs av försvagningar av rotatorcuffen, kan en
axelprotes där den anatomiska strukturen efterliknas inte fungera. Det beror på att stabilitet i
axeln inte kan bibehållas, då rotatorcuffens funktion är nedsatt. Istället används en omvänd
axelprotes, där kulan och skålen bytt plats. Proteskonceptet togs fram av fransmannen Paul
Grammont som ansåg att den biologiska anatomin i axeln hade brister och att den kunde
förbättras (Baulot, Sirveaux & Boileau 2011).
Hans proteskoncept grundades på två principer. Den första är att det omvända förhållandet
bidrar med sänkning av humoris och flyttar rotationscentrum medialt och inferiort. Det andra är
att vridmomentet blir större då m. deltoideus får en längre hävarm (Zumstein et al 2011).
Det medför att biomekaniken i axeln postoperativt rTSA ändras. M. deltoideus blir längre på
grund av att humoris flyttas medialt och inferiort och får en brantare vinkel mot muskelfästena
(Kontaxis & Johnson 2008).
1985 togs en modern version av Garmmonts koncept fram som fick namnet ”Trompette”. Den
första kliniska användningen av protesen skedde ett år senare, 1986 (Baulot, Sirveaux & Boileau
2011). Idag har protesen moderniserats och designen varierar lite beroende på utvecklare, men
grundprinciperna är de samma. Total omvänd axelartroplastik (rTSA) har blivit en populär metod
för att lindra åkommor som, cuffartropati (CTA), reumatoid artrit, misslyckad artroplastik och
proximala humerala frakturer med bevisat bra resultat (Mayne et al 2016). Användningen av rTSA
har ökat då det lett till färre postoperativa komplikationer vid behandling av proximala humerala
frakturer än med konventionell fixation med Locking Compression Plate (LCP). Det spekuleras
därför i en ökning av rTSA i framtiden (Haasters et al 2016).
Den ökade kraftutvecklingen i m. deltiodeus har visat sig ha en positiv påverkan på
funktionaliteten i axeln men har samtidigt ökat belastningen på scapula. Frakturer på acromion
och spinae scapulae har påvisats i postoperativa rTSA. Dessa frakturer delas upp i typ 1, typ 2
och typ 3 (Ekelund & Seebauer 2017). Det har tagits fram fler klassifikationsmetoder på var dessa
olika fraktur-typer är lokaliserade. En av de klassifikationsmetoder som tas upp i Ian P. Mayne et
al (2016) är ett system som utgår från AC leden. Enligt modellen visas typ 1 frakturerna på främre
delen av acromion, typ 2 visas på acromion, posteriort från AC leden och typ 3 är frakturer som
uppstår längs med spina scapulae (Ekelund & Seebauer 2017), (Mayne et al 2016), (Wang et al
2015), (se fig . 2.1)

Figur 2.1 Frakturtyper delas in i tre typer som visas
på scapula i figuren. (UNCG Imaging lab 2017)
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Olika behandlingsmetoder har använts vid frakturerna. En av dessa är osteosyntes med
metallplatta. Även icke operativa metoder, där axeln avbelastas med mitella, har använts. Det
finns i dagsläget inga studier som stödjer någon rekommenderad metod för typ 3 frakturerna.
Typ 3 frakturer är svåra att fixera med de fixationsplattor som finns tillgängliga på marknaden.
Detta beror på att dagens fixationsplattor inte är anpassade för denna struktur. (Ekelund &
Seebauer 2017).
2.4 Plattor
För att läka frakturer kan en platta opereras in som fixerar frakturen. Detta kirurgiska ingrepp där
benet fixeras kallas i medicinska termer för osteosyntes. År 1886 dokumenterades den första
användningen av en metallplatta för osteosyntes. Det var den tyska kirurgen Hansmann som
utvecklade en platta som både var invändigt och utvändigt monterad. Plattan var skruvad mot
benet, men en bit av denna och skruvarna stack ut ur huden för lättare borttagning (Lesic et al
2012).
I början av 1900-talet började osteosyntesen ta fart. Ökningen av frakturer skedde på grund av att
bilen blev allt vanligare och att första världskriget startade. Det var Albin Lambotte, Sir William
Lane och William Sherman som började med invändig fixation av frakturer. Lane var först, år
1895, med en helt invändig fixation med en metallplatta. Det största problemet med Lanes plattor
var korrosion. Detta problem förbättrade Lambotte och Sherman. Problemet med deras plattor
var istället att de inte var tillräckligt starka (Uhthoff, Poitras & Backman 2006). Detta gjorde att
de flesta fixeringar av frakturer skedde med hjälp av utvändig fixation med t ex gips.
Nästa stora designförändring av en fixationsplatta skedde år 1948. G.W. Eggers utvecklade då en
platta med två stora öppningar i ändarna så att skruvhuvudet kunde glida i dessa. På så sätt
undveks nötning i fragmentändarna. Problemet med denna platta var också att den inte var
tillräcklig stark. (Uhthoff, Poitras & Backman 2006).
År 1949 publicerade Robert Danis en bok om osteosyntes. Boken handlade om att en fraktur bör
fixeras stumt för att man ska kunna rehabilitera sig så fort som möjligt, få rörlighet snabbare och
frakturen blev även smärtfri. Dessutom kunde Danis notera att ingen extern kallus bildades.
Detta ledde till att Danis utvecklade den första kompressionsplattan som han kallade för
”coapteur”. Plattan har en skruv i ena änden som gjorde att man kunde ”spänna ihop” frakturen
(Uhthoff, Poitras & Backman 2006), (Colton uå).
På 1950-talet bildade 15 schweiziska kirurger AO-gruppen. Gruppen jobbade, och jobbar
fortfarande, med osteosyntes och kunde bekräfta Danis teori om komprimerade frakturer. Detta
gjorde det väldigt populärt med plattor som komprimerade frakturerna. AO-gruppen blev en
sorts instutition där deras forskning kan ses som ortopedistandarder som bör följas för att uppnå
bäst resultat vid osteosyntes, men även hur olika fixationsplattor, skruvar osv skall se ut (Lesic et
al 2006), (Colton uå). År 1965 utvecklade en av grundarna till AO-gruppen (Maurice Müller) en
typ av kompressionsplatta. Denna platta hade en extern ”spännare” som tillfälligt skruvades på
benet och komprimerade frakturen. Tjockleken (4,5 mm) och designen på själva plattan satte
standarden på plattor som stabiliserar frakturer och på så sätt undviker uppbyggnad av extern
kallus (Uhthoff, Poitras & Backman 2006). Om extern kallus bildas är det ett tecken på att
läkningen av frakturen är instabil. AO-gruppen övergav senare denna platta då det var för många
moment att utföra och för att man fick ett hål i benet efter att man tog bort ”spännaren”. Istället
utvecklades den så kallade Dynamic Compression Plate (DCP). En typ av platta med ett
utförande som redan var utvecklat av George W. Bagby och J.M Janes år 1956. Bagbys platta,
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som den kallades, hade ovala hål med en vinklad kant som gjorde det möjligt att komprimera
frakturen om skruven skruvades i så att skallen, som var rundad, tog i den vinklade kanten.
Ao-gruppen påstod dock att DCP utvecklades utan vetskap om Bagbys platta. Trots att gruppen i
ett tidigare arbete, år 1967, refererat till Bagbys och Janes kompressionsteknik. AO-gruppens
version var dock mycket mer stabil än Bagby och Janes. Fördelen med denna platta var att den
minskade risken för malunion, bidrog till en stabil intern fixation och det behövdes oftast inte
immobiliseras någon kroppsdel och intilliggande leder kunde aktiveras. DCP var väldigt
framgångsrik, men det uppstod flera problem som behövdes lösas. Det största problemet som
upptäcktes var att benet drabbades av nekros för att plattan ströp blodflödet till benet när den
skruvades mot ytan (Uhthoff, Poitras & Backman 2006), (Gautier 2016, 341). Benet under plattan
dog helt enkelt, blev poröst och försvagat och detta ledde till osteoporos. Det kan ta mer än ett år
för benet att ”återupplivas” efter att plattan tagits ut. Sannolikheten att drabbas av en ny fraktur
var ganska stor (Gautier 2016, 341). Dessutom klagade läkarna på att det var omöjligt att se på
röntgen om frakturen var läkt då ingen extern kallus bildades och det fanns inget frakturgap.
Innan upptäckten av att benet drabbades av nekros tolkades alla de återkommande frakturerna
som en följd av att frakturen inte varit tillräckligt stabiliserad. Rekommendationen blev då istället
att två stycken plattor skulle sättas in (Uhthoff, Poitras & Backman 2006). Detta hade dock
motsatt effekt och slutsatsen drogs då att plattan borde ha så lite kontakt med benet som möjligt.
AO-gruppen utvecklade då Limited Contact-Dynamic Compression Plate (LC-DCP). Denna
platta har samma typ av ovala hål som DCP men plattan har urgröpningar på undersidan och det
påstods att det på så sätt minskade kontakten mot benet med ca 50 %. Endast en artikel har dock
gjorts där detta kontrollerades och det visade sig då att det inte fanns någon skillnad. I artikeln
mättes även blodflödet i benet med en laser och inte heller här fanns det någon skillnad mellan
plattorna (Jain et al 1999).
Problemet med nekros fanns alltså fortfarande på grund av att plattan spändes mot benet och
därmed sprider ut belastningen med hjälp av friktionen mellan benet och plattan. Detta ledde till
att det på 90-talet utvecklades en platta som endast hade punkter som låg mot benet och
dessutom spändes inte plattan mot benet. Plattan fick namnet Point Contact Fixator (PC-Fix).
Punkterna på plattan fungerade endast som distanser så att plattan håller ett lagom avstånd till
benet. Istället för att belastningen tas upp av friktionen mellan ben och platta så tas den upp, med
hjälp av en ofullständig låsning mellan skruvskallarna och plattan, av skruvarna och plattan.
Låsningen är ofullständig för att skruvskallen är gängad men hålet i plattan är det inte. Hålet är
dock koniskt (Uhthoff, Poitras & Backman 2006).
Utvecklingen fortsatte mot att plattan skulle röra benet så lite som möjligt och detta ledde till att
AO-gruppen utvecklade the Less Invasive Stabilization System (LISS). En ny teknik och en ny
typ av platta som är formad efter femur och som har gängade koniska hål. Gängorna gör att
skruven låses fast med plattan och att plattan ”svävar” ovanför benet, vilket gör att blodflödet i
benet bevaras och risken för nekros minskar. Med denna platta ska avståndet mellan benet och
plattan inte vara för stort. 2 mm mellanrum har ungefär samma stabilitet och mekaniska
egenskaper som en DCP monterad direkt på benet. Om avståndet ökar till 5 mm så ökar risken
för plastisk deformation på plattan, plattan klarar mycket mindre kraft och mycket färre cykler
(Ahmad 2006). Tekniken som utvecklades handlade om att så lite åverkan på kroppen som
möjligt skulle ske. För att klara av detta togs det fram instrument som gjorde det möjligt att
applicera den relativt stora plattan på femur utan att behöva göra stora snitt. Snitten läggs helt
enkelt bara där plattan förs in och skruvas fast. På så sätt så görs det så lite påverkan som möjligt
på vävnaden som sedan kan hjälpa till att läka frakturen. LISS fanns bara för meta- och
6

epifysfrakturer till den distala sidan på femur men tekniken har nu anpassats och plattor för andra
ställen i kroppen har tagits fram (Miller & Goswami 2007).
Efter LISS utvecklade AO-gruppen Locking Compression Plate (LCP). LCP är idag
standardplattan för att fixera frakturer. Fördelar med plattan är att den kombinerar det som var
bra med DCP och det som är bra med de gängade hålen på LISS-plattan. Det görs med hjälp av
att hålen är ovala där halva hålet är gängat och halva hålet ser ut som hålen på DCP. På så sätt
kan kirurgen välja om plattan skall skruvas fast med vanlig skruv eller med en helgängad låsskruv.
Dessutom får kirurgen möjlighet att kunna sätta en ”lag-screw”, en skruv som sätts igenom
frakturen för att komprimera den, i ett skruvhål nära frakturen. I och med att plattan har gängor
för låsskruvar, fastskruvning med låsskruvar gör att plattan ”svävar” ovanför benet, så behöver
inte plattan vara formad perfekt efter benet. Tack vare det kan standardiserade plattor, som
passar de flesta människors skelettform, tillverkas. En annan fördel med LCP, jämfört med DCP,
är att LCP agerar som en enhetlig balk som fördelar ut kraften lika på skruvarna och minskar
risken för att skruvarna rycks ut ur benet. Denna balkdesign gör även att den axiella belastningen
konverteras till en komprimerande kraft. Med DCP konverterade den axiala belastningen till en
skjuvspänning som kunde skjuva av skruvarna. Jämfört med DCP har även LCP fyra gånger
bättre hållfasthet (Miller & Goswami 2007).
Konceptet med ”svävande” plattor är utgångspunkt när det utvecklas plattor till nya ställen på
kroppen. Detta för att ha så bra blodflöde i skelettet som möjligt och på så sätt förhindra nekros
och osteoporos (Friedman 1995), (Wagner 2003). Forskning har dock visat på att det inte finns
något samband mellan nekros och osteoporos och att osteoporos beror på minskad belastning
runt frakturen (Uhthoff, Poitras & Backman 2006). Då plattorna idag inte rör benet så har istället
skruvhålens utformning utvecklats. Kirurgen kan då skruva i skruvarna i flera olika vinklar och får
på sätt ännu större valmöjligheter när plattan ska fixeras.
Dagens plattor är gjorda utav biokompatibelt rostfritt stål eller titan. Så även skruvarna. Fördelen
med det är att metall har goda mekaniska och elastiska egenskaper. Det vanligaste materialet av
dessa två är titan. Problemen med dessa material är att de kan korrodera i en biologisk miljö,
speciellt rostfritt stål då det är repkänsligare än titan. Särskilt utsatt är området mellan skruv och
platta. Om dessa är av olika material, sker galvanisk korrosion (Miller & Goswami 2007).
Eftersom plattorna sitter i kroppen väldigt länge så forskas det på att utveckla plattornas material
och då till nedbrytbara material. Kroppen kan då själv bryta ner plattan och skruvarna när
frakturen är läkt och man undviker då ett extra ingrepp (Tang et al 2016), (Wei & Ding 2016).
Det har tagits fram en platta i ett polymer som heter PEEK. Materialet är inte lika styvt som
rostfritt stål eller titan men det har lovande mekaniska egenskaper. Fördelarna med PEEK är att
den inte syns på röntgen, vilket gör det lättare att se om skruvarna sitter rätt. Som tidigare nämnts
är PEEK en polymer och kan inte göra att en skruv utsätts för galvanisk korrosion, oberoende av
skruvens material (Schliemann et al 2016).
2.5 Skruvar
Med utvecklingen av plattorna har även skruvarna utvecklats. Det finns olika sorters skruv till
kortikalt och trabekulärt ben. Skillnaden på dessa skruvar är att gängorna är större på den
trabekulära skruven. Skruvarna kan sen delas upp i två undergrupper där man har vanliga skruvar
och låsskruvar. Den vanliga skruven är den skruven som alltid har funnits och som används för
att pressa plattan mot benet eller som en ”lag-screw”. Eftersom denna typ av skruv mest används
till den gamla sortens plattor (DCP) så är den vanligaste skruvtypen idag låsskruv. Denna skruv
har en gängad skalle och är anpassad för dagens LCP och LISS. Skruven gör att risken för
utdragning minskar då den, som tidigare nämnts, gör alla skruvar och plattan till en enhet och att
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skruvarna utsätts för ett böjande moment istället för ren spänning. Detta gör att det är svårare för
skruven att dras och/eller skruvas ut. Kraften som krävs att dra ut en skruv i kortikalt ben, där
fibrerna går transverst mot skruven, är uppmätt till ca 4.31 kN (Feerick & McGarry 2012). Om
skruvarna dras ut ur benet så beror det oftast på att skruven skruvar ut sig själv. Skruvarna är idag
gjorda av titan eller rostfritt stål. Med tanke på titans dåliga skjuvegenskaper, det är lätt att spänna
sönder skruven, så används mest rostfritt stål till den vanliga skruven som främst används till
DCP.
För att uppnå bäst resultat vid fixationen är det viktigt hur man sätter skruvarna.
Rekommendationen är att det skruvas minst tre stycken skruvar på var sida om frakturen. Fler
skruvar än så ökar inte stabiliteten nämnvärt (Gautier & Sommer 2003), (Lee et al 2013), (Stoffel
et al 2003). Dessutom är avståndet från frakturen till första skruven viktigt. Detta påverkar den
axiala styvheten och vridstyvheten. Ju längre ifrån skruven sätts i förhållande till frakturen desto
lägre blir styvheten i fixationen (Stoffel et al 2003).
2.6 Läkningsprocessen av fraktur
Efter osteosyntes på scapula måste frakturområdet avbelastas. Detta görs med hjälp av en mitella.
En kudde placeras under armen i mitellan för att ge extra komfort. Det här medför att m.
deltoideus blir inaktiv och belastar inte scapula. Mitellan bärs av patienten i sex månader och tas
bara av vid nödvändiga hygieniska behov. Patienten ombes ha minimal aktivitet i armen under de
första sex månaderna. Efter sex månader påbörjas rehabilitering, vilket består av små rörelser i
armen i de tre planen för att undvika att axeln ska bli stel och att musklerna ska försvagas.
Fixationsplattan sitter i regel kvar i kroppen resten av livet och tas bara ut om komplikationer
uppstår (Anders Ekelund Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm).

3 Metod
Projektplanens olika metoder har hämtats från the mechanical design process, Ullman (2010) och
Projektledning av Bo Tonnquist (2014). Utvecklingsarbetet har använt sig av relevanta och
erkända metoder som valts ut av projektgruppen för att nå syftet och målet med projektet.
Avgränsningar har tillämpats för projektet för att göra uppgiften genomförbar under tiden som
tilldelats examensarbetet. Nedan listats de valda metoder och material som används för projektet.
3.1 Projektplan
En projektplan presenterades och godkändes av handledaren (Zlate Dimikovski) och
examinatorn (Lina Lundgren). Projektplanen skapades efter Ullmans metoder där en beskrivning
på problemet baserat på en vetenskaplig artikel la grunden för projektet. Projektplanen följde den
mall som tilldelades i kursen vetenskapliga teorier på Högskolan i Halmstad ht 2016.
3.2 Gantt schema
Projektets tidsplan sammanställdes i ett Gantt-flödesschema för att få en grafisk överblick av de
olika faserna under projektgången. En granskning av arbetsprocessen genomfördes för att
säkerställa att syfte och målet med projektet kunde uppnås. Projektet delades in i olika
delmoment. Tiden för de olika delmomenten estimerades och illustrerades på tidsaxeln i den följd
uppgifterna skulle genomföras (Tonnquist 2014, 158).
3.3 Aktivitetsplan
De olika delmomenten delades upp i mindre milstolpar som listades i en aktivitetsplan för en mer
detaljerad överblick av utförandet av uppgifterna. Listan innefattade vilka veckor milstolparna
skulle vara genomförda samt plats för möjliga kommentarer på utförandet. För att lättare se vad
som hade påbörjats samt genomförts användes färger där orange innebar att aktiviteten påbörjats
och grön för avslutad aktivitet (Tonnquist 2014, 147).
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3.4 SWOT
En SWOT-analys genomfördes där styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyserades för
projektet. Analysen tittade både på de externa samt interna faktorerna (Ullman 2010, 101), (se
bilaga 7.1).
3.5 Research
En litteraturstudie inom ämnet genomfördes där information om axelledens biomekanik, sacpula,
befintliga fixationsplattor, ostyosyntes, skruvar för fixation, omvända axelproteser och frakturer
granskades. Två databaser användes utöver kursliteratur och andra litterära verk. Sciencedirekt
och PubMed användes samt sökmotorn google. Sökorden som använts listas i (bilaga 7.2)
Hänvisningar från andra artiklar användes också för att hitta ny information. En del artiklar
mottogs från Docent Anders Ekelund, Capio S:t Görans sjukhus, med information om scapula
och frakturbildning efter rTSA.
Annan litteratur som använts är kurslitteratur från tidigare kurser som utförts på Högskolan i
Halmstad (Khandani 2005).
3.6

Konceptgenerering

3.6.1 Bechmarking
En enklare variant av benchmarking gjordes där projektgruppen studerade befintliga produkter
på marknaden. Denna metod utfördes parallellt med researchfasen. Framförallt studerades
fixationsplattor som fixerade frakturer på scapula. Syftet var att få en förståelse för hur
fixationsplattor ser ut idag. Även osteosyntesens historia granskades för att se vilka gamla
designer som använts och eliminerats på grund av dåliga resultat (undvika samma misstag).
Youtube och AO-gruppens hemsida användes som informationskällor för denna metod (Ullman
2010, 157).
3.6.2 Kravspecifikation
Konceptgenereringsfasen inledes med att strukturera problemet. En kravspecifikation togs fram
baserat på litteraturstudien samt diskussioner med ortopeder inom området (Tonnquist 2014, 83),
(se bilaga 7.3).
Kravspecifikationen delades upp i mekaniska/materialkrav, designkrav och önskemål. Kraven för
plattan och låsringen delades upp med underrubriker för att skilja kraven för de specifika
komponenterna.
3.6.3 Intervju/Experthjälp
Projektgruppen hade bristande kunskaper inom området osteosyntes. Därför tillämpades en
konceptgenereringsmetod där experthjälp användes. Tillämpning av experthjälp beskrivs i
Mechanical design process av Ullman (2010, 192) som en effektiv metod att tillämpa då en
projektgrupp har bristande erfarenhet inom utvecklingsområdet.
Koncepten togs fram genom interjuver med ortopeder som arbetar med omvända axelproteser
på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Två ortopeder som är experter på området
intervjuades (se bilaga 7.4). Intervjuerna ägde rum på ortopedavdelningen på Capio S:t Görans
sjukhus i Stockholm. Problemet diskuterades i mer detalj, samt hur ingreppet går till. Projektet
har tagit hänsyn till deras syn gällande problemet med fixationen av typ 3 frakturer och deras
idéer har inkluderats i utvecklingsarbetet.
Informationen från intervjuerna dokumenterades och analyserades. Konceptresultat togs sedan
fram med hjälp av diskussioner inom projektgruppen med feedback från ortopederna. En
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grovskiss presenterades för ortopederna som sedan kunde ge feedback utifrån användarens
synvinkel (se bilaga 7.5). Feedbacken från ortopederna användes för att förbättra konceptet som
sedan presenterades igen. Denna process fortsatte tills både projektgruppen och användarna
(ortopederna) va nöjda med resultatet.
Tre koncept på låsplattor som kan används till ytligare stöd för plattan togs fram med samma
metod. Låsplattorna är utformade för att sättas över ett av skruvhålen på fixationsplattan på spina
scapulae delen.
Fokus har lagts på att konceptet ska vara anpassad för användarna (ortopeder) samt att de
funktionella egenskaperna ska fungera utifrån ett ingenjörsperspektiv.
Tre stycken scapulamodeller erhölls från Anders Ekelund. Två av modellerna var av
glenohumeralaleden och en av hela scapula.
3.7 Pughs Matris
Pughs matris användes för att jämföra de tre låsplattorna. Genomgående låsplattan användes som
datum. Sju stycken kriterium fick en procentuell värdering efter betydelse. Koncepten fick
antingen en 1, 0 eller -1 på de olika kriterierna. Där 1 visade på bättre egenskaper än datumet, 0
var samma och -1 var sämre. Summan för det olika koncepten adderades. För att få ett värde som
reflekterade på betydelsen för de olika kriterierna multiplicerades siffrorna som tilldelats de olika
koncepten med procentuella betydelsen och adderades ihop (Ullman 2010,222).
3.8 Mekanikberäkning
För att få en ide av vad strukturerna vid frakturen påverkas av gjordes en beräkning. Då m.
deltoideus är muskeln som fäster på acromion och är upphovet till frakturen är det dess
kraftpåverkan som är intressant. För att utföra beräkningen för vilken kraft m. deltoideus har, då
armen är i vila, behövdes problemet förenklas. Antagandet togs att armens vikt enbart hålls upp
av m. deltoideus. Andra strukturer som vanligtvis hjälper till att hålla armen samt leden på plats
togs bort från modellen. Även mitellan som avlastar frakturen postoperativt togs bort. Resultat
får på så sätt en viss säkerhetsgräns då beräkningen endast tar hänsyn till m. deltoideus. Då armen
är i vila är det endast armens vikt som m. deltoideus måste hålla upp. Armens vikt togs fram
genom att ta genomsnittsmannens vikt i Sverige, 82,9 kg och den procentuella vikten för armen i
förhållande till kroppsvikten, 4,94% (de Leva 1996), (Statistiska centralbyrån 2012).
Armens vikt = 82,9 * 0,0494

(3-1)

Det statiska problemet frilades (se fig. 3.1).
M. detoideus kraft => Fg = Fs

(3-2)

Figur 3.1 Friläggning av axeln i vila
postoperativt rTSA.
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3.9 Computer Aided Design, CAD
Konceptet skissades upp i Solidworks 2016 x64 edition. De färdiga modelleringarna renderades
och skickades till Anders Ekelund på Capio S:t Görans sjukhus för återkoppling. Korrigeringar
gjordes sedan till konceptet utifrån återkopplingen. Korrigeringarna bestod av små ändringar till
formen för att lättare komma åt vid insättningen av fixationsplattan.
3.10 Analys
Sex stycken FEM (Finita Element Metod) analyser utfördes på CAD-modellerna. Analyserna
utfördes i programvaran Solidworks 2016 x64 edition, där användes simulation för FEM
analyserna. Meningen med analyserna var att få en uppskattning om plattan och låsringarna klarar
de krafter de utsätts för när armen är i vila postoperativt rTSA. En förenkling av fixationsplattans
CAD-modell gjordes där plattans böjning (”flex”) togs bort. Detta gjordes för att assembleringen
av låsringarna skulle vara möjlig.
Första analysen gjordes på fixationsplattan utan låsring. En ny study skapades i programmet och
titan grad 5 applicerades som material på modellen. Plattan fixerades i det bakre skruvhålet på
spina scapulaedelen och en kraft på 40 N, motsvarande kraften som m. deltoideus påverkar
strukturen med, applicerades till mitten på acromion-komponenten, vinkelrätt mot plattan.
Andra analysen utfördes på fixationsplattan då alla skruvhålen på spina scapulae fixerades.
Materialet på plattan fick vara den samma som i tidigare analys. Kraften på 40 N byttes ut mot en
kraft på 80 N för att se om plattan klarade av en större kraftpåverkan.
Tredje analysen utfördes på den vinklade låsringen. Titan Grad 5 valdes som material och
låsringen fixerades i de två skruvhålen. En kraft på 80 N applicerades på insidan av låsringen på
ytan som ligger mot fixationsplattan.
Fjärde analysen utfördes på den genomgående låsringen. Analysen utfördes på samma sätt som
förgående analys.
Femte analysen visade på hur många cykler fixationsplattan klarar av. En ny fatigue study
skapades i programmet. Studyn använde data från den andra analysen för att få fram ett resultat.
Sista analysen gjordes på fixationsplattan med den vinklade låsringen assemblerad. Material samt
kraft var de samma som i tidigare analyser. Modellen fixerades vid det tre lediga skruvhålen på
spina scapulae samt det två hålen på låsringen (Se fig. 4.5-4.10).
3.11 FMEA
En riskanalys utfördes på fixationsplattan samt på de två låsplattorna. Metoden som valdes var
FMEA analys. Först definierades de olika riskerna med koncepten. Riskerna tilldelades risktal
från 1 – 10, där 1 är låg risk och 10 hög risk. Först bestämdes det om det var troligt att händelsen
skulle ske. Sedan konsekvenserna om händelsen sker och sist upptäckten att det skett. Risktalen
för det olika riskerna multiplicerades för att få ett totalt risktal. Om risktalet var under hundra
krävdes det ingen åtgärd. Risktal över hundra kräver att felet åtgärdas innan produkten kan
produceras (Ullman 2010, 350), (se bilaga 8.6).
3.12 Prototyptillverkning
Prototypen av fixationsplattan tillverkades med 3D skrivare på Högskolan i Halmstads FabLab.
3D skrivaren som användes vid tillverkningen av prototypen var av modellen Zortrax M200 och
skrev ut i ABS plast.
Tillverkningsmetoden valdes på grund av konceptets komplexa design där formen har stor
betydelse för funktionen hos prototypen.
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Stödstrukturen som byggs upp av 3D skrivaren vid utskriften lämnade kvar ett lager ABS plast
som gjorde ytan ojämn. Ytan gjordes slätare med en metod där modellen placerades i en plastlåda
(inte ABS) där väggarna täcktes med hushållspapper sprejade med aceton. Öppningen på
plastlådan täcktes för med ett lock och lådan placerades i rumstemperatur. Ångorna från
acetonen löser upp ABS plasten som resulterade i en slätare yta på prototypen. Prototypen fick
ligga i lådan i ca tre timmar innan den tog ut. Plasten fortsätter smälta ca en timme efter den
tagits bort från ångorna. Hela processen tog fyra timmar och gav prototypen en lite slätare
”ytfinish”. Prototypen sprejmålades rött för att synas bättre.
Det två låsringarna printades även dem ut i FabLab på Högskolan i Halmstad. Utskrifterna
gjordes på Flashforge 3D printer Finder.
Det färdiga prototyperna monterades sedan på scapula modellen med två olika typer träskruv
med diameter på 3 mm.
3.13 UtExpo
Fyra posters med information om fixationsplattan gjordes efter den mall som tillgavs av utexpo.
Bilderna redigerades i Adobe Photoshop och texten lades sedan till i Adobe InDesign. Resultatet
lades sedan in i powerpoint-mallen som tilldelats av utexpo.
Scapula modellen monterades fast på ett stativ med hjälp av magneter. Modellen ska användas
under utexpo som visning.

4 Resultat
Resultatet av SWOT-analysen visade på att målet med projektet var fullt möjligt att uppnå (Se
bilaga 7.1).
4.1 Förstudie
Förstudien visade att det inte fanns någon fixationsplatta idag som kan stabilisera typ 3 frakturer
på scapula. Researchen gav underlag för kravspecifikationen enligt följande:
vara av typen LCP och ha hål för låsskruvar.
vara minst 3,5 mm tjock.
ha minst 3 stycken skruvar på var sida om frakturen.
ha skruvhålet närmast frakturen så nära det går utan att skruven skruvas i fraktursprickor.
vara tillverkad i titan på grund av titans biokompabilitet och korrosionsegenskaper.
ska sitta så nära som möjligt utan att helst röra benet. Ett glapp på mer än 2 mm påverkar
plattans styrka avsevärt.
o Passa genomsnittsmåtten på scapula (von Schroeder, Kuiper & Botte 2001)
o
o
o
o
o
o

4.2 Intervjuresultat
Resultatet från intervjun med ortopederna på Capio S:t Görans Sjukhus (2017-02-19) (se bilaga
8.4):
o 2 Krokar posteriort på acromion
o Ska ligga mot benet på undersidan på acromion
o Operationsteknik
o Hela spina scapulae kan utnyttjas för fixationen samt acromion
o Extra platta (låsplatta) för att skruva vertikalt i spina scapulae
o Plattan ska kunna formas för att passa strukturen på scapula
o Storlek på skruvar
o Spina scapulaedelen, ytterdiameter på 3,5 mm
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o Acromiondelen, ytterdiameter på 2,7 mm
o Plattan ska kunna tas ut vid komplikationer
4.3 Pughs Matris
Den vinklade låsplattans resultat visade ett totalt värde på 1 och ett weighted total på -0,4.
Resultatet för pyramid låsplattan hade ett totalt värde på -3 och ett weighted total på -0,7 (Se fig.
4.1).
Projektgruppen valde att utveckla den genomgående låsplattan och den vinklade låsplattan.

Figur 4.1 Pughs Matris. Resultatet av konceptutvärderingen av låsplattorna.

4.4 Beräkningar
Armens vikt är avrundat till 4 [kg] för genomsnittsmannen i Sverige.
𝑚 = 82,9 ∗ 0,0494 = 4,0952 ≈ 4 [𝑘𝑔]

(4-1)

Kraften M. deltoideus påverkar acromion avrundas till 40 [N] med armen i vila (hängande).
mg= 𝐹𝑔 = 𝐹𝑠 => 4 ∗ 9,82 = 39,24 ≈ 40 [𝑁]

(4-2)

4.5 FMEA
Fixationsplattan och låsplattorna har inga risker som behöver åtgärdas. Högsta risktalet var 100
och var risker med acromion delen, spina scapulae delen samt vinklade låsplattan (se bilaga 8.6).
4.6
4.6.1

Prototyp
CAD

Resultatet av koncepten uppritade i SolidWorks 2016. Fixationsplattan har 6 stycken skruvhål
med diametern 2,7 mm på acromiondelen och fyra skruvhål med diametern 3,5 mm på spina
scapulaedelen. Fixationsplattan är formad efter scapulas struktur och material mellan skruvhålen
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har minskats på spina scapulaedelen och acromiondelen för formbarhet. Acromiondelen har 2
krokar (se fig. 4.2). Låsplattorna fäster över ett av skruvhålen på spina scapulaedelen.
Genomgående låsplattan har 2 skruvhål lämpad för en låsskruv (se fig. 4.3). Vinklade låsplattan
har 2 skruvhål för 2 låsskruvar (se fig. 4.4).

Figur 4.2 Fixationsplattan framifrån.

Figur 4.3 Genomgående låsplatta monterad på fixationsplattan.
Låsplattan visas i rött.

Figur 4.4 Vinklad låsplatta monterad på fixationsplattan. Låsplattan
visas i lila.
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4.7 Analys
4.7.1 FEM
Alla FEM-analyser visar titan grad 5’s sträckgräns, 827 [MPa]
Resultatet visar på en max stress på 504,8 [MPa]. Största stressen sker mellan skruvhålen på spina
scapulae. Max värdet är långt under materialets sträckgräns (se fig. 4.5).

Figur 4.5 Analys på fixationsplattan med bakre skruvhål på spina scapulae fixerad och en kraft på 40 [N] som drar i acromion.

Resultatet på analys två visar att stressen hamnar vid första skruvhålet på spina scapulae. Max
värdet blev 487,1 [MPa]. Värdet ligger även det långt under sträckgränsen på materialet (se fig.
4.6).

Figur 4.6 Analys på fixationsplattan där alla skruvhålen på spina scapulae är fixerade. En kraft på 80 [N] applicerades på acromion.

Tredje analysen visar ett resultat där max värdet ligger på 201,7 [MPa]. Största stressen uppstår
vid början på utskottet för skruvhålen. Max värdet är långt under sträckgränsen på materialet (se
fig. 4.7).

Figur 4.7 Analys av vinklade låsplattan där skruvhålen fixerades och en kraft på 80 [N] applicerades på insidan av låsplattan.
Kraften visas i lila.
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Resultatet för fjärde analysen visar ett max värde på [16,18 MPa] med högsta stressen vid
utskotten för skruvhålet. Stressen är knappt märkbar på denna modell och ligger långt under
sträckgränsen på materialet (se fig. 4.8).

Figur 4.8 Analys av genomgående låsplatta där skruvhålet är fixerat och en kraft på 80 [N] är applicerad på låsplattans insida.
Kraften visas i lila.

Femte analysens resultat har en max stress vid det första skruvhålet på spina scapulae på 220,3
[MPa]. Även denna analys har ett max stressvärde långt under sträckgränsen på materialet (se fig.
4.9).

Figur 4.9 Analys av fixationsplattan med den vinklade låsplattan assemblerad. Skruvhålen på spina scapulae samt på låsplattan
fixerades. En kraft på 80 [N] applicerades på acromion.

Resultatet visar att fixationsplattan klarar av 1076 cykler där plattan böjs åt ett håll och återgår till
utgångsposition. Utmattningsrisken är störst vid första skruvhålet på spina scapulae (se fig. 4.10).

Figur 4.10 Utmattningsanalys på fixationsplattan. Röda området visar området som är mest utsatt för brott.
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4.7.2

Test på scapula-modell

Figur 4.11 Fixationsplattan monterad på scapula.

Figur 4.12 Fixationsplatta visad från sidan på
scapula.

Prototypen visade god passform på scapulamodellen (se fig. 4.11, 4.12). Förhållandet mellan
plattan och benet visade på eftersträvat resultat, där ett litet avstånd (0,5 – 2 mm) bildats mellan
komponenterna. Krokarna upplevdes hjälpsamma vid monteringen.

5 Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
En viktig aspekt var att vi fick reda på att hela spina scapulae kunde utnyttjas att skruva i, samt att
den gamla plattan är för kort för att klara av typ 3 frakturerna. Med tanke på att vi kunde utnyttja
hela spina scapulae kunde vi då förlänga plattan och på så sätt få fler skruvar på spina scapulae.
Med kraften som krävs att dra ur en skruv ur kortikalt ben (4,31 kN) samt våra FEM-analyser så
klarar vår platta av kraftmomentet (Feerick & McGarry 2012). Prototypen har även skruvhål så
att man kan fästa minst tre stycken skruvar på varsin sida om frakturen, vilket är det som
rekommenderas (Lee et al 2013), (Stoffel et al 2003). Vid frakturen finns inget hål för att öka
stabiliteten på plattan. Detta kunde undvikas på grund av att ortopederna kan fästa en ”lagscrew” ovanifrån där plattan inte är i vägen. Detta medför dock att skruven närmast frakturen
kan komma lite långt bort från frakturen beroende på var den uppstår. Detta kan bidra till att
plattan får en lägre vridstyvhet och axial styvhet (Stoffel et al 2003). Samtidigt gör avsaknaden av
hål i området, där typ 3 frakturer är vanligast, att plattan är starkast just där eventuella böjningar
uppstår (Anders Ekelund Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm). Vi valde att ta bort material vid
ändarna på plattan för att göra det lättare för ortopederna att böja till plattan efter behov. Detta
medförde att plattan blir svagare vid ändarna vilket FEM-analyserna visade. FEM-analysen visar
även på att borttagningen av material i ändarna, då alla skruvhålen utnyttjas, inte har någon större
påverkan på styrkan av plattan. Efter montering av prototypen på scapula modellen upptäcktes
det att borttagningen av material innan det andra skruvhålet på spina scapulae var onödigt. Detta
på grund av att större omformningar vid denna region inte kommer vara nödvändiga.
Krokarna på fixationsplattan minskar risken för att skruvarna på acromion skruvas ut. Förslag på
hur krokarna skulle utformas diskuterades med ortopederna som tyckte att krokarna kunde vara
raka och böjas till i efterhand vid operationstillfället. Förslaget togs bort av oss eftersom vi ansåg
att problem skulle kunna uppstå vid formningen av krokarna. Vi anser att den valda designen av
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krokarna lämnar rum för tillräckliga justeringar för att krokarna ska passa alla typer av scapulas.
Vid behov kan krokarna knippas av.
Den genomgående låsplattan valdes som ett av det två koncepten efter diskussioner med
ortopederna. Den visade även på bra resultat vid FEM-analysen.
Efter diskussioner med ortopederna kom vi fram till att likheterna mellan de två plattorna va
stora. Fördelen med den vinklade låsplattan är att ortopederna kan välja om de vill skruva i
skruven i en vinkel eller vertikalt. Den möjligheten finns inte hos den pyramidformade plattan.
Av det tre koncepten på låsplattorna som togs fram visade den genomgående plattan bäst
resultat. Nackdelen med denna är att den är svårare att fästa för ortopederna då skruven måste
träffa skruvhålet på undersidan av spina scapulae. En potentiell nackdel med den genomgående
låsplattan är att den bara har ett skruvhål, det kan göra att den är svår att använda på vissa typer
av scapula. Resultatet från Pughs matris visade på att den vinklade låsplattan har bättre
egenskaper jämfört med pyramidformade låsplattan. Vi valde därför att sålla bort
pyramidkonceptet. Den vinklade låsplattan sållades inte bort då den ansågs vara lättare att fästa
för ortopederna jämfört med den genomgående plattan. Svårigheten med den genomgående
plattan är att ortopeden måste borra ett hål som hamnar i linje med det övre och det undre hålet
för att låsplattans funktion ska uppnås.
Eftersom armen är i vila under läkningsprocessen kommer scapula inte utsättas för några större
belastningar. De största belastningar frakturen kan komma att utsättas för är då patienten tar ut
armen ur mitellan. Armens vikt kommer då behöva hållas upp av de stödjande strukturerna i
axeln. För att säkerställa att plattan ger tillräckligt stöd för frakturen frilades problemet så att m.
deltoideus fick bära hela armens vikt.
FEM-analysens resultat visar alltså ett scenario som är överdrivet i förhållande till verkligheten.
Första steget i vidarearbetet med projektet är att kontakta medicinska företag som kan tänkas
vara intresserade av produkten. En mer noggrann FEM-analys måste genomföras efter de
standarder som brukas av företagen. Vid kontakt med ingenjör, som jobbar som konsult till
DePuy och har erfarenhet inom området, fick vi information om att FEM-analysen genomförs i
programvaran ANSYS Sotfware som länkas med 3D programmet Unigraphix som vi ej hade
tillgång till.
Innan en färdig produkt kan släppas måste en ny dokumentation utföras som följer det
standarder och regelverk (LVFS 2003:11) som används av företagen vid framtagning av
medicinska produkter (Läkemedelsverket 2017). Projektet hade inte tid eller kunskapen som
krävdes för att följa dessas standarder och regelverk. Tanken med prototypen är att kunna
presentera ett koncept för företag som sedan kan vidareutveckla produkten.
5.2

Metoddiskussion

5.2.1 Research
Researchen som vald metod var ett måste för att projektet skulle kunna utföras. Förutom lite
insikt i rTSA och anatomi va kunskapen vi besatt om området, innan projektets början, knapp.
Tidsramen som tilldelats projektet var för begränsad för att vi skulle bli experter på området.
Detta var anledningen till att vi utnyttjade experthjälp både vid konceptgenereringen samt
förstudien för att uppnå målet som satts för projektet.
5.2.2 Konceptgenerering
Vi är nöjda med metoderna som valdes för att få fram de olika koncepten. Därför valdes det en
metod där koncepten togs fram i samband med personer som är insatta i problemet. Andra
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metoder för att få fram koncept övervägdes vid projektplaneringen, så som brainwriting och
brainstorming. Dessa skulle ha varit bra val av konceptgenereringsmetoder om den nödvändiga
kunskapen hos deltagarna hade funnits. Att få tag på så många deltagare var svårt då det är få
ortopeder i Sverige som är i kontakt med rTSA. Problemet ansågs så pass avancerat att en
brainwriting med studenter inte hade gett några relevanta resultat eller resultat som hade varit
bättre än de som ficks av intervjun.
Genom att studera tidigare och aktuella produkter på marknaden kunde vi få kunskap om vad
som fungerar samt vad som inte fungerar hos de olika fixationsplattorna. Det gjorde att risken för
att repetera gamla misstag minskade.
Kravspecifikationen som har använts för utvecklingsarbetet upplevdes som svår arbetad. Lite
information angående det krafter en fixationsplatta kan utsättas för samt krafter relaterat till
musklerna var svåra att få fram. Lite information angående muskelkraft i axeln postoperativt
rTSA hittades vid litteraturstudien. Här finns potential för framtida forskning.
Koncepten av låsplattorna uppfyllde kraven som ställts på dem och hade liknande utformning.
Metoden Pughs matris tillsammans med dialog med ortopederna användes för att jämföra de
olika koncepten. Dialog med experterna gjorde metoden mer effektiv och gav ett mer sakligt
resultat.
5.2.3 Beräkningar
På grund av att axeln avlastas i en mitella under läkningsprocessen påverkas inte strukturen för
några större krafter. För att få en estimerad kraft strukturen påverkas med under
läkningsprocessen gjordes en enklare beräkning, med en viss säkerhetsmarginal. Beräkningen
utfördes då det inte fanns några relevanta siffror i litteraturen som redogjorde för krafterna
postoperativt rTSA. På grund att modellen är förenklad finns det risk för att resultatet inte
avspeglar verkligheten.
5.2.4 Analys
SolidWorks användes som CAD-system då vi hade lite kunskap, från tidigare kurs, om hur man
gör FEM-analys i det programmet. Vi upplevde inga större problem med att rita upp plattan men
vi stötte på svårigheter när plattan skulle formas efter scapula. Flex-funktionen som användes för
att forma plattan gjorde det omöjligt att assemblera låsplattorna på fixationsplattan. Därför
gjordes FEM-analysen med en rak fixationsplatta. Fixationsplattan kan modelleras på ett bättre
sätt men den kunkapen i SolidWorks finns inte.
FEM valdes på grund utav att det är den metod som används för att analysera den här typen av
fixationsplattor. Det är billigare att testa modellen i datorn än att göra praktiska tester. Enda
praktiska analysen som kunde genomföras var ett passformstest på vår scapula-modell.
5.2.5 FMEA
FMEA valdes som riskanalys för att vi använt den tidigare och anser är lätt att använda. Att
använda nya riskanalysmetoder ansåg vi hade kunnat öka risken för fel. Metoden är välkänd och
lättanvänd.
5.2.6 Prototyptillverkning
Eftersom designen på plattan är komplicerad och att vi har tillgång till 3D-skrivare ansågs det
lättast för oss att utnyttja dessa för prototyptillverkningen. Nackdelen med detta var att vi inte
kunde utföra några praktiska hållfasthetstester på vår prototyp. Vi skulle kunnat tillverka en
modell i metall i skolans verkstad men ansåg att det var för tidskrävande.
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5.3 Kritisk Granskning
Säkerhet och funktion för produkten har varit högsta prioriteten vid utvecklingsarbetet. Projektet
har inte behandlat miljöaspekter gällande produktion och återvinningsmöjligheter för färdig
produkt. Detta på grund av att patientsäkerheten inte ska påverkas av möjlig miljö och
ekonomisk vinning.
Under arbetets gång har projektgruppen haft möjlighet att förbättra sina färdigheter inom
utbildningens område. Gruppen har blivit bättre på att granska information och se kritiskt på
artiklar och annan litteratur. På grund av omfattningen och komplexiteten av det medicintekniska
direktivet har projektgruppen följt en produktutvecklingsmodell lämpad för andra produkter. Det
medför framtida arbete innan prototypen kan genomgå kliniska tester.
Problem och konflikter inom projektgruppen har löst genom diskussioner och samtal mellan
gruppmedlemmarna, där båda parterna har haft goda möjligheter att framföra sina åsikter i en
öppen och välkomnade miljö. Projektet har ökat vårat intresse för medicinska produkter och har
varit ett givande och intressant projekt att genomföra.

6 Slutsats
Målet med projektet har uppnåtts. Utvecklingsarbetet gav en prototyp som kan presenteras för
medicintekniska företag som en ide till lösning på typ 3 frakturer. Genom att addera två krokar
som ger stöd åt skruvarna på acromion, lagt till fler fixationsmöjligheter samt utformat
fixationsplattan efter scapulas struktur har plattan god potential att klara av fixationen. Resultatet
från analysen av fixationsplattan visar på goda hållfasthetsegenskaper. Ytterligare arbete och
dokumentation, som följer läkemedelsverkets standarder, krävs dock innan produkten kan bli
godkänd för produktion.
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8 Bilagor
8.1 SWOT
Här presenteras projektets SWOT analys som genomfördes vid projektplaneringen.
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Google

8.3

Kravspecifikation

Mekaniska/Material krav
o
o
o
o

Materialet måste ha en sträckgräns högre än kompakt ben (os. femur 20 MPa)
Klara av desinfektionsprocessen (minst en av processerna)
Materialet ska vara biokompatibelt
Ska finnas hål för ”locking screws”

Designkrav
o
o
o
o

Inga vassa kanter som kan skada vävnad (kant R > 0,5 mm)
Kunna fästas i benet med skruv (2-3,5 mm skruvomkrets)
Ska vid komplikationer kunna tas bort (släta ytor som motverkar vävnad att växa)
Plattan ska passa för genomsnittmannens mått på scapula (acromion), spina scapulae
(totallängd får inte överskrida 150 mm (utan krokar))

Önskemål
o Ska kunna formas vid behov för att passa strukturen
o Billig tillverkningskostnad
Krav Extraplatta ”Låsplatta”
o
o
o
o
o
o
o

Ska kunna placeras över ett skruvhål
Ska hindra plattan från att röra sig
Ska kunna tas bort
Ska ha hål för locking screws
Maxlängd från insida fixationsplatta (25 mm)
Samma material som fixationsplattan och skruvarna (Titan grad 5)
Inga vassa kanter (R > 0,5 mm)
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8.4 Intervju med ortopeder Capio S:t Görans Sjukhus (2017-02-19)
Frågorna som förbereddes inför intervjun med ortopederna:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hur går operationen till?
Vilka instrument använder ni?
Går fixationsplattorna att böja till? Har ni utrustning för sådant?
Vilka strukturer på scapula har ni åtkomst?
Vad anser ni är problemet med de befintliga fixationsplattorna?
Vilka egenskaper är viktigast i din mening för fixationsplattan?
Måste skruvar användas vid fixeringen? Finns andra möjligheter?
Ska det vara olika tjocklek på skruvarna (spina, acromion)?
Kan man fästa något mot baksidan av acromion?
Om vi väljer krokar, bör dessa ligga mot benet?
Kan hela spina scapulae utnyttjas för fixering?
Har ni någon ide på lösning?
Finns det något designmässigt som måste finnas med på plattorna?
Har ni några kontakter inom sjukvården eller utvecklare som vi kan kontakta vid frågor
gällande tekniska aspekter för fixationsplattor?

Resultat av intervjun
Efter intervjun på Capio S:t Görans sjukhus fick gruppen svar på många frågor och fick bättre
insikt i problemet med typ 3 frakturer på scapula. Från svaren bestämdes att Jack the Gripper
skulle ha 2 krokar posteriort på acromion som helst ska ligga mot undersidan på acromion.
Operationstekniken och vilka strukturer ortopederna kommer åt att skruva i redovisades. Där
upptäcktes att hela spina scapulae kunde utnyttjas för fixation. Gruppen upplystes om att
skruvarna i dagens plattor skruvar ut sig efter fixation. Detta, tillsammans med att informationen
om operationsteknik, ledde till idén om att fästa en extraplatta över ett av skruvhålen, vars
skruvar fästs vinkelrätt i förhållande till skruvarna på spina scapulae.
Ortopederna redovisade deras önskemål på plattan. De såg gärna att plattan skulle kunna formas
av ortopederna själva efter strukturerna på scapula. Ortopederna stödde även resultaten som
erhållits i litteraturstudien som materialval, tjocklek och typ av platta.
Information om skruvstorlek gavs utifrån ortopedernas erfarenhet av vad som fungerar bäst. Det
bestämdes att spina scapula delen skulle ha en skruv med en ytterdiameter på 3,5 mm och att
acromiondelen skulle ha skruvar på 2.7 mm.
Designidéer om olika sätt att fästa plattan mot scapula diskuterades och förkastade på grund av
att en uttagning av plattan, om så hade krävts, hade försvårats.
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8.5 Första konceptet för fixationsplattan
Det här var det första konceptet som presenterades för ortopederna. Konceptgenereringen utgick
sedan från denna modell och ändringar gjordes efter feedback från ortopederna samt researchen
och benchmarking (se fig. 8.1, 8.2).

Figur 8.1 Visar första konceptet framifrån.

Figur 8.2 Visar första konceptet ovanifrån.
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