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Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med en specialistläkare och
Hälsoteknikcentrum Halland.
Projektet som bedrivits är en del av ett innovationsprojekt, som handlar om att ta
fram en hälsoscanner som ska kunna genomföra standardmätningar på patienter
och genom detta underlätta och effektivisera vården. Den del som behandlas i
denna rapport berör utvecklingen av själva båset till den kompletta produkten
samt infästningen av tekniken. Arbetet har dels gått ut på att ta fram ett koncept
för hur mätinstrumenten automatiskt ska kunna justeras efter olika patienter samt
att skapa en optimal miljö där mätningarna ska kunna utföras korrekt.
Genom att använda sig av idégenereringar och en funktionsanalys kunde ett flertal
koncept tas fram. Koncepten utvärderades sedan mot analysen och
vidareutvecklades för att matcha kravspecifikationen och andra riktlinjer.
Resultatet blev ett bås, anpassat både för sittande och stående personer, med en
automatiskt stängande vikvägg och en arm som håller patienten på rätt avstånd
från mätinstrumenten. Projektet har även inneburit en undersökning av, samt
diskussion kring, vilka material och tillverkningsmetoder som kan tänkas
användas vid en framtida tillverkning av konceptet.
Resultatet blev en 3D-modell, redo att användas för framtagning av en prototyp i
verklig storlek. Dessutom användes modellen för att visualisera konceptet i form
av bilder och animationer gjorda i KeyShot 6.
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Abstract
This thesis work has been carried out in collaboration with a specialist physician
and Hälsoteknikcentrum Halland. The project is a part of an innovation project
which involves developing a health scanner that will be able to carry out standard
measurements on patients and thereby facilitate and streamline healthcare. The
part in this report concerns the development of the booth itself for the complete
product as well as the attachment of the technology. The thesis objective is about
developing a concept that automatically adjusts the instruments depending on the
patient being measured, as well as creating an optimal environment where the
measurements can be performed correctly.
By using brainstorming and a functional analysis, a number of concepts could be
developed. These were then evaluated against the analysis and further developed
to match the specification of requirements and other guidelines. The result was a
booth, adapted for both sitting and standing positions, with an automatically
closing folding wall and with an arm that keeps the patient at the right distance
from the measuring devices. The project has also included an investigation of, as
well as discussion about, the materials and manufacturing methods that may be
used in a future production of the concept.
The result was a virtual model, ready to be used for the production of a real-size
prototype. In addition, the model was also used to visualize the concept in the
form of images and animations made in KeyShot 6.
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1. INTRODUKTION

1. Introduktion
Detta kapitel behandlar projektets bakgrund, syfte och målsättning. Det
innehåller även en problembeskrivning samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle talas det ofta om de brister som finns inom vården såsom
underbemanning, få vårdplatser, ofullständiga kompetenser bland personal och
höga arbetsbördor. Dessa brister kan givetvis leda till fel vård och prioritering,
vilket på sikt kan äventyra patientsäkerheten (Larsson 2017).
Dessutom finns även problemet att många människor vänder sig till akuten för
helt onödiga behandlingar så som skrubbsår, solbränna och vrickade fötter. Att
människor söker sig till akutmottagningen istället för vårdcentraler kan bero på att
de har bättre öppettider eller att det helt enkelt inte finns tider på den vanliga
mottagningen. Detta kan generera långa väntetider och felprioriteringar kan
uppkomma (Zettergren 2016).
En trend enligt SCB (statistiska centralbyrån) visar på att det runt år 2035 kommer
att saknas 160 000 gymnasieutbildade inom vård och omsorg, då allt färre väljer
att utbilda sig inom området. Detta i kombination med en allt mer växande
befolkning och en ökad medelålder leder till att trycket på vården bara blir allt
högre (Zetterberg & Grünewald 2015).
Gunilla Hult Backlund som är generaldirektör på IVO (inspektionen för vård och
omsorg) menar att det inte bara räcker att utbilda mer personal utan att vården
även behöver moderniseras med ny teknik och mer e-hälsa. Förutom det tror hon
att en ändrad syn på vem som gör vad i vården är nödvändig (Larsson 2017).
Genom att utveckla mottagningsarbetet så att bedömningen av patientens tillstånd
går snabbare, öka den medicinska säkerheten trots hög belastning och genom en
förbättrad kommunikation med patienten kan detta vara ett steg i rätt riktning mot
minskade väntetider (Hälsoteknikcentrum Halland 2016).
1.1.1 Hälsoteknikcentrum Halland
Hälsoteknikcentrum Halland är beläget i Halmstad och arbetar aktivt med att
hjälpa entreprenörer och företag med att utveckla och förverkliga sina idéer inom
vård och omsorgssektorn. De hjälper till med allt ifrån litteraturstudier till
prototyp- och produktutveckling. Deras mål är att engagera och att aktivt få med
kunden i processen och deras fokus ligger på att utveckla, utforska samt utmana
idéer. Genom detta företag kom gruppen i kontakt med en läkare som sedan också
blev uppdragsgivaren till projektet (Hälsoteknikcentrum Halland u.å).
1.1.2 Uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren är en specialistläkare inom allmänmedicin. Han har en idé om
hur mottagandet på vårdcentraler skulle kunna effektiviseras och förbättras med
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hjälp av modern teknik. Han är övertygad om att tekniken snart kommer kunna
ställa bättre och säkrare diagnoser än en ensam läkare (Modeink u.å.).
Därav bedriver han ett eget medicinskt projekt som inkluderar modern teknik för
att kunna göra vården säkrare. För att lyckas med projektet så har han ett
samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland i Halmstad.
I framtiden är förhoppningen att projektet ska leda till en färdig produkt som
sedan ska kunna säljas till vårdcentraler. Uppdragsgivaren har då för avsikt att
bedriva denna verksamhet.
1.1.3 Uppdragsgivarens idé
Idén är att utveckla en hälsoscanner som ska kunna mäta fem vitala parametrar:
andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck, kroppstemperatur och syresättning i
blodet. Genom denna mätning, i kombination med att patienten får besvara frågor
om sitt tillstånd, ska hälsoscannern kunna ställa en diagnos på patienten och
upprätta en prioriteringslista för hur kritiskt en patients tillstånd är. Det medför att
det blir lättare för vårdpersonalen att prioritera rätt, slippa ta onödiga tester och
minimera väntetid för patienterna då en första diagnos redan är ställd
(Hälsoteknikcentrum Halland 2016).

1.2 Problembeskrivning
I tidigare projekt har teknik för att mäta de olika vitala parametrarna i kroppen
börjat utvecklas. Dessa parametrar mäts via kameror och ljus. Genom
informationen från mätningarna i kombination med ett frågeformulär som
patienten besvarar via en pekskärm ska tekniken kunna ge en indikation på vilken
typ av infektion hen kan tänkas ha, samt prioritera hur allvarligt sjuk hen i fråga
är.
I dagsläget finns både kameror och en applikation till hälsoscannern, men för att
mätningarna ska bli korrekta krävs att patienten befinner sig i en miljö där
belysningen är optimal. Det krävs även en produkt vari mättekniken ingår för att
hälsoscannern ska bli fullt funktionell och kunna placeras ute på vårdcentraler.
Detta resulterar i en huvudfråga för projektet:
•

Hur ska hälsoscannern utformas för att mätningarna inte ska störas, det vill
säga design, ljussättning och materialval?

1.2.1 Syfte
Syftet med projektet är att lösa någon form av mobil avskiljning där
mätinstrumenten ska kunna placeras. Denna avskiljning ska ta hänsyn till den
personliga integriteten samt vara utformad på ett sätt som gör att den enkelt kan
placeras på olika vårdcentraler. Dessutom ska avskiljningen utesluta ljus från
omgivande miljö för att undvika att mätningarna blir störda.
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1.2.2 Mål
Målet med projektet är att ta fram ett produktkoncept där de befintliga
mätinstrumenten ska inkluderas. Detta koncept ska visualiseras i en 3D-modell för
att kunna användas vid demonstration.

1.3 Avgränsningar
Projektet kommer inte behandla någon form av programmering eller utveckling av
befintlig teknik samt dess installation. Konceptet som ska tas fram kommer vara
anpassat för vuxna personer vars mått ligger inom 5–95 percentilen för att en så
stor del av populationen som möjligt ska kunna använda det (Bohgard et. al.,
2010, s. 171). Konceptet ska ta viss hänsyn till klaustrofobi, dock kommer inga
mätningar på detta att utföras.

1.4 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet
Projektet utförs i en grupp om två studenter på maskiningenjörsprogrammet. Det
huvudsakliga arbetet har delats upp lika mellan de två författarna, då projektets
olika delar berör dem båda. Även deluppgifterna har fördelats jämnt. Hela
projektet har granskats av båda parterna för att säkerställa hög kvalitet på avslutat
projekt.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel behandlas relevant teori som projektet berör och som behövs för att
det ska kunna genomföras.

2.1 Bakgrundsinformation till mätinstrument
Det finns många olika typer av tekniker för att mäta människors kroppar samt se
vad personer har på sig och bär med sig. Dessa tekniker fungerar olika beroende
på vad som ska uppnås med mätningen. Det finns bland annat flygplansscanners
där en person går in i ett duschliknande bås, lyfter upp armarna i luften och
snurrar runt samtidigt som mikrovågor via en panel sänds ut och tränger igenom
kläderna och kan visa vad personen bär på kroppen. Fördelen med denna form av
scanner är att fysisk beröring inte blir nödvändig (Von Schultz 2015).
I artikeln ”Development of low cost three-dimensional body scanner using depth
perception camera” går det att läsa om hur en billigare 3D scanner tas fram och
vilka fördelar som denna kan bidra till. Genom att få tillgång till data om
människokroppen blir det enklare att designa industriprodukter utifrån en mer
ergonomisk synvinkel (Lee et al. 2017).
I en annan artikel ”3D Body Scanning and Healthcare Applications” undersöks
möjligheterna med 3D scannrar ur ett medicinskt perspektiv och vilka fördelar
som detta kan medföra. Tekniken används främst i syfte att skapa en 3D modell
av en människa för att underlätta för klädindustrin men de ser ändå möjligheterna
till applicering i medicinskt syfte (Wells & Treleaven 2007).

2.2 Material inom medicinteknisk utrustning
Inom vården kommer en människa i kontakt med en mängd olika material. Enligt
flertalet återförsäljare av sjukhusutrustning, bland annat Dentalservice (2017),
StandardSystem (u.å) och Ropimex (u.å), finns inget specifikt material som
används till produkter inom vården men ofta förekommer rostfritt stål, aluminium,
olika typer av laminat och plaster. Stål och aluminium används ofta i de produkter
som kommer i direktkontakt med patienten medan inredningar och andra
faciliteter istället är tillverkade av laminat eller plaster. Materialen används främst
för att de har goda möjligheter till effektiv rengöring och desinficering
(Jernkontoret 2015). Vid undersökning av befintlig medicinsk utrustning syns att
bland annat olika typer av stål och plaster ofta används, och att de i sin tur oftast
är belagda med olika lacker (Quirumed u.å).

2.3 Lagkrav
Innan medicintekniska produkter får säljas måste de först verifieras, testas och
valideras. Vilka produkter som sedan får marknadsföras och säljas måste även
överensstämma med de lagar som finns i landet. Artikeln “Technology Confidence
in Early Stage Development of Medical Devices” tar upp problematik med
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medicintekniska produkter och risker med framtagning av dessa (Johnson &
Moultrie 2012).
Produkter som används inom sjukvården behöver följa lagen SFS 1993:584 som
behandlar medicintekniska produkter. Lagen är i enlighet med EU:s
medicintekniska direktiv (Socialdepartementet 1993).
Vårdmiljöer räknas som offentliga miljöer vilket gör att vissa lagkrav måste
följas. Krav på fysisk tillgänglighet är ett sådant. Lagen grundar sig i FN:s
konvention som handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
(Socialdepartementet 2008). Med det menas att människor är olika men att
offentliga miljöer är för alla och att ingen ska exkluderas. Lagen är till för att
anpassa och underlätta för personer med särskilda behov, samt att förhindra
diskriminering. Bryts det mot denna bryts även mot diskrimineringslagen
(2008:567).
2.3.1 Riktlinjer
För att underlätta brukar lagkrav skrivas om till riktlinjer för att göra dem
tydligare och lättare att följa inom de specifika områdena. Det kan röra sig om
ytor, dörrmått, tröskelhöjder, speciella hjälpmedel, vändytor och höjd på
manövreringsdon (Västra Götalandsregionen 2010).

2.4 Ergonomi
Ergonomi är ett viktigt begrepp att ta hänsyn till vid produktframtagning. Det
behandlar hur arbetsplatser, produkter och system ska ordnas eller utformas för att
på bästa sätt passa de personer som ska använda dem (Ergonomi & human factors
sällskapet Sverige u.å).
En gren inom ergonomi är antropometri, som är läran om människokroppens
måttförhållanden och den behandlar storlek, form, styrka och arbetsförmåga.
Antropometri används för att enklare kunna anpassa till exempel arbetsmiljöer
eller produkter till den tänkta användaren/målgruppen (Högskolan i Skövde
2011).
2.4.1 Percentiler
När antropometriska data beskrivs talas det ofta om percentiler, vilket är ett sätt
att redovisa fördelningar av olika datamängd baserad på statistik eller
observationer. En man av 95:e percentilen har en ögonhöjd på 1776 mm, vilket
innebär att endast 5% av den manliga populationen har ögonen högre upp än
detta. Variation av kön finns i dessa percentiler (Högskolan i Skövde 2011).
Utrymmen utformas ofta för personer mellan 5:e och 95:e percentilen, det vill
säga för 90% av normalpopulationen. Det görs för att utrymmet ska passa en så
stor del av befolkningen som möjligt (Bohgard et. al., 2010, s. 171–172). Det
finns dock nackdelar med att utforma produkter enbart efter detta, något som
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Salvendy tar upp i boken ”Handbook of Human Factors and Ergonomics” (2012,
s 330–337).
2.4.2 Klaustrofobi
Vid utformning av utrymmen går det inte enbart att ta hänsyn till percentilmått
utan hänsyn måste även tas till personer som lider av klaustrofobi. De upplever
irrationella rädslor vid trånga utrymmen eller då de saknar flyktväg. Det som kan
trigga igång denna fobi är hissar, medicinska faciliteter och små rum utan fönster.
Symptom som förknippas med klaustrofobi är bland annat svettning, frossa,
svimning, hyperventilation, andningssvårigheter, accelererad hjärtfrekvens och
högt blodtryck. Cirka 5 % av USA:s invånare lider av detta (Paddock 2017).

2.5 Metallbearbetning
Det finns en rad olika bearbetningsmetoder för metaller allt ifrån stansning,
pressning, valsning och bockning. Gemensamt för dessa metoder är den
plastiska deformationen som syftar till att förbättra egenskaper och ändra form
(Hågeryd, Björklund & Lenner 2002).
Bockning är en metod som innebär att materialet kröks. Det sker genom att en fast
underdel och en rörlig överdel böjer materialet. Då uppstår en sträckning av
materialets undersida och en böjning av dess insida (Hågeryd, Björklund &
Lenner, 2002).
MIG kan användas vid sammanfogning av aluminiumprofiler. Metoden innebär
att en trådformad elektrod kontinuerligt matas fram. En skyddsgas undantränger
skadlig atmosfär medan en ljusbåge smälter elektroden jämnt (Lundin 2014).

2.6 Produktutveckling
Produktutveckling innefattar flera typer av utveckling inom marknad, samhälle
och teknik och innebär att en idé utvecklas till en ny produkt eller att en redan
befintlig produkt förbättras. För att detta ska ske på ett effektivt och
tillfredsställande sätt finns det redan beprövade konstruktionsmetoder och
tekniker att tillämpa. Några av namnen är Pahl och Beitz, Olsson, Hubka, Pugh,
Ullman, Roozenburg och Eekels samt Ullman och Eppinger. Dessa är ett urval av
författare som alla har tagit fram egna metoder att tillämpa vid produktutveckling.
Även om de olika metoderna skiljer sig åt ser själva inledningen för
konstruktionsprocessen likadan ut. De består av produktspecificering,
konceptgenerering, utvärdering och val av koncept, detaljkonstruktion och
prototypframtagning och tillverkningsanpassning. Fördelen med att tillämpa en
specifik metod är att det hjälper till att styra projektet och ser till så fokus läggs på
rätt ställen. Dock kan detta i vissa fall bidra till kreativitetshämning, något som
bör tas i beaktning när en viss metod för ett specifikt projekt väljs (Johannesson,
Persson & Pettersson 2004).
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2.7 Designprocesser
Designprocessen (figur 2.1) används ofta inom projektutveckling. Hur processen
är uppbyggd kan se olika ut beroende på projekt och designområde.
Uppbyggnaden beror även på olika förutsättningar och vilket resultat som vill
uppnås. För det mesta liknar dock dessa processer varandra och det finns några
steg som återkommer i de flesta fallen:
•
•
•
•
•
•
•

Utgångspunkt
Användarstudier
Koncept och visualisering
Utvärdering och konceptval
Justering och genomförande
Produktion
Uppföljning och utvärdering

Processen startar med en odefinierad och abstrakt behovsbeskrivning som sedan
mynnar ut i en konkret och detaljerad produktbeskrivning (Stiftelsen Svensk
Industridesign u.å).

Figur 2.1 Designprocessen
2.7.1 Funktionsanalys
En funktionsanalys används när en design ska utformas och det är därför viktigt
att den behandlar varför produkten ska finnas och vilka funktioner det är tänkt att
den ska ha. Funktionerna ska vara beskrivna lösningsneutrala för att möjliggöra
mer generella lösningar.
Först identifieras produktens huvudsyfte, det vill säga dess huvudfunktion.
Därefter identifieras dess delfunktioner, som behövs för att huvudfunktionen ska
uppfyllas, och stödfunktioner, som är önskvärda men inte nödvändiga. Analysen
kan sedan användas som underlag vid utformning av kravspecifikationen för
produkten (Österlin 2016).

7

2. TEORETISK REFERENSRAM

2.7.2 Idégenerering - brainstorming
Vid idégenerering är det vanligt att använda sig av metoden brainstorming. Syftet
är att bidra med många nya idéer och infallsvinklar. Metoden går till på så vis att
en grupp, helst mellan 3–6 personer, blir kallade till ett möte där ett entydigt
problem formulerats. Det är viktigt att alla får komma till tals under mötet, alla
idéer skrivs ner, ritas eller på annat sätt dokumenteras och att ingen kritik eller
bedömning av idéer förekommer under brainstormingen.
Brainstormingen brukar hålla på i runt en timme då det ofta uppkommer bäst idéer
i slutet (Österlin 2016).
2.7.3 Idégenerering - 6-3-5
Denna metod påminner mycket brainstorming men skiljer sig ändå något. En
moderator som är opartisk formulerar ett problem eller ämne till en grupp på sex
personer. Varje deltagare får sedan ett papper där de under fem minuter ska
generera tre idéer, därav namnet 6-3-5 metoden. När fem minuter har gått skickas
pappret vidare till nästa person som fortsätter att utveckla föregående koncept.
Detta upprepas till papperna har gått ett varv (Österlin 2016).
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs projektets genomförandeprocess samt varför den ser ut
som den gör. Flödesschemat för processen kan ses i figur 3.1. De specifika
metoderna beskrivs mer detaljerat under kapitel 2.

3.1 Produktdefinition
Projektet inleddes med att gruppen gick igenom
rapporter från tidigare utförda projekt. Med den
kunskapen i grunden kunde de sedan börja upprätta
en produktdefinition enligt Fredy Olsson (1995) för
det tänkta konceptet. Här undersöktes konceptets
tänkta arbetsområde och dess uppgift, vilka
användarna var samt var den är tänkt att användas.
Som komplettering till redan känd information höll
gruppen en intervju med uppdragsgivaren för att göra
det möjligt att slutföra produktdefinitionen. Genom
detta fick gruppen en tydlig bild av vad konceptet
hade för syfte samt vad det skulle uppnå.
Under denna fas i projektet genererades även
konceptets tänkta funktioner i form av en
funktionsanalys, se bilaga 1. Denna kom att anpassas
och ändras efterhand.

3.2 Förstudie och planering
För att få ett bra flöde genom projektet upprättades
tidsplan i form av ett GANTT-schema, se bilaga 2
(Johannesson et al. 2004). Detta visade en tydlig bild
av projektets olika milstolpar.
Figur 3.1
Processflödesschema

Innan projektet kunde genomföras behövde redan
känd vetenskap inom området undersökas, för att
skapa förståelse för och lära sig grunderna i ämnen
som var relaterade till projektet. Denna information blev grunden för projektets
teoretiska referensram.

3.3 Koncept- och idégenerering
Nästa steg i processen var att börja utveckla idéer för konceptet. Gruppen
anordnade en workshop för idégenerering där en metod kallad 6-3-5 användes, se
bilaga 3. Den genomfördes tillsammans med sex ingenjörsstudenter med olika
bakgrund, ålder och kön. Detta skapade en bra grund att ta som inspiration för den
riktiga konceptutvecklingen då det bidrog med andra insynsvinklar än de som
gruppmedlemmarna själva hade från början. Gruppen utgick sedan från utfallet
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från funktionsanalysen, 6-3-5-metoden och sina egna idéer och frambringade nya
konceptförslag.
Vidare diskuterades vilka förslag som skulle arbetas vidare med och vilka som
sållades bort i den första bedömningsomgången.

3.4 Kriterieuppställning
Olssons (1995) metod användes vid denna del av processen för att upprätta en
kravspecifikation med tydliga krav och önskemål för slutkonceptet. Anledningen
till att denna togs fram efter idégenereringen var för att gruppen inte skulle låsa
sig vid en viss typ av utformning, till exempel om konceptet skulle ha en dörr eller
ej. De uppsatta kraven och önskemålen viktades sedan.

3.5 Utvärdering och konceptval
De olika förslagen utvärderades sedan mot kravspecifikationen för att se hur väl
de uppfyllde kraven och önskemålen. Detta skedde i enlighet med Olsson (1995).
De förslag som bäst uppfyllde kraven ställdes sedan mot varandra i en jämförelse
där gruppen diskuterade för- och nackdelar med förslagen. Därefter valdes ett
slutgiltigt koncept att arbeta vidare med.
En materialanalys genomfördes med hjälp av CES Edupack (Granta design 2017),
som är en materialdatabas. Detta gjordes för att finna de bäst lämpade materialen
för konceptets utformning och tänkta användningsområde. I kombination med
materialanalysen sågs även lämpliga tillverkningsmetoder över för att se till att
dessa samspelade med materialvalen. Detta gjordes för att få ett så realistiskt
koncept som möjligt.

3.6 Presentation av valt koncept
Presentationen av det slutgiltiga konceptet presenterades genom en 3D-modell
gjord i Catia V5 (Dassault Systèmes 2016), som är ett modelleringsprogram för
framställningar av bland annat CAD-modeller, animeringar och ritningar.
Dessutom visualiserades konceptet via renderingar gjorda i renderings- och
animeringsprogrammet Keyshot 6 (Luxion ApS). Dessa program gav gruppen
möjligheten att skapa produktbilder och animeringar som sedan användes vid
redovisningen samt utställningen av det genomförda projektet.
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4. Resultat
I detta kapitel redovisas resultat och utfall av det genomförda projektet.

4.1 Produktdefinition
Produktdefinitionen redovisar de funktioner och egenskaper, uppdelade i olika
områden, som är viktiga för konceptet.
4.1.1 Produkt
Konceptet som utvecklas är en hälsoscanner ämnad för mätningar på en patient åt
gången. Den måste vara utformad på ett sådant sätt att den tar hänsyn till de
regelverk som finns för offentliga miljöer vad gäller krav på tillgänglighet.
Då hälsoscannern kommer i kontakt med patienter med många möjliga typer av
sjukdomar och infektioner är det av stor vikt att interiören består av material som
är lätta att rengöra. Dessa material får heller inte reflektera eller absorbera för
mycket ljus då det kan störa mätningarna. Färgerna måste dessutom gå i gråskala
för att undvika att fel färger återges i ansiktet. Ljus från omgivningen måste
dessutom kunna uteslutas vid mätningarna.
4.1.2 Omgivning
Hälsoscannern är tänkt att placeras i väntrum på svenska vårdcentraler. Miljön
som den där befinner sig i är ett normalt inomhusklimat där många sjuka
människor vistas.
4.1.3 Människa
De människor som kommer att använda den tänkta hälsoscannern är patienter på
vårdcentraler. Även vårdpersonalen kommer troligtvis att vara i kontakt med den
dagligen då de får hjälpa patienterna att komma igång. Städpersonalen som rengör
interiören kommer också dagligen att beröra scannern, eftersom det är viktigt med
god renhållning för att minska på smittorisken. Även installatören kommer fysiskt
att komma i kontakt med konceptet.
4.1.4 Ekonomi
Då hälsoscannern befinner sig i en utvecklingsfas finns det ingen ekonomisk ram
att ta i beaktning. Tanken är dock att det färdiga konceptet ska avlasta
vårdpersonalen och göra deras mottagningsarbete mer effektivt genom att göra
prioriteringar, ställa enklare diagnoser och samla in grundläggande information
från patienter. Denna effektivisering av arbetet kan bidra till att vårdens
mottagningsarbete blir mer kostnadseffektivt.

4.2 Konceptförslag
Nedan presenteras lösningsförslag som diskuterats fram utifrån tidigare
genomförda idégenereringar. Förslag som rör hur mätinstrumenten ska fästas och
placeras anges som A-C, D-F visar förslag på konceptets utformning.
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4.2.1 Förslag rörande infästning av mätinstrument
Förslag A
I förslaget är tekniken och pekskärmen monterade på två skenor som är anslutna
till väggen. Längs skenorna kan tekniken och pekskärmen justeras i höjdled.
Förslaget presenteras och analyseras i bilaga 4, figur 1.
Förslag B
Mättekniken placeras längst in på en rörlig arm och pekskärmen längst ut. Armen
ska kunna vinklas upp och ned via en kulled fäst i väggen, och även kunna
förlängas samt förkortas likt ett teleskop. Skärmen går att vinkla för att underlätta
ifyllningen av frågeformuläret. Förslaget presenteras och analyseras i bilaga 4,
figur 2.
Förslag C
Mätinstrumenten och skärmen placeras på en i sidled rörligt ledad arm. Detta
möjliggör en snabb och enkel justering samt att den lätt går att fälla undan när den
inte används. Förslaget presenteras och analyseras i bilaga 4, figur 3.
4.2.2 Förslag rörande utformning av koncept
Förslag D
Konceptet kan liknas vid en hårtork på en frisörsalong. Genom ett knapptryck
fälls en kåpa ner över överkroppen och i framkanten sitter mätinstrumenten samt
skärmen. Då mätytan är koncentrerad till ansiktet räcker det att enbart denna miljö
är kontrollerad. Förslaget presenteras och analyseras i bilaga 5, figur 1.
Förslag E
Förslaget liknas vid ett stort bås där mätinstrumenten kommer inrymmas. Båset är
försett med en automatisk skjutdörr på sidan. Det är anpassat till storleken efter
regler vad gäller tillgänglighet. Förslaget presenteras och analyseras i bilaga 5,
figur 2.
Förslag F
Idén grundar sig i hur en flygplatsscanner ser ut. Patienten går in i det cylindriska
båset och de automatiska dörrarna sluts till. Förslaget presenteras och analyseras i
bilaga 5, figur 3.

4.3 Kravspecifikation
Denna specifikation grundar sig på funktionsanalysen, de krav och önskemål som
angivits av uppdragsgivaren samt riktlinjer från Västra Götalandsregionen för
fysisk tillgänglighet. Även antropometriska data har använts.

12

4. RESULTAT

Tabell 4.1 Kravspecifikation
Beteckningar
K1
K2

Specifikation
Mätningen ska kunna ske i ögonhöjd på en sittande kvinna i
5:e percentilen (1112 mm) till en stående man i 95:e
percentilen (1776 mm)
Ska gå att vända med en utomhusrullstol i hälsoscannern
(2100*2100 mm)

Krav/Önskemål
K
K

K3

Mätinstrumenten ska automatiskt riktas rakt mot ansiktet

K

K4

Konceptet ska utesluta ljus från omgivning

K

K5

En pekskärm ska finnas tillgänglig under mätningen
Mätinstrumenten ska vara placerad 800–1200 mm från
ansiktet
Öppning måste vara minst 840 mm bred
Dörröppnaren ska vara placerad mellan 700–800 mm från
underlaget

K

K9

Dörröppnaren ska ha ljushetskontrast 0,40 enligt NCS

K

K10

Materialet i konceptet ska ej reflektera ljus

K

K11

Interiören ska gå i gråskala

K

K12

Pekskärmen ska vara justerbar i höjd mellan 800–1500 mm

K

K13

En dator ska inrymmas i konceptet

K

Ö1

Tydligt att se om koncept används/är ledigt

Ö

Ö2

Trösklar får inte vara högre än 10 mm

Ö

Ö3

Dörrar ska öppnas automatiskt

Ö

Ö4

Konceptet ska inte ta för stor plats

Ö

K6
K7
K8

K
K
K

4.4 Viktning av krav och önskemål
4.4.1 Viktning av krav
Utifrån kravspecifikationen gjordes en kravviktning, se bilaga 6, tabell 1. De krav
som fick högst procentsats var K10, K11 och K13. Dessa krav är viktiga eftersom
mätningarna inte fungerar korrekt ifall de inte uppnås.
4.4.2 Viktning av infästning av mätinstrument
Efter viktningen valdes att både förslag A och B skulle tas vidare, då dessa nästan
fick lika höga poäng, se bilaga 6, tabell 2.
Gruppen arbetade vidare med förslagen samt utförde vissa tester, redovisade i
bilaga 6, som krävdes för att verifiera att de fungerar i verkligheten. Det gjordes
även för att se vilket av förslagen som fungerade bäst och om ytterligare
justeringar borde göras.
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4.4.3 Viktning av konceptutformning
De förslag som gruppen kom att arbeta vidare med efter viktningen av koncepten
blev förslag E och F då de fick snarlika poäng, se bilaga 6, tabell 3.

4.5 Vidareutvecklat konceptförslag
Genom att kombinera de bra funktionerna och eliminera de onödiga eller dåliga
från de konceptförslag som togs vidare efter kravviktningen kunde ett slutgiltigt
koncept ta form. Resultatet blev en hälsoscanner utformad för att passa både
sittande som stående patienter. När den inte används har den inga utfällda väggar
vilket gör det enkelt för en rullstolsburen att ta sig in och ut ur båset. Det finns
inte heller något golv och därav är önskemålet angående trösklar, Ö2, inte längre
relevant.
En patient går in i båset och knappar in sin längd, samt om hen är i sittande eller
stående position. En vikvägg stänger då automatiskt kring patienten samtidigt som
mätinstrumenten och en arm, varpå pekskärmen är fäst, automatiskt ställer in sig
på rätt höjd för att passa patienten. När allt är inställt och väggarna är stängda så
startar mätningarna. För en detaljbeskrivning av hälsoscannern se bilaga 7.

Figur 4.1 Slutgiltigt konceptförslag
4.5.1 Material- och tillverkningsförslag
Med hjälp av CES EduPack i kombination med studier av material på befintliga
medicintekniska produkter har materialval till hälsoscannern undersökts.
Hälsoscannern består av en rad olika delar och komponenter vilket medför att den
kommer att bestå av olika material samt tillverkningsmetoder. De huvudsakliga
materialen är aluminium, stål, glasfiber och konstläder och metoderna är bockning
och svetsning. En detaljerad beskrivning av material- och tillverkningsförslagen
till redovisas i bilaga 7.
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4.5.2 FEM-analys
För att säkerställa att hälsoscannern var utformad på ett hållbart sätt utfördes
FEM-analyser i Catia V5. Via analyserna gick det att utläsa hur stor utböjning det
blev på takets yttersta punkt (figur 4.3) samt var de största spänningarna uppstod
(figur 4.3). Taket består av en aluminiumram runt en glasfiberskiva. Aluminiums
sträckgräns kan variera mellan 180–620 MPa och glasfibers mellan 138–241 MPa.
Dess E-moduler ligger för aluminium mellan 68–80 GPa och glasfiber mellan
15-29 GPa. I analysen utgicks det ifrån extremfallet, där materialen fick de sämsta
egenskaperna och lasten antogs hänga fritt ifrån taket. En utbredd last på 1080 N,
vilket är 3 gånger tyngre som det tänkta verkliga fallet, placerades på taket.
Den första analysen visar att utböjningen blir så liten att den inte kommer ge
någon påverkan på scannerns funktion och att inga bestående deformationer
uppstår.

Figur 4.2 Utböjning vid utförd FEM-analys
Från den andra analysen, som gjordes på taklisten, kunde det konstateras att
spänningskoncentration blir som störst där taket ligger mot resten av båset, vid
rundningarna och i stödet. Beroende på hur taket fästs kan det skilja sig något i
hur höga spänningskoncentrationerna blir.

Figur 4.3 Spänningar vid utförd FEM-analys
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5. Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet av projektgruppens utförda arbete samt
metoderna som använts för att uppnå det. Även en kritisk granskning genomförs
av projektet.

5.1 Resultatdiskussion
För projektet var huvudfrågan hur hälsoscannern skulle utformas för att
mätningarna inte skulle störas. Det medförde syftet att lösa någon form av mobil
avskiljning där de befintliga mätinstrumenten skulle kunna placeras. Resultatet
blev en visualisering av ett framtaget produktkoncept där de befintliga
mätinstrumenten och pekskärmen inkluderats, vilket var målet för projektet.
Gruppen är mycket nöjd med resultatet med tanke på att det enbart bedrivits under
tio veckor. Den korta tiden har medfört att idéer inte fått tid på sig att mogna samt
att tidsplanen har tagit mycket stryk vid bakslag som uppkommit. Den har även
gett upphov till att vissa moment inte kunnat genomföras, såsom att ta kontakt
med tillverkare, då det ofta blir en utdragen process. Tillverkarna hade kunnat
bidra med inputs på hur konceptet kunde utformas på ett bättre sätt för att
möjliggöra en bättre tillverkningsprocess med minimerade kostnader och
materialåtgång. Den snäva tidsplanen gav även upphov till att en prototyp i
verklig storlek inte hann byggas.
Med hjälp av en prototyp hade verkliga tester kunnat genomföras för att se om
ytterligare justeringar eller förbättringar gällande konceptets utformning hade
behövts. Genom FEM-analyser kunde det sedan säkerställas att konceptet håller
för eventuella laster vad gäller vikväggens vikt och att inga bestående
deformationer uppstår i taket.
De materialval som gjorts har styrkts med hjälp av att analysera liknande
produkter som befinner sig i liknande miljöer, därigenom går materialen att
använda i konceptet. Dessutom är dessa material lätta att rengöra och besitter de
egenskaper som krävs.
Då hälsoscannern var tvungen att handikappanpassas medförde det nya riktlinjer
att ta hänsyn till, så som att om en golvyta skulle användas behövde denna vara
minst 2100 mm i diameter. Genom att eliminera golvet kunde scannern göras
1500 mm bred istället vilket bättre uppfyllde önskemålet o att hälsoscannern inte
skulle ta för stor plats. Dessutom blev hälsoscannern tillgänglig för rullstolsburna,
eftersom de inte hindras av nivåskillnader som kunnat uppstå om ett golv hade
använts. Genom att förse hälsoscannern med väggar som helt “försvinner” när den
inte används bidrog även det till att storleken kunde dras ner men att den
fortfarande uppfyllde kraven för tillgänglighet. Utformningen är dessutom bra på
så vis att en rullstol obehindrat kan vända sig och ta sig ifrån scannern efter
mätningarna. Dessutom är tanken att mätinstrumenten automatiskt justeras vilket
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medför att det blir enkelt för patienterna att mäta sig, oavsett om de befinner sig i
stående eller sittande position.
5.1.1 Förslag till fortsatt arbete
Konceptet visualiserades i Catia V5 och presenterades sedan för uppdragsgivaren,
som blev mycket nöjd med hälsoscannerns utformning och tänkta funktioner.
Dessutom förde gruppen en diskussion med honom för att höra hur hans tankar
kring hälsoscannerns framtida arbete såg ut. Hans plan är att i nästa steg ta fram
en enkel prototyp för att känna på form och funktion, och att därefter sedan
vidareutveckla konceptet och börja gräva djupare i detaljkonstruktionen. Denna
plan ligger helt i linje med hur gruppen själva ser det fortsatta arbetet med
hälsoscannern i den närmsta framtiden.
Eftersom detta projektet enbart presenterades i form av en 3D-modell har det inte
varit möjligt att utföra några verkliga tester och mätningar, varken på funktionen
eller känslan som den inbringar. Därför är förslaget att ta fram en prototyp i
verklig storlek en god idé, eftersom det möjliggör att riktiga tester kan genomföras
på hur hälsoscannern är att använda, samt vilken känsla patienten upplever under
användandet. Beroende på utfallet från användartesterna skulle det även kunna bli
aktuellt att utveckla utformningen och designen av konceptet.
Det kan även vara en god idé att genomföra en djupare materialstudie för att
verkligen optimera hälsoscannern, både vad gäller känslan och funktionen.
Materialvalen låg inte i fokus vid denna fas av konceptutvecklingen vilket innebar
att det bara gjordes enklare undersökningar av material som används bland redan
befintliga, medicintekniska produkter.
Vidare rekommenderas även, liksom uppdragsgivaren nämnde, en utveckling på
detaljnivå för de specifika komponenterna i hälsoscannern.

5.2 Metoddiskussion
I början av projektet arbetade gruppen mycket för att inte hämma kreativiteten. En
funktionsanalys och en produktdefinition upprättades för att styra utvecklingen i
rätt riktning men ändå inte låsa den. Genom användning av 6-3-5-metoden i syfte
att få nya infallsvinklar till lösningsförslag av konceptet ledde det till att gruppen
fick en stabilare grund att stå på vid den egna brainstormingen. Detta genererade
många nya idéer med högre kvalitet.
Kravspecifikationen togs fram först efter idégenereringarna utförts och några
utvalda konceptförslag tagits vidare. Det visade sig vara ett bra upplägg då
gruppen inte låste sig vid specifika idéer för tidigt, utan tilläts vidga vyerna rejält.
För att hålla tidsplanen upprättades ett GANTT-schema, som visade sig vara
gynnsamt när det kom till att ligga i fas med projektet. Projektet stötte på ett
bakslag när kravspecifikationen skulle tas fram vilket medförde att delar av
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idégenereringsprocessen fick göras om. Då var det ett bra stöd att ha GANTTschemat att luta sig emot för att se hur tiden kunde omprioriteras.
Materialdatabasen CES EduPack, som användes för att ta fram materialförslag,
var för begränsad för konceptets ändamål. Det blev problematiskt att hitta de
material som var mest optimala, eftersom många material sållades bort när vissa
begränsningar fylldes i. Exempelvis försvann all plast vid angivande att materialet
inte skulle vara transparent, trots att plast inte alltid är detta. Då det finns otroligt
många tillsatsämnen som kan blandas i materialen för att förändra dess
egenskaper känner gruppen att resultatet hade kunnat bli annorlunda med mer
utförlig information.
För 3D-modellen användes Catia V5, som är ett bra program när det kommer till
solida konstruktioner. När modellen består av mjuka, formbara delar av
exempelvis tyg blir det genast mer besvärligt. Det är svårt att få en realistisk
återgivning av hur delarna kommer att se ut och bete sig i verkligheten. Dessutom
har handberäkningar inte kunnat utföras då modellen varit för komplicerad.
Handberäkningarna hade behövt innefatta kunskap om skivor och plattor, något
som gruppmedlemmarna saknar.

5.3 Kritisk granskning
5.3.1 Sociala aspekter
Hälsoscannern är utformad så att den tar hänsyn till de krav på tillgänglighet som finns
inom vården, vilket medför att ett stort antal människor faktiskt kan använda den tänkta
produkten. Målet är att den ska kunna användas av alla, men där är den inte riktigt än. Till
exempel kan en person med nedsatt syn ha svårt att använda scannern, eftersom
frågeformuläret kräver att patienten själv ska kunna se och läsa frågorna. De
begränsningar som i dagsläget förhindrar att alla ska kunna använda scannern blir en
utmaning för kommande vidareutveckling att lösa, men är ingen omöjlighet.

5.3.2 Ekonomiska aspekter
Gruppen har inte tagit hänsyn till några ekonomiska aspekter då detta inte varit projektets
syfte. Däremot kan de nu i efterhand se att vissa delar hade kunnat bytas ut till
standardkomponenter, vilket skulle kunna leda till lägre kostnader vid en framtida
tillverkning. Likaså hade val av material kunnat göras utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

5.3.3 Arbetsmiljö
Hälsoscannern är tänkt att spara in tid för personalen som arbetar inom vården. Genom
mätningarna i kombination med svaren från frågeformuläret upprättar den en
prioriteringslista på huruvida akut en patients tillstånd är. Vårdpersonalen får i sin tur
denna information och kan direkt se vilken läkare som bäst lämpar sig och hur de på bästa
sätt kan lösa patientens problem, vilket innebär att arbetet blir mer effektivt. Eftersom
personalen blir avlastad kan det bidra till ett bättre arbetsklimat med en minskad
stressnivå hos de arbetande. Om denna hälsoscanner kan få ner väntetiderna och
dessutom upprätta ett effektivt system för prioriteringar och köplatser, så kan det bli
värdefull tid över som kanske istället kan läggas på andra viktiga problem.
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En nackdel med implementeringen av denna nya teknik är att det kommer ta tid innan
processen flyter på smidigt. Personalen måste involveras i hur hälsoscannern fungerar så
att de kan hjälpa patienterna samt kunna informera dem om hur den fungerar. Det kan
även bli problematiskt att få patienterna att våga lita på den nya tekniken och därigenom
kan det bli en utmaning att få dem att våga använda scannern istället för att träffa en
sköterska som utför testerna.

5.3.4 Miljöaspekter
Till taklisten är aluminium tänkt att användas vilket kanske inte idealiskt eftersom
materialet kräver stora mängder energi för att tas fram. Alternativet vore att enbart
eller i största möjliga mån använda sig av återvunnet aluminium då det inte kräver
lika mycket energi. Vissa delar föreslås vara tillverkade i glasfiber då det är ett
material som har bra egenskaper både vad gäller formbarhet och densitet.
Problemet med glasfiber är att det är svårt att återvinna när produkten inte längre
användas. På sikt kan det vara ett bra alternativ att istället för glasfiber hitta ett
mer miljövänligt material med liknande materialegenskaper.
Svetsning är tänkt att användas på vissa delar vid tillverkning av hälsoscannern.
Nackdelen med denna metod är att det bildas ozon cirka 0,5–1 meter ifrån
arbetsytan vilket medför att arbetsplatsen måste skyddas från drag. I vissa fall kan
även arbetsställningarna vara besvärliga för svetsaren vilket kan påverka
kvaliteten på resultatet.
5.3.5 Materialval
Materialen som föreslagits är jämförda med redan befintliga produkter inom liknande
miljöer. Ingen hänsyn har tagits till om det finns andra lagkrav eller restriktioner på vilka
material som är tillåtna i denna miljö eftersom gruppen ej funnit några sådana. Då
hälsoscannern ska placeras i en vårdmiljö har materialen valts med åtanke på att de inte
ska vara hälsofarliga.

5.3.6 Kompetens och förmågor
Förmågor som gruppen känner att de utvecklat längs projektets gång är att samarbeta med
en uppdragsgivare och förvandla dennes idé till ett färdigt koncept. Även att lösa problem
och ta motgångar har visat sig lärorikt då det har lett fram till ett mer genomtänkt och
förbättrat koncept.
Gruppen känner att mer djupgående kunskaper inom de berörda områdena behövs för att
säkerhetsställa att en framtida produkt kan tas fram.
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6. Slutsatser
Detta projekt har resulterat i ett konceptförslag till en hälsoscanner, som är tänkt
ska kunna effektivisera väntetiderna inom vården.
•

•
•

•

•

•

•

Det har gynnat gruppen att ha god kommunikation med uppdragsgivaren
såväl som teknikansvarig under projektets gång. Eftersom de har fått vara
delaktiga i processen har de kunnat ge värdefulla inputs och bidragit med
sina kunskaper inom olika områden.
Projektet har gett uppdragsgivaren ett bra underlag som han kan använda
sig av vid vidareutveckling av projektet.
För att inte låsa sig vid sina första idéer involverade gruppen andra
studenter för att få inspiration och kunde genom det vidga sina vyer. Det
resulterade i att idégenereringsfasen fick ett bättre utfall än vad som annars
varit möjligt.
Trots de strikta riktlinjerna vad gäller tillgänglighet har gruppen lyckats
utforma ett slimmat koncept som lever upp till uppsatta krav och
önskemål. Gruppen arbetade aktivt för att få ner volymen, då det var något
som ansågs viktigt.
Projektet har resulterat i en smart lösning vad gäller fästanordningen till
mätinstrumenten, eftersom mätningarna kan ske på stående såväl som
sittande utan att det medför extra jobb för patienten.
Hälsoscannern kan utan större svårigheter användas av en rullstolsburen då
det möjliggjorts att denne enkelt kan ta sig in och ut utan att stöta emot
hinder eller nivåskillnader.
Att personer får plats i hälsoscannern och att mätinstrumenten hamnar i
rätt höjd har behövt verifieras. Gruppen valde därför att måtta på sig själva
och även använda sig av manikiner inställda efter mått från
kravspecifikationen. Med facit i hand hade mätningarna blivit enklare att
utföra om en prototyp i verklig storlek funnits.
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Bilaga 1 – Funktionsanalys
Funktionsanalys för hälsoscanner
Funktionsanalysen upprättades tidigt i projektet för att få en bra grund att stå på
vid efterföljande idégenereringar och framtagning av konceptförslag.
Funktionerna är formulerade för att vara lösningsneutrala för att ge bättre
förutsättningar till att hitta mer kreativa lösningar.
Tabell 1 Funktionsanalys
Funktion

Klass

Funktionsgräns

Inrymma

Teknik

H

Mätningskameror och mätlampa

Intuitiv

Design

N

Enkel att förstå

Äga

Anpassning

Ö

Flyttbar

Äga

Flexibilitet

N

Passa 5-95 percentilen män och kvinnor

Enkel

Rengöring

Ö

Upprätthålla god hygien

Minimera

Storlek

Ö

Ta liten plats

Maximera

Utrymme

Ö

Kännas så stor som möjligt invändigt

Justerbar

Höjd

N

Anpassa mätinstrumenten till ansiktshöjd

Ingiva

Trygghet

N

Personer ska våga använda den

Kommunicera

Trivsel

Ö

Omgivning

Stabil

Belysning

N

Får inte flimra, stör då mätlampa

Underlätta

Arbetet

Ö

Mottagandet på vårdcentraler

Tåla

Använding

N

Dagligen

Äga

Image

Ö

Passa in i vårdmiljön

H – Huvudfunktion N – Nödvändigt Ö – Önskvärt

BILAGA 1 s. 1(1)

Bilaga 2 – GANTT-schema
Projekrbeskrivning
Förstudie
Inledning och problemformulering
Vetenskapsmetodik
Idégenerering
Kravspecifikation
Metodbeskrivning

Materialstudie
CAD-modellering

Rendering
Poster

Rapportskrivning
Förbereda powerpointpresentation

Öva inför redovisning
Inlämning av preliminär rapport

Redovisning 22 maj
Utexpo 24-26 maj
Eventuell kompletering
Inlämning av slutgiltig rapport

Dagar att slutföra

Figur 1 GANTT-schema
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Bilaga 3 – Idégenerering 6-3-5-metoden

Figur 1 De medverkande studenterna under utförandet av 6-3-5

Figur 2 De genererade förslagen som uppkom under
genomförandet av 6-3-5
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Bilaga 4 – Förslag till infästning av mätinstrument
Förslag A
En skiss över förslag A presenteras i figur 1.

Figur 1 Skiss på förslag A
Analys av förslag A
Fördelar är att detta är en relativt enkel lösning som tar lite plats. Den är även lätt
att anpassa till olika längder på patienterna. Nackdelar är att det kan vara jobbigt
att lyfta armarna för att fylla i formuläret på skärmen. Patienterna får dessutom
inte stå eller sitta för nära mätinstrumenten, då det stör mätningarna. Det medför
att avståndet blir långt vilket gör att det svårt att se vad som står på skärmen.
Förslag B
En skiss över förslag B presenteras i figur 2.

Figur 2 Skiss på förslag B
Analys av förslag B
Detta förslag medför att mätinstrumenten alltid sitter på rätt avstånd från
användarens ansikte. Dessutom sitter skärmen på ett nära avstånd vilket gör det
lätt för användaren att se och svara på frågorna. Förslaget är dock en komplicerad
lösning som kan medföra att användaren ställer in armen och vinkeln fel, och
därigenom inte får rätt vinkel på huvudet i förhållande till mätinstrumenten.
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Förslag C
En skiss över förslag C presenteras i figur 3.

Figur 3 Skiss på förslag B
Analys av förslag C
Detta är en enkel och billig lösning och armen går snabbt och lätt att justera. Trots
enkelheten kan det vara svårt för användaren att ställa in så att det blir rätt, vilket
ökar risken för att mätningen blir misslyckad. Dessutom finns det bara en höjd att
välja på, vilket kan medföra svårigheter vid mätningar av patienter i
extremlängderna.
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Bilaga 5 - Förslag till utformning av koncept
Förslag D
En skiss över förslag D presenteras i figur 1.

Figur 1 Skiss på förslag D
Analys av förslag D
Förslaget är enkelt att anpassa efter många användare. Dessutom tar det inte
mycket plats och det går enkelt att se om det är upptaget. Nackdelen är att huven
kan komma att bli väldigt stor samt att det krävs en viss lägsta takhöjd. Det är
även en väldigt komplicerad lösning och att patienten kan komma att känna sig
utelämnad.
Förslag E
En skiss över förslag E presenteras i figur 2.

Figur 2 Skiss på förslag E
Analys av förslag E
Fördelar är att de är en enkel lösning som dock blir väldigt stort då de krävs extra
utrymme för att ge möjlighet för en rullstol att kunna vända sig.
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Förslag F
En skiss över förslag F presenteras i figur 3.

Figur 3 Skiss på förslag F
Analys av förslag F
Fördelar är att dörrarna inte tar något extra utrymme. Nackdelar med idén är att en
cylindrisk form tar väldigt stor plats samt är svårplacerad. För att en rullstol ska
kunna vända inne i cylindern krävs det dessutom en diameter större än 2 meter.
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Bilaga 6 – Viktning
Viktning av krav och önskemål
Tabell 1 Viktning av krav och önskemål
K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 +
K1

Pi

Ki

0

1

1

2

0

0

2

2

2

0

0

1

0

1 12

7%

K2

-1

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

3

7

4%

-1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

5 19

11%

K4

-3

1

2

2

2

2

1

1

2

1

7 18

11%

K5

-2

2

2

2

2

0

0

2

1

9 18

11%

K6

-6

0

2

2

0

0

2

0 11 11

7%

K7

-8

2

2

0

0

2

0 13 11

7%

K8 -14

2

0

0

2

0 15

5

3%

-16

0

0

0

0 17

1

1%

K10

-2

1

2

1 19 21

12%

K11

-3

2

1 21 21

12%

K12

-18

K3

K9

K13

0 23

5

3%

-5 25 20

12%

169 100%

Analys av resultaten från kravviktningen
Många av de krav som fick högst procentsats är avgörande för att konceptet ska
kunna fungera som det ska, därav får de högre prioritering. Däremot är de ett
måste från gruppens sida att alla kraven och önskemålen ska uppfyllas till det
slutgiltiga konceptet.
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Viktning av infästning
Tabell 2 Viktning av infästningsförslag
Förslag

Förslag A

Förslag B

Förslag C

Beteckning
K1

4

4

0

K3

4

4

2

K5

4

4

4

K6

2

2

2

K10

4

4

4

K11

4

4

4

K12

0

2

2

22

24

18

Summa poäng
Uppfylls ej=0

Uppfylls delvis = 2

Uppfylls helt = 4

Tester på infästningsförslag
De tester som gruppen utförde för att verifiera sitt resultat från viktningen var att
utföra vissa mätningar på en sittande kvinna i 5 percentilen (ögonhöjd 1112 mm),
se figur 1 och 3, och en stående man i 95 percentilen (ögonhöjd 1776 mm) se figur
2 och 4. Detta gjordes för att se hur stor plats de båda förslagen kunde tänkas ta i
verkligheten samt om utformningen faktiskt kunde uppfylla kravspecifikationen
på ett tillfredsställande sätt. Mätningarna gjordes med hjälp av verkliga personer.
Mätningarna visade att båda förslagen kvalificerade som godtyckliga alternativ.
För att visualisera storleken och utformningen på koncepten gjordes 3D-modeller.
De låg till grund för en diskussion tillsammans med uppdragsgivaren rörande
vilket av de två förslagen som gruppen faktiskt skulle gå vidare med.
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Figur 1 Mätning av förslag A för en sittande kvinna med ögonhöjd 1112 mm.

Figur 2 Mätning av förslag A för en stående man med ögonhöjd 1776 mm.
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Figur 3 Mätning av förslag B för en sittande kvinna med ögonhöjd 1112 mm.

Figur 4 Mätning av förslag B för en stående man med ögonhöjd 1776 mm.
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Viktning av konceptutformningsförslag
Tabell 3 Viktning av konceptutformningsförslag
Förslag

Förslag D

Förslag E

Förslag F

Beteckning
K1

0

4

4

K2

4

4

4

K4

2

4

4

K7

4

4

4

K8

-

-

4

K9

-

-

4

K10

4

4

4

K11

4

4

4

K13

2

4

2

Ö1

4

2

2

Ö2

4

4

4

Ö3

-

-

4

Ö4

2

0

0

Summa poäng

3

3,4

3,4

Uppfylls ej=0

Uppfylls delvis = 2

Uppfylls helt = 4

Analys av resultatet på konceptförslagsviktningen
Poängen av viktningen är en medelsumma av det antal krav varje enskilt förslag
berörs av.
Förslag D och E inkluderar ingen dörr och får därför inga poäng på dessa poster.
Efter viktningen fick E och F snarlika poäng vilket betydde att gruppen valde att
gå vidare med båda dessa. Däremot gick det tydligt att se att inget av dessa förslag
fick några poäng på Ö4. Det medför att dessa koncept kan komma att bli väldigt
stora eftersom de måste utformas så att en rullstol kan vända inuti konceptet. Ö4
var dock viktigt, därför utförde gruppen relevanta tester för att se hur stort
utrymme de faktiskt tog. Därefter genomfördes en ny brainstorming för att se om
och hur koncepten skulle kunna förbättras för att få fram ett slutgiltigt koncept att
gå vidare med.
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Bilaga 7 - Detaljbeskrivning av hälsoscannerns komponenter
Själva kroppen på hälsoscannern består av en golvplatta varpå väggar fästs för att
bilda ett slags bås. I utrymmet innanför väggarna placeras all nödvändig teknik till
mätinstrumenten och armen. Tekniken måste enkelt gå att komma åt och det
möjliggjordes genom att den mittersta väggdelen går att öppna som en dörr.
Dörren har en utskärning där fästanordningen till mätinstrumenten sitter.

Figur 1 Hälsoscannern framifrån
Vilka material som föreslås till hälsoscannern baseras på i vilken miljö den
kommer vara placerad samt vad den kommer att utsättas för. Det är att föredra att
materialen som väljs är enkla att rengöra, för att möjliggöra att god hygien kan
hållas. Framför allt gäller detta insidan av hälsoscannern då det är den som
patienterna kommer ha mest kontakt med. Materialen behöver även bidra till att
hälsoscannern blir stabil och hållbar.

Väggar
Väggarna rekommenderas att vara uppbyggda av ett ytterhölje av ytbehandlat stål.
Dessa bockas för att få fram den rätta formen. Höljet fylls sedan av ett lager skum
som införsluts med en glasfiberskiva.

Figur 2 Hälsoscannern sedd från ovan
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Tak
Taket får inte vara för tungt och därför väljs en glasfiberskiva omgiven av en
aluminiumlist. Materialen är att föredra då de väger lite och har bra mekaniska
egenskaper när de gäller e-modul och sträckgräns.

Figur 3 Hälsoscannern sedd snett uppifrån

Lucka
För att komma åt all elektronik finns en lucka på hälsoscannern. Luckan har krav
på sig att vara stabil då det är här som armen och övriga komponenter till
mätinstrumenten ska fästas. Därför föreslås den bestå av en spånskiva klädd av ett
stålhölje. Det medför att det enklare går att fästa mätinstrumenten än om dörren
haft samma uppbyggnad som väggarna.

Figur 4 Hälsoscannern med öppen lucka
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Vikväggar
Vikväggarna, som omsluter patienten vid mätningarna, får inte väga för mycket
samt att de inte ska kräva en golvskena. De ska inte heller kunna skada personen
som brukar hälsoscannern. Därför rekommenderas en takhängd variant av vikvägg
i konstläder, då det medför att väggen både är mjuk, enkel att torka av samt att
vikten inte blir speciellt hög.

Figur 5 Hälsoscannern med vikväggen i stängt läge

Höj- och sänkbar skena samt arm för pekskärmen
Armen rekommenderas vara av lackad aluminium, då det krävs att den dels är lätt
och dels enkel att hålla ren. Dessutom ska den fästas i fästanordningen till
mätinstrumenten och då är det en fördel att dessa är av samma material för att
möjliggöra att armen kan fästas med svetsning.
Fästanordningen för mätinstrumenten är i aluminium och skyddskåporna är av
glasfiber. Denna del ska möjliggöra för mätinstrumenten samt armen med
skärmen att automatiskt höjas och sänkas, därför kommer även nödvändig teknik
inkluderas i denna del.

Figur 6 Armen och fästanordningen
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