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Abstract
The advantages of laparoscopy, commonly known as keyhole surgery, compared to the more
traditional open surgery are many. One of the benefits are cosmetically due to a smaller
incision of the skin. Another advantage is that the patient has a shorter rehabilitation time,
since both the surgery and the impact on the patient are less.
The most important component in laparoscopy is an instrument called a trocar, which is a tube
that provides access to the abdomen. It is the trocar that is first inserted through the incision
and holds the carbon dioxide gas held inside the abdomen. The carbon dioxide gas allows the
surgeon to get a better view of the organs and to be able to operate in a non-problematic way.
The trocar works as a gateway in which the other surgical instruments such as the camera,
scissors, and staplers are inserted through. In order for the trocar to function optimally, it
requires a sealing part which is tight around the surgical instruments and that does not prevent
the surgeons from operating in a smooth way.
optiSeal has been developed in collaboration with Mölnlycke Health Care which is a global
and world-leading company in medical technology products. With dynamic product
development, this project team has developed plans of action for the company to implement to
the business. The plans of actions contain production documentation and also prototypes that
has been tested and verified. The remaining part of this section is under confidentiality.

Sammanfattning
Listan med fördelarna för laparoskopi – titthålskirurgi - jämfört med traditionell öppen kirurgi
kan göras lång. En fördel är den kosmetiska, eftersom man gör ett mindre snitt i huden. En
annan fördel är att patienten får en kortare rehabiliteringstid då ingreppet och påverkan på
patienten är mindre.
Den viktigaste komponenten vid laparoskopi är ett instrument benämnt troakar, som är ett rör
med egen spets som ger access till buken. Det är troakaren som först förs genom snittet och
stänger inne den koldioxid som pumpas in i buken för att ge kirurgerna utrymme att operera.
Den fungerar även som en portal för de andra instrumenten, såsom kamera, saxar,
häftapparater med mera, som sedan förs in igenom den för att kunna användas i operationen.
För att troakaren ska fungera optimalt krävs en förslutning - en så kallad seal - som är tät mot
instrumenten som förs in och som inte hindrar kirurgerna vid operationen.
optiSeal har utvecklats i samarbete med Mölnlycke Health Care som är ett globalt
världsledande företag inom medicintekniska produkter och med hjälp av dynamisk
produktutveckling har projektgruppen utvecklat fram handlingsplaner för Mölnlycke Health
Care att implementera i verksamheten. Handlingsplanerna innehåller tillverkningsunderlag
samt prototyper som har testats och verifierats. Resten av avsnittet är sekretessbelagt eftersom
det kan vara till fördel för konkurrenter.

Förord
Följande rapport är en del i det produktutvecklingsprojekt som har gjorts i samarbete med
Mölnlycke Health Care. Projektet är gjort som examensarbete vid
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad och motsvarar 22,5
högskolepoäng. optiSeal står för en sammanslagning av orden optimal och seal och har
resulterat i en handlingsplan i två steg.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till projektet och ett extra stort tack
vill riktas till följande personer:
Oscar Rosengren, Samaneh Bräck och Anna Liden, från Mölnlycke Health Care som har
bidragit med ovärderlig hjälp under projektets gång.
Leif Nordin, som i sin roll som handledare alltid kommit med inspirerande feedback.
U15, vår underbara klass som alltid funnits där för att stötta och hjälpa till när det behövts
som mest.

Susanne Olsson

Elin Adolfsson
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Laparoskopi är en typ av kirurgi där man med hjälp av små portar, laparoskopiska instrument
och kameror kan utföra en operation från utsidan av magen. Några typer av operationer där
laparoskopi har blivit en rutin är bland annat när man ska undersöka blindtarmen, gallblåsan
eller för gynekologiska operationer.
Det viktigaste instrumentet under en laparoskopisk operation är troakaren då det är den som
används som en portal mellan insidan och utsidan av buken. Det är genom troakaren som de
övriga instrumenten förs igenom och det är den som håller inne koldioxiden som har pumpats
in i buken för att ge bättre sikt. För att kunna hålla tätt mot koldioxid krävs en försegling - en
seal - som håller tätt, men som samtidigt kan låta de laparoskopiska instrumenten passera in
och ut i buken.
När laparoskopi först startade så användes det endast för unga och friska personer men har
under de senaste åren gått över till att omfatta även riskgrupper. Det är av yttersta vikt att
sealen håller sig intakt under en operation då det annars finns hög risk för koldioxidläckage,
vilket i sin tur leder till ökade postoperativa smärtor för patienterna. Resten av avsnittet är
sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

1.2 Uppdragsgivare
1.2.1 Mölnlycke Health Care
Projektet har utvecklats i samarbete med Mölnlycke Health Care, nedan kallat MHC, som är
ett nytänkande, globalt och världsledande företag inom medicintekniska produkter. MHC
grundades 1849 och var i början av 1900-talet ledande leverantörer av gasbindor till de
svenska sjukhusen. Nu har de sitt huvudkontor i Göteborg och har kontor utplacerade runt om
i Europa och i resten av världen. MHC:s verksamhet är uppdelad i två divisioner; divisionen
för sårbehandling och divisionen för operation, den som laparoskopin ingår i. Resten av
avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

1.3 Problemformulering
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

1.4 Effektmål och Projektmål
1.4.1 Effektmål
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
1.4.2 Projektmål
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

1.5 Krav och önskemål
1.5.1 Allmänt
Förslutningsdelen är placerad inuti en trokar och ska förhindra att koldioxid som har pumpats
in i buken skall läcka ut till omgivningen. Då instrument av olika diameter ska föras igenom
den vid upprepade tillfällen så krävs att förslutningen skall kunna utvidga och stänga sig
beroende på val av instrument. De kirurgiska instrumenten förs in och ut i olika vinklar så
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förslutningsdelen kräver även anpassning i sidled. Då förslutningsdelen kommer att befinna
sig nära öppna sår på människokroppen krävs att materialet är biokompatibelt, det vill säga att
materialet i sig inte innehåller några giftiga substanser. Projektgruppen skall genom tester och
research ta fram den utformning som lämpar sig bäst för ändamålet och visa detta genom en
prototyp. Resten av avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för
konkurrenter.
1.5.2 Krav
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
1.5.3 Önskemål
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

1.6 Projektorganisation
Projektet drivs utav två utvecklingsingenjörsstudenter i samarbete med MHC. Eftersom det är
en helt ny bransch för projektgruppen har mycket tid lagts ner på att samla den information
och kunskap som krävs för att genomföra projektet. MHC har varit till stor hjälp då de har
kunnat bistå med mycket erfarenhet utav att driva liknande projekt samt kunskap om
problemet och produkten.
1.6.1 Projektgrupp
Susanne Olsson 27 år - Utvecklingsingenjörsstudent från Karlskrona med tidigare
erfarenheter av att driva produktutvecklingsprojekt. Susannes noggrannhet och hårda arbete
har hela tiden drivit projektet framåt.
Elin Adolfsson 24 år - Utvecklingsingenjörsstudent från Kållered med tidigare erfarenhet av
affärsutveckling. Elins strukturerade och målinriktade arbetssätt har bidragit till att projektets
mål hela tiden varit tydligt för projektgruppen.
1.6.2 Intressenter
Oscar Rosengren - Uppdragsgivare för projektet. Technical category manager på Mölnlycke
Health Care.
Samaneh Bräck - Uppdragsgivare för projektet. Global product manager på Mölnlycke Health
Care.
Anna Lindén - Indirekt uppdragsgivare för projektet. Technical product manager på
Mölnlycke Health Care.
Leif Nordin - Handledare för projektet och examinator för kursen. Studierektor för
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
Framtida användare (kirurger) - Målgrupp och viktiga för framtagningen av krav och
önskemål på projektet.
Resten av avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
1.6.3 Tidsplanering
Projektet pågår från september 2017 till maj 2018 och i detta ingår en samling obligatoriska
moment. Gruppen fick innan projektets start en tidsplan med deadlines och direktiv på dessa
moment.
● 170918- Projektgruppen ska hålla en kort presentation om vad de valt för projekt samt
hur de ligger till med detta.
● 171030- En projektplan innehållande bland annat bakgrund, projektformulering,
effektmål och projektmål ska tas fram. Detta för att gruppen ska få en överblick över
det viktiga i projektet.
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● 171214- Halvårsredovisning där gruppen ska presentera hur långt de har kommit med
projektet och resterande arbete.
● 180130- Som komplement till halvårsredovisningen ska även en konceptrapport
skickas in.
● 180321- En opponering på projektet ska genomföras tillsammans med ett antal
studiekamrater. Detta för att få feedback och hjälp med det sista som är kvar.
● 180517- Slutpresentation där gruppen ska presentera sitt resultat och vägen dit.
● 180520- Inlämningsdatum för rapporten där allt från bakgrund till diskussion ska
finnas med.
● 180524 - 180526- Resultatet av examensarbetet ska under dessa tre dagar visas upp på
mässan Utexpo på Högskolan i Halmstad.
Gruppen har även utfärdat ett Gantt-schema med hållpunkter för projektets framskridande,
se bilaga 1.
1.6.4 Riskanalys
Gruppen gjorde i början av projektet en riskanalys för att få klarhet över vilka risker som
fanns i samband med projektet och hur dessa skulle hanteras. Riskhanteringen delades in i tre
kategorier och rangordnades enligt: potentiella risker, konsekvenser och hantering. Denna
riskhanteringsmetod baserades på vad som föreslås i boken. (Hallin & Karrbom, 2015)
Se bilaga 2 för riskhantering.
1.6.5 Sekretess
Ett sekretessavtal har signerats av alla studiekamrater för att grupperna ska kunna arbeta i
projektrummen på Högskolan i Halmstad för att förhindra att information om projektet sprids
till obehöriga. Ett avtal mellan MHC och projektgruppen har också skrivits för att
konfidentiell information om företaget ska hållas inom projektorganisationen.
1.6.6 Budget
Från MHC fick projektgruppen en budget på 30 000 SEK att disponera fritt med undantag att
vid större utgifter skulle det konsulteras med MHC innan köp. Budgeten har gått till resor till
och från MHC:s huvudkontor i Göteborg samt till prototypmaterial.
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2 Metod produktutveckling och innovationsledning
Gruppen valde att använda sig av dynamisk produktutveckling, DPD, för framtagandet av
projektresultatet. Gruppen ansåg att det var den effektivaste metoden som passade bäst till det
målsökande projektet. Gruppen ville kunna arbeta flexibelt under projektets gång och valde
därför bort metoder såsom Stage Gate-modellen som inte gör det enkelt att arbeta under
ändrade förutsättningar (Ottosson, 2004). DPD passade bra eftersom gruppen har behövt göra
flera uppgifter parallellt och arbeta iterativt eftersom målet inte har varit tydligt. En vanlig
process som har sitt ursprung i DPD som gruppen arbetade efter var BAD-PAD-MAD som
står för brain-aided-design, pencil-aided-design samt model-aided-design (Holmdahl, 2016).
Gruppen växlade mellan att använda sig av brainstorming, skisser och modellering för att
hitta den optimala lösningen. Om lösningen exempelvis inte fungerade vid modellering gick
gruppen tillbaka till att skissa och använde brainstorming på nytt. Gruppen insåg vikten av att
inte låsa sig vid gamla idéer och koncept utan har låtit kreativiteten flöda fritt genom hela
utvecklingsprocessen.

2.1 Metod för projektprodukten
Följande avsnitt kommer att beskriva de metoder som har använts under projektets gång.
2.1.1 Brainstorming
Brainstorm är en metod som används för att generera idéer och lösa problem (Holmdahl,
2018). Gruppen har använt brainstorming till och från under hela projektets gång. Om en
lösning inte har fungerat i modelleringen har gruppen gått tillbaka till att brainstorma och
skissa. Eftersom gruppen inte ville låsa sig vid ett koncept har brainstorming används
regelbundet även då gruppen trott att de hittat en bra lösning.
2.1.2 Benchmark
En Benchmark är en jämförelsemetod som kan användas inom alla delar av en verksamhet,
antingen för att jämföra en produkt mot konkurrenternas eller mot andra produkter inom
verksamheten. En benchmark kan göras exempelvis på pris, kvalitet, uppfattning av
varumärke och mycket mer, helt enkelt allt som går att jämföras.
En analys av konkurrenternas produkter gjordes för att få inspiration till projektet och för att
kunna ta lärdomar av vad som som är bra och mindre bra hos konkurrenterna. Gruppen
använde även benchmarking för att försöka finna områden där liknande lösningar används för
att därigenom kunna ta lärdomar om vad som var bra och mindre bra hos konkurrenter.
2.1.3 Patent- och nyhetsgranskning
Ett patent ger ensamrätt till att tillverka, sälja eller importera en uppfinning. För att få ett
patent krävs att uppfinningen är en nyhet, att den har uppfinningshöjd samt att den kan
tillgodogöras industriellt (PRV, 2018). Resten av avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan
vara till fördel för konkurrenter.
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2.1.4 SWOT- och riskanalys
En SWOT-analys gjordes för att få reda på projektets förutsättningar och gruppens styrkor,
svagheter, möjligheter för projektet samt hot för projektets genomförande. Styrkorna och
svagheterna är sådana som finns internt i gruppen/projektet och möjligheter och hot är
faktorer som finns externt (Hallin & Karrbom, 2015). Utifrån denna kunde gruppen börja med
planeringen och då ta hänsyn till resultat som utarbetades från SWOT-analysen. När det stod
klart vilken lösning gruppen skulle välja gjordes en SWOT-analys på produkten som helhet.
Gruppen har även utvecklat en riskanalys för att få en överblick över vilka risker som finns
förknippade med projektet och vad som behöver göras för att undvika dem.
2.1.5 Tidsplanering
Projektgruppen har tillsammans med MHC utfärdat ett Gantt-schema, se bilaga 1, vilket
medförde att gruppen hade möjlighet till en bra överblick på både arbetsprocessen som helhet
och för att se till så att utsatta tider hölls (Holmdahl, 2015). För att gruppen fortfarande skulle
arbeta dynamiskt så har tidsplaneringen förändrats vid behov. Gruppen har även varje vecka
planerat upp kortsiktigt för att se till så att den långsiktiga planeringen skulle hållas.
2.1.6 Kanban
För att skapa struktur över de aktiviteter som skulle genomföras skapades en kanban i stil med
vad som föreslås i (Holmdahl, 2015). Kanban är en metod att använda för att visualisera och
ta sig igenom en att-göra-lista genom att flytta på aktiviteter genom kolumner. Den placerades
synligt i projektrummet och bestod av tre stycken kolumner; att göra, pågår och klart.
Projektgruppen kunde därefter skriva upp aktiviteterna först i kolumnen “att göra” och när
den var slutförd kunde den tillslut flyttas till “gjord”.
2.1.7 Set-based design
Set-based design innebär att man inte ska låsa sig vid ett eller några få alternativ. Detta gör att
projektets riktning snabbt kan ändras ifall ny information fås och en mer komplett lösning kan
tas fram. Eftersom projektet var så pass komplicerat och att gruppen under hela projektets
gång behövde söka mer information och att ny information tillkom, så valde gruppen att
arbeta enligt set-based design (Holmdahl, 2016).
2.1.8 Dokumentation
För att förenkla utbytet av information mellan gruppmedlemmarna skapades en gemensam
Google Drive-mapp. Där kunde all relevant information om projektet samlas så att samtliga
projektmedlemmar kunde ta del utav det. Genom Google Drive kunde även dokument skapas
som båda projektmedlemmarna kunde redigera samtidigt i, vilket förenklade
projektprocessen. Detta skapade även en säkerhet för det arbete som projektgruppen lagt ner
eftersom all information var sparad online och kunde därmed inte förstöras. Kontinuerlig
dokumentation på papper har även gjorts, detta för att kunna användas som bevismaterial om
tvist skulle uppstå eller gällande patent (Holmdahl, 2016).
2.1.9 Extern kommunikation
Under projektets gång har kommunikationen med handledare och MHC gjorts genom
regelbundna fysiska möten och/eller skypemöten. Har frågor kommit upp som har behövts
lyftas tidigare har detta skett antingen genom mail eller genom telefonsamtal. Gruppen och
företaget har haft regelbundna möten för att stämma av om vart projektet var på väg. Samma
ansvar låg på företaget att de kontaktade gruppen vid eventuella frågor för att bibehålla en god
kommunikation.
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2.1.10 Informationssamling
För att hitta vetenskapliga artiklar som stödjer de resonemang och fakta som presenterats i
projektet har söktjänsten OneSearch använts. Resten av avsnittet är sekretessbelagt eftersom
det kan vara till fördel för konkurrenter.
2.1.11 Urvalsmatris
För att ta reda på vilka koncept som man ska gå vidare med, kan med fördel en urvalsmatris
användas. Den matris som gruppen använde sig av bygger på att man värderar koncepten med
hänsyn till relevanta krav. Kraven får sedan en viktfaktor på en skala från 1 till 5 och sedan
betygsätts hur väl konceptet uppfyller detta krav med samma skala. När detta är gjort
multipliceras siffrorna och ett totalvärde för kravet fås fram. Denna metod användes när
gruppen stod inför ett vägskäl när det skulle bestämmas vilka koncept som skulle tas vidare i
processen (Holmdahl, 2016).
2.1.12 CAD
För att ta fram de slutgiltiga ritningarna och bilderna av projekresultatet användes CADprogrammet Catia V5 2016 och Keyshot 6. De har använts för att kunna ge en visuell bild av
vad projektet skulle resultera i.
2.1.13 Business Model Canvas
Business Model Canvas är en affärsmodell där verksamheten delas in i nio delar:
Nyckelpartners, Nyckelaktiviteter, Nyckelresurser, Värdeerbjudande, Kundrelationer,
Kundsegment, Distribution, Kostnader och Intäkter. Utifrån denna kunde gruppen på ett
tydlig och överskådligt sätt förmedla till MHC vad som var viktigt att fokusera på (Science
park, 2018).

2.2 Testmetoder
2.2.1

Sekretessbelagd rubrik

2.2.2

Sekretessbelagd rubrik
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3 Teori och referensram
3.1 Laparoskopisk operation
Vid en laparoskopisk operation i buken fylls buken med koldioxid, detta för att skapa ett
större utrymme för kirurgerna att operera i och för att ge dem bättre sikt. Laparoskopi kan
användas för att undersöka och fastställa diagnoser men även för att sedan utföra själva
operationen. Exempelvis kan laparoskopi användas för att undersöka och operera gallblåsan,
blindtarmen, äggstockarna samt behandling av tjocktarm- och livmoderhalscancer. Fördelarna
med laparoskopi är dels kosmetiska eftersom man gör ett mindre snitt i huden men också i
form av att patienten får en kortare rehabiliteringsperiod eftersom ingreppet och påverkan på
patienten blir mindre (Grundström, 2002). Andra fördelar med laparoskopi är att man behöver
mindre smärtstillande och patienterna kan återgå till full aktivitet snabbare än vid öppen
kirurgi (le Clercq, 2016).

3.2 Troakar
Troakarerna är i MHC:s fall engångsartiklar och kan se lite olika ut beroende på vilken
funktion de ska fylla. De kan ha olika bredd, längd och diameter för att kunna sluta tätt kring
olika typer av instrument. Troakarerna har två olika förslutningsfunktioner, en som kallas för
duckbill, denna förhindrar att koldioxiden läcker ut när inget instrument är placerat inne i
troakaren. Den andra förseglingen kallas för seal och dess funktion är att hålla tätt kring de
instrument som förs genom troakaren så att så lite koldioxid som möjligt läcker ut till
omgivningen. Resten av avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för
konkurrenter.

3.3 Sekretessbelagd rubrik
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4 Utvecklingsprocessen
4.1 Sekretessbelagd rubrik
4.1.1

Sekretessbelagd rubrik

4.1.2

Sekretessbelagd rubrik

4.2 Problemformulering
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
4.2.1

Sekretessbelagd rubrik

4.3 Sekretessbelagd rubrik
4.4 Konceptgenerering
4.4.1 Brainstorming
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
4.4.2

Sekretessbelagd rubrik

4.4.3

Sekretessbelagd rubrik

4.4.4

Sekretessbelagd rubrik

4.4.5

Sekretessbelagd rubrik

4.4.6

Sekretessbelagd rubrik

4.4.7

Sekretessbelagd rubrik

4.5 Utvärdering
4.5.1 Utvärderingsmatris
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
4.5.2 Urval
Efter utvärderingsmatrisen kunde gruppen få mer underlag till vilka koncept som skulle tas
fram mer avancerade prototyper av. Resten av avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan
vara till fördel för konkurrenter.

4.6 SWOT
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

4.7 Prototypframtagning
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

4.8 Sekretessbelagd rubrik
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4.9 Sekretessbelagd rubrik
4.10 CAD
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
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5 Resultat
I följande del presenteras resultatet av examensarbetet. Resten av avsnittet är sekretessbelagt
eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

5.1 Sekretessbelagd rubrik
5.2 Sekretessbelagd rubrik
5.3 Måluppfyllnad
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
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6 Affärssystem
6.1 Business Model Canvas
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

6.2 Marknads-/kundundersökning
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

6.3 Ekonomisk kalkyl
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
6.3.1 Inköp
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
6.3.2 Försäljning
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

6.4 Tidsplan
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
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7 Diskussion/reflektion - produkt
Kapitlet nedan kommer att behandla de tankar och funderingar som finns kring det slutgiltiga
resultatet.

7.1 Allmänt
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

7.2 Hållbar utveckling
7.2.1 Socialt
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
7.2.2 Miljö
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
7.2.3 Ekonomiskt
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

7.3 Arbetsmiljö
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

7.4 Etik och moral
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.

7.5 Lika villkor
Avsnittet är sekretessbelagt eftersom det kan vara till fördel för konkurrenter.
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8 Diskussion/reflektion - projekt
Projektmedlemmarna anser att projektet har gått bra och är stolta över resultatet som
presenteras. Det gruppen tar med sig från projektet är vikten av att ha en bra tidsplanering
med mycket buffertar då saker och ting alltid tar längre tid än vad man tror.
Projektgruppen ville från början göra ett projekt i egen regi, så mycket tid lades i början på att
försöka komma på egna idéer om vad som skulle kunna skapas. När gruppen sedan fick
kontakt med MHC kändes det helt rätt. Projektet kom igång lite senare än vad som var
planerat då det gick åt mycket tid till kontraktsskrivningen.
Projektgruppen har i efterhand insett att många beslut borde ha fattats utan samråd med MHC
då vi hade bra kunskap om vad som skulle fungera och inte själva. Detta tog mycket värdefull
tid från projektet då möten väntades in. Samtidigt är detta en värdefull lärdom om att våga ta
egna beslut som medlemmarna kommer att ta med sig vidare i arbetslivet.
Att arbeta i samarbete med företag i ett projekt med ett verkligt mål har varit väldigt
uppskattat av medlemmarna. Eftersom både Elin och Susanne gärna vill arbeta inom
medicinteknik i framtiden har lärdomarna från detta projekt varit ovärderliga och kommer att
vara en bra merit i framtiden.
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10 Bilagor
Bilaga 1 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 2 – Riskhantering
Bilaga 3 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 4 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 5 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 6 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 7 – Sekretessbelagd bilaga
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Bilaga 1 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 2 – Riskhantering
Gruppen har delat upp riskhanteringen i tre kategorier och rangordnat dom: Potentiella risker,
konsekvenser och hantering. Projektgruppen baserade sin riskhanteringsmetod på vad som
föreslås i boken (Hallin, 2015). Där står att riskhanteringen ska hanteras i tre steg: 1.
Identifiera, 2. Rangordna, 3. Hantera
Potentiella risker, rangordnade
1. Att projektgruppen inte hittar någon lösning
2. K-gap inom området
3. Dålig tidsplanering
4. Kommunikation med handledare och företag är inte tillräcklig
5. Sjukdomar
Konsekvenser
1. Att uppdragsgivaren MHC blir besvikna och avslutar samarbetet samt att de inte vill
samarbeta med HH i fortsättningen. Projektmedlemmarna blir tvungna att byta
projekt.

2. Kunskapsgap kan leda till att gruppen missar någon viktig aspekt i projektet som i
slutändan kan försämra projektet eller förhindrar. Det kan bland annat vara att gruppen
inte kontrollerar om någon del i lösningen är patenterad eller att ett material som väljs
inte får användas i denna typ av produkt.
3.
Har tiden inte planerats väl kan detta leda till att projektet blir inte färdigt i tid eller
blir bristfälligt utfört.
4.
Har gruppen inte tillräckligt bra kommunikation med handledaren och företaget kan
gruppen komma in på fel spår och göra en lösning som företaget inte uppskattar eller arbeta
på ett sätt som handledaren inte samtycker med.
5.
Konsekvenserna av sjukdomar i gruppen kan leda till överbelastning av arbete för den
som är frisk, vilket i sin tur leder till att man inte hinner med och får tidsbrist på projektet.
Sjukdom av gruppmedlem kan också leda till att man inte får med alla bra ideér till produkten.
Hantering
1. Genom att så snabbt som möjligt komma igång med projektet kommer varningstecken
på att gruppen inte kommer framåt att kunna diskuteras med företaget och handledare
och ett gemensamt beslut gällande fortsättningen kan tas.
2.
Eftersom det är ett nytt område för projektmedlemmarna kan k-gap uppkomma. För att
förhindra detta krävs bra research och benchmarking samt en god kommunikation med
företaget.
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3.
Projektmedlemmarna läser extra kurser utöver de som ingår i studieplanen vilket
innebär att tiden måste planeras väl. Därför ska ett Gantt-Schema och andra
planeringsmetoder göras så att gruppen kan utföra uppgifter med god marginal och kanske
lägga till någon dag i planeringen om något oförutsett skulle ske.
4.
För att ha en god kommunikation med handledare och företag krävs kontinuerliga
möten samt att frågor ställs direkt vid behov. En annan viktig sak är att gruppen kontaktar
företaget om någon fråga skulle dyka upp och kontinuerligt stämma av med företaget med
information om vart projektet är på väg. Samma ansvar ligger på företaget att de kontaktar
gruppen vid frågor och bibehåller en god kommunikation.
5.
Sjukdomar är svårt att förhindra men god sömn, intag av c-vitamin och motion kan
förebygga!
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Bilaga 3 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 4 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 5 – Sekretessbelagd bilaga
Bilaga 7 – Sekretessbelagd bilaga
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