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Förord 
Detta arbete har genomförts hos TeamOlmed i Halmstad och inriktar sig på 
förbättring av protesutprovningsprocessen. 
Vi vill tacka alla inblandade i detta projekt framförallt vår handledare Lina Lundgren 
på Högskolan i Halmstad. Vi vill även rikta ett stort tack till Bosse Engkvist samt 
Oskar Nilsson som har hjälpt oss på företaget. 



Sammanfattning 
Detta arbete handlar om protesutprovningsprocessen och om möjlighet finns att 
effektivisera denne samt vilka framtida möjligheter som finns för att förbättra 
processen. Arbetet förklarar i ett flödesschema hur det går till när proteshylsan 
tillverkas samt hur denna kopplas på resterande av protesen. 
Projektet har även identifierat några problemområden som finns i dagens metod som 
TeamOlmed använder sig av och gett förslag på hur dessa kan åtgärdas. 
Problemområden som identifierats är bland annat längre stillasittningar för patienter 
och subjektiva mätningar vid olika delmoment. Dessa problemområden kan åtgärdas 
genom digitala hjälpmedel. Ett förslag som presenteras är hur digitala lösningar som 
3D-scanning och 3D-printing kan implementeras. Ur ett 
produktionsutvecklingsperspektiv så har projektet även tittat på hur 5S 
implementerats och hur det följs upp. 



Abstract 
This thesis is about the prosthetic socket fitting process, how to make it more 
efficient and what future improvements that could be made. The thesis explains the 
manufacturing process in a flow chart and how the prosthesis is adjusted. This work 
identifies problem areas that are included in today’s working method and how these 
areas could be rectified. Problem areas that were identified is, for example long 
periods of sitting for the patient and subjective measurements during parts of the 
process. These areas can be rectified with the implementation of digital instruments. 
One proposition is about the implementation of 3D-scanning and 3D-printing. From 
a production development perspective the work analyses the implementation of 5S. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Examensarbetet utförs i samarbete med TeamOlmed som är ett av Sveriges största 
ortopedtekniska företag. Enligt svenska akademiens ordlista innebär ortopedi 
“vetenskapen om behandling av fel i rörelse- och hållningsorganen” (SAOL, 2015). 
De har över 350 medarbetare som är fördelade på ett 20-tal olika platser runt om i 
landet, där vissa platser har både klinik samt butik. Företaget utför olika typer av 
ortoser samt proteser på deras kliniker medan de sköter försäljningen av skor och 
inlägg i deras butiker, dessa olika tjänster sker till människor som är i behov av 
ortopedtekniska hjälpmedel. 

Ortoser fungerar som ett yttre stöd för olika kroppsdelar som skadats alternativt är 
försvagade för att stödja samt för att skydda vävnaden under läkningstiden. (P. Stofer, 
McLean & Smith, 2018). Proteser används för patienter som delvis eller helt saknar 
en eller flera extremiteter och fungerar som en artificiell kroppsdel där så behövs. (M. 
Lusardi, Jorge & C.Nielsen, 2013). De olika proteser som TeamOlmed tillverkar samt 
justerar i sina kliniker är bröst-, arm- samt benproteser, där man kan bryta ner de olika 
benproteserna till olika nivåer såsom underbens-, knä-, lårbens- samt höftprotes. 
(TeamOlmed, 2018). De olika anledningar till varför patienter saknar diverse 
extremiteter kan vara på grund av trauma alternativt att man behövt amputera. 
Behovet av att amputera en extremitet kan bero på olika anledningar som till exempel 
sjukdomar såsom diabetes och cancer. (Abraham, Marouani & Weinbroum, 2003; 
Ameersing, Balasankar, Abida, 2015) 

Anledningen till att företaget har utlyst detta projekt är på grund av att de vill se om 
det är möjligt att effektivisera protesutprovningsprocessen samt om det går att 
implementera digitala lösningar i delar av den. Det finns ett intresse av att utforska 
digitala lösningar då bland annat 3D-scanning och 3D-printing är några exempel på 
tekniker som börjat växa fram snabbt och som börjar bli alltmer tillgängligt. Vilket 
medför att allt fler privatpersoner samt företag börjar använda sig utav dessa tekniker. 
Detta för att effektivisering har blivit en viktig del av alla sorters tillverkningsföretag 
framför allt för att få ner kostnaden. Detta då det kostar pengar under hela 
tillverkningsfasen på grund av till exempel kassationer eller omarbetningar. I en 
tillverkningsprocess så finns det några olika sorter av slöserier som bör beaktas enligt 
Lean production, dessa ska elimineras för att se till så att processen enbart medför 
någon form av värdeskapande. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att studera om protesutprovningsprocessen samt de 
nuvarande metoder som används på klinikens ortopedtekniska avdelning kan gå att 
effektivisera. Det ska även undersökas om det finns något moment som kan göra 
arbetet enklare för ortopedteknikerna, detta kan bland annat innebära moment som 
kräver extern hjälp i form av andra anställda eller moment som kan medföra icke- 
ergonomiska moment. Icke-ergonomiska moment kan vara arbetsbelastning för 
ortopedingenjör alternativt att ortopedingenjören jobbar i en kroppsställning som 
belastar mer än nödvändigt. De icke-ergonomiska momenten för patienten kan till 
exempel vara då den sitter ner under en längre period. 

Målet med projektet är att försöka ge exempel på effektiviseringsmöjligheter samt 
utforska framtida utvecklingsmöjligheter för protesutprovningsprocessen. Detta kan 
innebära förslag som gör processen mer komfortabel för patienten men också för 
personalen samtidigt som den kan effektiviseras. Målet är även att försöka ta fram ett 
underlag för hur effektivisering kan ske med hjälp av digitala lösningar. Sedan får 
för- samt nackdelar ställas upp med de nya förslagen gentemot nuvarande process. 
Projektet kommer utgå ifrån att kolla på processen ur både användarperspektivet samt 
ur ett patientperspektiv. 
Arbetet kommer genomföras på TeamOlmeds klinik i Halmstad men kan vara 
relevant för andra kliniker i Sverige. 

 
1.2.1 Problemdefinition 
Examensarbetet avser att för TeamOlmeds klinik i Halmstad, effektivisera processen 
vid protesutprovning. Det ska även undersökas möjlighet till att implementera 
digitala lösningar i de moment i processen som är möjliga. Gruppen ska även komma 
med förslag för framtida utvecklingsmöjligheter. 

1.3 Avgränsningar 
1.3.1 Gruppen ska endast fokusera på processen för benproteser och den 

process som kallas direct socket, där hylsan gjuts direkt på patienten. 
Detta eftersom det är den metod de använder sig mest av på kliniken i 
Halmstad. 

1.3.2 Gruppen ska inte lämna lösningsförslag på materialet som hylsan 
tillverkas av, detta lämnas till framtida projekt. 

1.3.3 Examensarbetet ska enbart genomföras hos TeamOlmeds klinik iHalmstad. 
1.3.4 Gruppen ska inte konstruera någrahjälpmedel 
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Protesens historia 

Enligt M. Norton (2007) så hittades ett artificiellt ben i Italien 1858 och denna kunde 
dateras till runt 300 f.Kr. Benet var gjort utav brons och koppar med en kärna utav trä 
och var tillverkad för en underbensamputerad. De första proteserna som gjordes var 
av just trä till benproteserna alternativt järn till handproteserna. De var väldigt simpla 
proteser som gjordes fram tills 1536 då Ambroise Paré, även kallad den moderna 
amputationen och protesernas fader, introducerade proteser som liknar de som vi har 
idag. Dessa proteser består av många olika delar som kommer nämnas i avsnittet 
“Protesers uppbyggnad”. Det har funnits många olika människor som har påverkat 
hur dagens proteser ser ut, en av dessa heter James Potts, han designade en protes 
bestående utav ett träskaft samt hylsa, en knäled av stål och en fot som styrdes med 
hjälp av knäet tack vare senor som var gjorda i catgut. En som påverkade utseende 
mycket var Benjamin Palmer som inte såg en anledning till de fula mellanrum som 
Potts protes hade, utan förbättrade utseendet samt såg till att gömma senorna. Den 
som implementerade en sughylsa till protesen var Dubois Parmlee och detta används 
även idag. En av de största förändringarna som skedde under utvecklingen av 
proteserna var efter andra världskriget då många av de som blivit av med lemmar i 
strid var missnöjda med sina proteser. Detta medförde att regeringen i USA gjorde en 
överenskommelse med militära företag där det lades mer fokus på att förbättra 
funktionerna hos proteser istället för hos vapen. (M. Norton, 2007) 

 
 
 

2.2 Metoder för hylstillverkning 
 

En tidigare metod som använts under en längre tid går ut på att patientens stump 
lindas in i ett material som sedan stelnar. Efteråt tas avgjutningen av och fylls med 
gips för att bilda en exakt avgjutning utav stumpen. När allt gips har fått tid till att 
stelna slipas avgjutningen för att bli av med ojämnheter. Sedan träs en uppvärmd 
plastfilm över avgjutningen och ett vakuum bildas, detta så plasten ska forma sigefter 
avgjutningen. Därefter sågas och slipas hylsan till rätt form och resterande delar 
kopplas på. Denna metod är arbetskraftsintensiv och tar lång tid att genomföra. En 
film av processen går att hitta i bilaga 8.3. (Ng, Lee & Goh, 2002). Metoden som kom 
efter denna kallas Modular Socket System (MSS). Det finns flera likheter mellan 
metoden(4.3 flödesschema) TeamOlmed använder idag och MSS. Det som skiljer 
dessa åt är att vissa delar har ny design för att underlätta arbetet. Dessutom kom det 
ut en ny fiberfläta av basalt. (Össur, 2018) 
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2.3 Protesers uppbyggnad 
 

Bild 1. Protes sedd från sidan och framifrån Bild 2. Insida av protesfot 
 

På bilderna 1 och 2 syns en lårbensprotes samt vilka olika komponenter som den 
består av. Egenskaperna på protesen kan ändras baserat på vilka personliga 
preferenser patienten har. Några exempel på detta är om man vill ha bättre fjädring så 
utförs detta med hjälp av en större radie på fotprotesen, till exempel personer som har 
protes och vill ut och löpträna. 

1. Liner. Träs på extremiteten som sedan sammanförs med proteshylsan 
via antigen en backventil (se bilaga 8.4.12) eller en pinne (se bilaga 8.4.18). 
Detta så att extremiteten inte sitter direkt emot proteshylsan. (Murphy, 2014) 

2. Proteshylsan. Är kopplingen mellan extremiteten och protesen. Avgör 
därmed hur bekväm protesen upplevs och behövs därför anpassas efter 
patienten. 

3. Adapter. Används för att sammankoppla proteshylsan med 
protesknäleden. Hjälper även till med vilken riktning som protesen ska ha. 
Riktningen avgör stabiliteten på protesen samt gångstilen. 

4. Protesknäled. Denna komponent är väldigt komplex och specialiserad 
för att kunna klara av människans två gångfaser, sving- 
och ståfasen. Svingfasen är när benet förs framåt alternativt bakåt 
medan ståfasen är när benet står stadigt på marken. 

5. Röranslutning. Används för att sammankoppla protesknäledenoch 
protesfoten. Hjälper även till med riktningen på protesen. 
6. Kosmetik. Är till för att foten ska se så naturlig ut som möjligt. 



5 

Metoder 
 

 

 
 
 

7. Protesfot. Är grunden för alla benproteser och avgör hur stadigt du står, 
vilken frånskjutning foten har samt hur foten beter sig vid hälisättning. Vilket 
alla påverkar patientens rörelsemönster. 

(Aktivortopedteknik, 2018) 
 

2.3.1 Design av artificiella lemmar vid benamputation 
Vid framtagningen av proteser så finns det för- och nackdelar med att inte tillverka 
proteserna på plats. En fördel är att kunna spara pengar på maskiner som behöver 
underhållas och även köpa in nya efter dess livscykel. Men även fördelar som 
minimering av ljud, lukt och damm. Nackdelarna som tas upp är till exempel 
svårigheter vad gäller kommunikation mellan kliniken och produktionen samt 
leveranstid. Artikeln beskriver att framstegen inom framtagning av proteser främst 
har skett på grund av utvecklingen inom materialsektorn. Nya lättviktsmaterial som 
tar upp krafter bättre och går fortare att tillverka har gjort framtagningsprocessen mer 
effektiv.(Silver-Thorn, 2004). Ett exempel på lättviktsmaterial som används till 
hylsor är kolfiber. 

 
2.3.2 Fästning av hylsan och känsliga områden av stumpen 
Backventilen fungerar på så sätt att när patienten ska sätta på sig hylsan ställer denne 
sig upp med hylsan över stumpen, när stumpen trycks ner i hylsan åker överflödig 
luft ut genom backventilen och bildar ett vakuum, det är detta som håller hylsan på 
plats. Eftersom det är en backventil behöver inte patienten trycka på ventilen 
samtidigt som den ställer sig upp därför att luften endast kan passera genom ventilen 
men inte tillbaka in. När hylsan sedan ska tas av trycks ventilen in och luft kan då 
fylla hylsan igen, vilket gör att vakuumet försvinner och hylsan går att ta 
av. (Dickenson, 1999). 
Bilden (Powelson & Yang, 2011) nedan visar områden av stumpen som är känsliga mot 
tryck, men även områden som är mer toleranta mot tryck. 

Bild 3. Tryckkänsliga samt trycktoleranta områden av stumpen (Powelson & Yang, 2011) 
 

Bilden visar stumpen hos en underbensamputerad framifrån(anterior), från sidan 
(lateral) och bakifrån(posterior). Detta är viktigt att veta vid utformningen av 
protesen så att inte användaren upplever obehag eller smärta vid användning. 
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2.4 CAD/CAM i protesutprovningsprocessen 

Forskning visar att det finns för- och nackdelar med implementering av CAD/CAM i 
protesutprovningsprocessen. Några svårigheter med att göra proteser med hjälp av 
avgjutning är att eftersom olika delar av stumpen är olika känsliga för tryck, kan det 
med en direkt avgjutning bli för högt tryck där det är känsligt. Efter scanning av 
stumpen gjorts förs datan in i mjukvara som gör rättelser där det behövs, den överför 
tryck från känsliga områden till mindre känsliga för att patienten ska finna hylsan 
bekväm. 
Smith och Burgees (2001) tar även upp siffror från kliniker som implementerat 
CAD/CAM i sina verksamheter, där den berättar att 95–98% av alla 
förstautprovningar av TLSO (Thoracic Lumbar Sacral Orthosis) passar direkt. 
Nackdelar med det här systemet är att de företag som implementerat det har behövt 
lägga mycket tid, energi och resurser på att kunna uppgradera sin utrustning. (Smith 
& Burgees, 2001) 

 
2.4.1 3D-scanning 
3D-scanners kan använda sig av lasersystem för att scanna, då projiceras, med hjälp 
av en laser, en linje på objektet som ska scannas och sedan registreras ojämnheterna 
av en kamera.(Daanen & Haar, 2013). Det finns även scanners som använder sig 
av ljussystem, detta system fungerar på liknande sätt som laser fast ett mönster 
projiceras på objektet istället med hjälp av lampor, mönstret består av små former av 
till exempel punkter. Sedan fångas ojämnheterna upp och på så sätt kan en 3D-bild av 
objektet skapas. (Daanen & Haar, 2013). Vissa system använder sig av 
kamerasystem, där minst två kameror placeras ut på olika utgångspunkter av objektet, 
från dessa bilder är det sedan möjligt att räkna ut ojämnheterna och en 3D-bild kan 
skapas. Daanen och Haar (2013) säger att ett system likt detta är att det inte kan bli 
stört av solens strålar då det inte finns något mönster att störa, vilket det gör på 
föregående. 

 
2.4.2 3D-printing 
3D-skrivare använder ofta plast eller metall till utskrifter, vanligast är plast, genom 
att börja med produkten nerifrån och upp och bygga lager på lager tills önskad form 
på produkten är uppnådd. Berthon, Kitzmann och Pitt (2014) beskriver det som “a 
computer- controlled hot glue gun that uses a carefully calculated and measured 
combination of basic elements that bond together as they are laid down, by adding 
each layer to 
the previous”. 

 

2.5 Lean production 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) så fokuserar Lean production på att skapa värde 
för kunderna samt att det generellt handlar om att undvika alla former av slöseri. Man 
brukar säga att det som inte skapar ett värde för kunderna räknas som ett slöseri. 
I Lean försöker man därmed identifiera samt eliminera aktiviteter som inte skapar 
något värde för kunderna men samtidigt identifiera värdeflöden och effektivisera 
dessa. Värdeflöden är de olika processer eller aktivitetsflöden som skapar värde för 
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företagets externa kunder. 
 

De olika slöseri som finns enligt Bergman och Klefsjö (2012) är: 
 

• Överproduktion. Innebär att man producerar produkter innan de behövs om 
det så är att man producerar för tidigt, för fort eller för mycket av en produkt. 

• Väntan. Väntan är den tid som en del eller personal behöver vänta på atten 
arbetscykel ska bli klar. 
• Transporter. Transporter tar resurser och tid som adderas till ledtiden och 
skapar i sig själv inget värde. Man vill få bort onödiga transporter alltså sådana 
transporter som inte behövs ivärdeflödet. 
• Lager. Med lager så syftar man på de material alternativt enheter somligger 
och väntar, då dessa inte skapar något värde då de ej är iarbete. 

• Inkorrekta processer. Är de processer som skapar produkter som man sedan 
måste omarbeta för att undkomma mer slöserier eller inte uppnår ställdakrav. 

• Onödiga rörelser. Innebär de förflyttningar alternativt de rörelsersom 
medarbetaren inte behöver göra. 

• Defekter. Varje produkt som man behöver omarbeta eller producera om är ett 
slöseri. 

 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Genom att inte lyssna på och 
engagera sina medarbetare så kan läromöjligheter samt förbättringar gås miste 
om. 
(Bergman & Klefsjö, 2012) 

 
2.5.1 5S 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) så kommer 5S ifrån Japan och är fem japanska 
ord som alla börjar på S. Dessa är Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke som på 
svenska kan översättas Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera samt Skapa vana. 
5S är ett sätt för företag att identifiera samt eliminera slöserier som kan bidra till 
defekter, fel och skador på företaget. De fem japanska orden står för: 

• Seiri. Innebär att man ska ha det snyggt och prydligt men även att man 
tar bort det som inte behövs. 

• Seiton. Handlar om att effektivisera genom strukturering. Allt ska 
ha sin avsedda plats för att man ska kunna hitta det snabbt och lätt. 

• Seiso. Syftar på att man ska städa och rengöra på arbetsplatsen 
genom att skapa rena och prydliga ytor. 

• Seiketsu. Förklaras som standardisering och avser att ha bästa 
möjliga arbetsplats. 

• Shitsuke. Kan sammanfattas som att man ska skapa som vana att 
alltid förbättra 

 
(Bergman & Klefsjö, 2012) 
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3. Metoder 
Nedan kommer examensarbetets tillvägagångsätt beskrivas i olika underrubriker som 
vardera beskriver metoden i detalj. 

3.1 Patientskuggning 
Gruppen fick följa med en patient igenom framställningen av en ny hylsa samt 
justering av protesen, där den nya hylsan och protesen sammankopplas. Anteckningar 
fördes på de olika stegen som utfördes samt tiden togs på dessa för att få sig en 
överblick över flödet. Detta gjordes även för att lättare få en uppfattning om vad som 
går att utveckla och vad som bör utvecklas. Det gav även gruppen en uppfattning om 
hur personalen arbetar och hur processen upplevs för patienten. 

 
 

3.2 Intervju med ortopedingenjör 
Då effektiviseringen framförallt ska ske ur ett användarperspektiv intervjuades en av 
ortopedingenjörerna som jobbar på kliniken. Gruppen ställde då frågor angående 
processen som återfinns under bilaga 2. För att få en kvalitativ intervju med 
ortopedingenjören så gjordes metoden med följande principer: 

• Open-ended questions 

• Semi-strutkurerat format 

• Få förståelse samt tolka 
Open-ended questions är frågor som är formulerade på så sätt att den som blir 
tillfrågad får beskriva och förklara mer grundligt, alltså inte svara “Ja” eller “Nej”. 
Vid intervjun så används även ett semi-strukturerat format vilket innebär att både 
förbereda de viktigaste frågorna som ska svaras på men även att en konversation ska 
föras, där frågor ställs på de givna svaren.(A. Guion, C. Diehl, McDonald, 2011) 

 

3.3 Patientenkät 
För att skapa sig en bättre bild utav hur patienterna upplever den miljön som de 
befinner sig i under processen samt vad de har för åsikter om hur själva processen är 
så skapades en enkät, som återfinns under bilaga 1. Antalet enkäter som skrevs ut var 
20 stycken varav en blev besvarad. Vid framtagandet av enkäten så följde gruppen 
den metod framställd av Janes (1999) som han beskrivit i sin artikel. Den beskriver 
bland annat vad man bör ha i åtanke när enkäter utformas samt vad man bör fundera 
på när man skriver enkätens frågor. 
Frågorna i enkäten ska vara utformade så att de följer följande principer: 
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• Relaterade till problemet 

• De ska inte vara ledande 

• Neutrala 

• Flerval 

• Korta och koncisa 
Artikeln nämner även att man bör tänka på enkätens utseende samt vilken ordning 
man ställer frågorna i, detta för att få ett bra upplägg. Andra saker man bör ta i 
beaktande när enkäten skrivs är att personen som ska svara på frågorna måste kunna 
svara på dessa. Då många inte vill läsa mer än vad som är nödvändigt och även blir 
lätt förvirrade av mer text än vad som behövs så ska frågorna vara korta och koncisa. 
(Janes, 1999) 
Gruppen fokuserade enkäten kring de problem som framkom vid deras observationer 
(3.1) under protesutprovning. Framförallt vad patienterna tyckte om rummet de 
befann sig i under tiden men även om de uppfattade stillasittandet under tiden som ett 
problem. Efter detta gjordes en enkät som gruppen tyckte skulle passa för patienterna 
att svara på. Efter att själva varit med under utprovningsprocessen blev frågorna 
lättare att komma på. 

 
 

3.4 Flödesschema 
För att visuellt identifiera de olika aktiviteterna i processen så använde gruppen ett 
flödesschema som fungerar som en grafisk beskrivning av t.ex. ett flöde. Man 
beskriver flödets olika aktiviteter med hjälp av olika tecken och symboler som går att 
hämta på smartdraw.com (2019). Ur ett flödesschema så följer man processen i den 
ordning som de olika aktiviteterna genomförs, detta sker med hjälp av pilar. 
Det man vill få ut ur ett flödesschema är en detaljerad bild utav flödet som 
involverade personer kan använda sig av för att lättare förstå flödet samt för att 
identifiera eventuella problem som finns. (Ayşe Kucuk Yilmaz, Ebru Yazgan, 2018). 
Är även till för att kunna finna samband mellan olika delar i ett flöde och information 
samt dokumentation. 
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3.5 Analys av flöde 
Analysen skedde genom att gruppen förde anteckningar och konversation med 
personalen under processen. Detta för att få reda på vilka moment som var 
problemområden. Några exempel på moment som gruppen antecknade var sådana 
som: 

• Tog lång tid 
• Kräver omarbeten 
• Subjektiva mätningar 
• Kräver extra personal 

De moment som antecknats analyserades sedan för att se hur de alternativt kunde 
göras på kortare tid, med bättre precision eller med olika hjälpmedel. 

 

3.6 Utforskning digitala lösningar 
Gruppen utforskar möjligheten till att implementera digitala lösningar och hjälpmedel 
i utprovningsprocessen, eller delar av den. Detta genom att leta relevant litteratur, 
sökord och metod står under avsnitt 3.8 Litteraturstudie, samt utforska vilken 
tillgänglig utrustning som finns ute på marknaden. Detta har skett med benchmarking 
(3.7). 

 

3.7 Benchmarking 
Benchmarking gjordes på olika digitala lösningar för att hitta den optimala lösningen 
för företaget. Detta gjordes framförallt på de olika 3D-scanners och 3D-printers som 
finns på marknaden just nu jämfört med företagets nuvarande process. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är benchmarking en metod för att hitta 
förbättringsmöjligheter. Benchmarking kan också beskrivas som ett arbetssätt för att 
hitta de bästa arbetsmetoder som ska leda till bättre prestationer. Grundtanken är att 
jämföra mellan företagets processer och en annan process. Detta görs för att se om 
man genom jämförelsen kan bestämma vad som är bättre än den andra samt att dra 
nytta ifrån den andra processen. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

3.8 Litteraturstudie 
Vid sökning av litteratur använde sig gruppen av Google Scholar, Emerald och 
Researchgate. Sökorden som användes syns i tabellen nedan. Först skrev gruppen ner 
ord som kunde behövas i litteratursökningen, sedan översattes dessa för att hitta 
artiklar i olika databaser. Sökorden är ifyllda i den sökmotorn som artikeln 
hittades i. 
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4. Resultat 
4.1 Patientskuggning 
Utifrån patientskuggningen (3.1) så kunde gruppen genomföra en intervju med en av 
företagets ortopedingenjörer samt så kunde ett flödesschema konstrueras utifrån den 
process som man fått beskåda. Under patientskuggningen (3.1) så framkom det att ett 
jobbigt moment för patienten var när tryckkammaren sattes på benet och när härdaren 
började härdas. Detta då patienten uppfattade det som obehagligt då det blev varmt 
samt att det kan uppfattas klaustrofobiskt att ha något som sitter fast på benet. 

 

4.2 Patientenkät 
Ur enkäten som blev besvarad framkom det att de största förändringarna som skett på 
lång sikt är att metoden för tillverkning av hylsan och materialet på denna förändrats. 

 

4.3 Flödesschema 
 

Figur 1. Flödesschema av hylstillverkningen
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Den nuvarande process som beskådats under patientskuggningen (3.1) kallas direct 
socket och beskrivs i figur 1 ur ett användarperspektiv. Det kommer även finnas en 
komplett video på processen som återfinns under bilaga 3. Hela processen tar för 
närvarande cirka tre timmar, beroende på hur många finjusteringar som behöver 
göras. Vid tillverkning av hylsan så närvarar enbart patienten och ortopedingenjören i 
rummet om inte patienten har med sig anhöriga. Dock medverkar en ortopedtekniker 
vid injicering av härdare. 

Vid tillverkningsprocessen av en ny hylsa till underbensproteser så börjas det med att 
mäta stumpens omkrets samt dess längd ifrån stump till knä för att kontrollera om 
stumpen har förändrats sedan tidigare hylsa. Måtten används även för att bestämma 
vilken storlek på skyddsstrumpa (bilaga 8.4.1) som behövs, sedan träs den på 
stumpen. Denna är till för att skydda mot härdningsmedlet. Skyddsstrumporna är 
placerade på väggen precis intill den stol som patienten sitter i (bilaga 8.4.2). 

Innan man sätter på strumpan så klipps små bitar av skumgummi (bilaga 8.4.3) ut 
som placeras på ställen som är mer tryckkänsliga än andra (bild 3) för att minimera 
obehaget. I de fall där patienten har haft hylsor sedan tidigare är det känt var dessa 
bitar bör sitta. I de fall där det inte är känt så känner personalen på stumpen och letar 
efter områden som är mer känsliga för tryck. Där luftventilen ska placeras sätts det 
även en bit gummi, detta är för att luftventilen ska ha mer utrymme. Det tar ungefär 
5–10 minuter att klippa ut dessa skumgummibitar, detta då man får gå fram och 
tillbaka ifrån verkstaden för att testa om den har rätt dimensioner. 

En koppling (bilaga 8.4.4) fästs på botten av strumpan för att se till så att den hålls på 
plats när härdningsmedlet sprutas in. Efter att kopplingen är fäst, klipps det av en 
silikonstrumpa (bilaga 8.4.6) ifrån en rulle. Denna placeras även ovanpå 
skyddsstrumpan som ett extra skydd. Efter detta så sätter man en gummitätning 
(bilaga 8.4.7) runt kopplingen som extra skydd så att härdaren inte kan rinna tillbaka. 
Sedan placeras fibervävnad (bilaga 8.4.8) på plats, detta görs genom att man placerar 
fyra punkter, som finns på en konnektor (bilaga 8.4.9) som fästs på fibervävnadens 
ände, så att knäet hamnar i centrum mellan de undre och övre punkterna. Det är 
viktigt att denna del placeras korrekt, annars blir hylsan sned när den härdas vilket 
innebär att när protesen monteras så kommer denna hamna i fel vinkel jämfört med 
benet och bör därmed göras om. En nippel placeras i ett av hålen på fibervävnadens 
ände för att kunna koppla på slangen till härdaren. 

En konnektor placeras även denna på fibervävnadens konnektor och tejpas ihop så de 
sitter ihop, för att sedan trä på ytterligare ett lager av den gummiliknande strumpan. 
En o-ring sätts på änden runt konnektorn, detta för att täta och sedan tejpas strumpan 
på samma ställe som konnektorn för att klippa av överblivet material, efter detta så 
tas o-ringen bort. 

En slang trycks in under fibervävnaden för att härdaren lättare ska kunna tryckas in, 
detta då det är vakuum under fibervävnaden innan slangen sätts på plats. När det är 
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gjort injiceras härdaren (bilaga 8.4.10) in. Sedan jämnar personalen ut materialet för 
att hylsan ska bli jämntjock, detta gör de med hjälp av ett snöre, de ser hur mycket 
material det är överallt genom att titta på vilken färg det har, ju mer material det är på 
ett ställe desto mörkare är det. 

När man jämnat ut härdaren så sätts en tryckkammare (bilaga 8.4.11) på benet, detta 
för att applicera jämnt tryck utöver hela protesen medan den härdar under 10 minuter. 
Trycket varierar mellan 40–80 mmHg. 

När härdningen är färdig så tas den av, sågas till rätt form och våtslipas för att skapa 
en komfortabel yta som inte skaver mot patientens hud, formen på kanten bestäms via 
ögonmått genom att placera den gamla hylsan bredvid den nya. Sedan går 
ortopedingenjören tillbaka till patienten och ser om hylsan passar eller om 
förändringar bör göras. Om förändringar måste göras så sågas den och våtslipas 
ytterligare tills den har fått godtycklig passform. Det borras samt gängas även ett hål 
där backventilen (8.4.12) skall installeras, för att säkerställa att ventilen sitter kvar på 
plats används gänglåsning. 
Efter att hylsan har anpassats utefter patientens behov så kopplas protesen på. När 
den är påkopplad gör personalen en analys av patientens gångstil och ställer in 
protesen så att den får rätt vinklar och känns bra för patienten. Analysen sker med 
hjälp av ortopedingenjörens syn men även känslan hos patienten, där målet är att ge 
patienten en så naturlig gångstil som både ser bra ut och är bekväm för patienten. 
Efteråt sätts gänglåsning på alla skruvar för att de ska hållas på plats. 

 
 

4.4 Analys nuvarande process 
Gruppen kom fram till vissa områden som kunde förbättras när de gick igenom 
processen och de områdena är: 

• Fästningen av fibervävnaden 

• Injicering av härdaren 

• Sågning av hylsan 

• Inställning av protesen på den nya hylsan 

• Materialval 

I tabell 2 står det preciserat varför gruppen anser de vara förbättringsområden 
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Tabell 2. Förbättringsområden 

Anledning Tar lång tid Kräver noggrannhet men 
mäts subjektivt idag 

Kräver extra 
personal 

Får göras flera gånger om 

 Sågning & Fästning av fibervävnad, Injicering av Sågning och inställning av 
inställning av sågning av hylsan, härdare protesen på den nya hylsan 
protesen på den inställning av protesen på   
nya hylsan den nya hylsan   

 

Vid fästningen av fibervävnaden görs detta genom att placera fyra punkter i linje med 
knäet, detta sker i nuläget med hjälp utav ögonmått och garanterar således inte att den 
får rätt vinkel. Vid fel vinkel så medför det att hylsan blir feltillverkad och därmed 
måste kasseras. Noggrannheten av fästningen kan öka genom att implementera ett 
nytt hjälpmedel eller genom att göra punkterna tydligare. 

När härdaren trycks in så krävdes det två personer ifrån personalen att närvara detta 
för att minimera spill men även för att göra det lättare att få hylsan jämntjock, detta 
då man slätar ut härdaren samtidigt som den trycks in. Detta kan göras bättre genom 
en ny typ av insprutning. Ett annat problem med insprutningen var just att det krävdes 
två personer för att genomföra det, detta då ortopedingenjören var tvungen att vänta 
på att någon från personalen hade tid och hjälpatill. 

Vid sågningen av hylsan gjordes detta med ögonmått för att få den så lik den gamla 
hylsan som möjligt, så att när patienten böjer på benet så ska den inte skava på 
insidan. Detta kan vara besvärligt eftersom det sällan blir ett korrekt utfall första 
gången, utan därmed behöver göras om tills det blir rätt. Vid sågningen av hylsan så 
framkom det även ur intervjun med ortopedingenjören att stora mängder avmaterialet 
avlägsnas när den sågas och detta anser både personalen och gruppen är ett stort 
slöseri med material och resurser. Detta är dock svårt att begränsa då man vill ha så 
mycket av härdaren så att man lättare kan ta bort mer av materialet än att man har för 
lite utav det. Det är även svårt att återvinna materialet då det är ett kompositmaterial. 
(Yang et al.,2011).Vid inställningen av protesen på den nya hylsan så är det väldigt 
känsligt att inställningarna blir korrekta för att patienten ska finna det behagligt att 
använda protesen och för att den ska vara vinklad korrekt baserat på människans 
gångstil. Detta sker för tillfället med ögonmått genom att analysera patientens 
gångstil samt vilken vinkel den har gentemot knäet. 
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4.5 Lösningsförslag 
4.5.1 Fästning av fibervävnad 
För att minimera risken att placera fibervävnaden fel så bör ett hjälpmedel investeras 
i, alternativt att punkterna ritas ut tydligare. Gruppen har inte hittat något konkret 
exempel på marknaden, utan detta kommer behöva tillverkas själv. Eftersom 
personalen på kliniken har stor erfarenhet av protestillverkning uppstår sällan detta 
problem, det har dock förekommit vid tidigare tillverkning. 

 
4.5.2 Injicering av härdaren 
Detta problem kan åtgärdas genom att använda sig av en elektrisk spruta som står på 
en slags ställning. Då skulle det räcka att en person från personalen medverkar då den 
skulle kunna välja hur mycket härdare som sprutas in med tillexempel en pedal likt 
sättet hastigheten på en symaskin styrs på. Detta innebär förutom att endast en person 
klarar av jobbet att det minskar risken för missförstånd som uppstår när två personer 
ska göra något tillsammans. Det sparar även tid om nu inte den andra anställde skulle 
ha tid att hjälpa till direkt. Detta hjälpmedel bör inte vara några problem att 
konstruera, gruppen har sökt men har inte hittat något liknande på marknaden. 

 
4.5.3 Sågning av hylsan 
Här skulle det gå att implementera ett hjälpmedel som innefattar 3D-scanning som 
skulle kunna överföra måtten från den gamla hylsan till den nya. 

 
4.5.4 Inställning av protesen på den nya hylsan 
Detta problem kan åtgärdas genom att implementera ett tredimensionellt hjälpmedel. 
Detta för att minska felkällan som den mänskliga faktorn innefattar eftersom det 
kräver stor erfarenhet av yrkesverksamma att kunna göra dessa bedömningar. 
Däremot går det inte att verifiera att alla använder samma bedömningssystem. Därför 
kan det skilja i de subjektiva analyserna och detta kan kompletteras med ett objektivt 
mätinstrument. Då det är vinkeln av foten som är av intresse eftersom det är denna 
som anger gångstilen, bör det investeras i någon form av vinkelmätare. 

 
4.5.5 Materialval 

 
I dagsläget är det svårt att påverka materialvalet på hylsan något avsevärt då det 
behöver komma något nytt material som ersätter det kompositmaterial som används 
idag. Detta eftersom det är ett beprövat material som härdar fort och är lättbearbetat. 
För exempel på framtida materialegenskaper som önskas, se 5.1 Resultatdiskussion. 
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4.6 Implementera 5S 
För att kunna effektivisera tiden då de går runt i verkstaden och letar efter diverse 
verktyg så kan de implementera 5S. Det framkom dock under intervjun med 
ortopedingenjören (3.3) samt under patientskuggningen (3.1) att företaget har 
implementerat delar utav 5S redan (Bilaga 8.4.14). Det framkom dock även att det 
inte följs till punkt och pricka då personalen fick gå runt och leta efter verktyg i 
verkstaden. Detta kan bero på att alla inom företaget inte inser vilka fördelar som 5S 
kan bidra till samt att de kanske inte tänker på att det underlättar för alla inblandade. 
Gruppen anser att det inte finns så mycket att göra inom 5S förutom att försöka göra 
det sista S:et(Skapa vana) en prioritet. Detta för att säkerställa att resterande S följs. 
Ett alternativ till att få alla anställda på samma nivå är genom att låta dem gå en 
utbildning för att lära sig innebörden av 5S samt vilka fördelar som detta bidrar till. 
Då det till stor del minskar den tid som patienten behöver sitta och vänta på att hylsan 
ska bli helt klar så ser gruppen stora möjligheter med detta. 

 

4.7 3D-scanning och 3D-printing 
En metod som kan implementeras är att använda sig av en 3D- scanner samt en 3D- 
skrivare. Där stumpen 3D-scannas för att efteråt printa ut en 1:1 modell av denna för 
att sedan gjuta hylsan direkt på den. Detta hade minskat tiden ur ett patientperspektiv, 
då man istället för att avsätta en hel för- eller eftermiddag kan genomföra scanningen 
på maximalt tio minuter. Dock får patienten kanske inte ut sin nya protes samma dag 
utan detta kan dröja, åtminstone med dagens teknik. 

Tiden det tar att få sin nya protes beror helt på vilken sorts 3D-skrivare företaget 
investerar i, samt vilken typ av amputering patienten har. Beroende på vilken 3D- 
scanner företaget investerar i så kan de även bestämma vilken noggrannhet som 3D- 
utskriften på stumpen ska ha. Ett exempel som gruppen har tittat på är en 3D-scanner 
som heter Artec Eva och med denna variant så kan en noggrannhet på 0.1mm uppnås. 
(Artec3d, 2019) 
Vid scanningen av stumpen är det lämpligt att patienten sitter med benet i en 90° 
vinkel, detta då hylsan måste passa när användaren flekterar benet utan att den skaver 
mot baksida lår. Det är även under detta moment problem kan uppstå. Då patienten 
inte är på plats under tiden som personalen slipar till passformen på den nya hylsan 
kan de inte prova ut den under tiden och göra små förändringar. 

Däremot möjliggör det för personalen att säkerställa passformen på hylsan nästa gång 
patienten kommer in. Detta kommer ta lite tid, men eftersom merparten av arbetet på 
hylsan redan är gjort (härdningen är färdig, backventilen sitter på plats, protesen är 
fastskruvad o.s.v.) blir väntetiden för patienten fortfarande kortare än innan. Det som 
måste göras om ifall hylsan inte passar när patienten kommer in och ska hämta den är 
att personalen får slipa av ytterligare material och våtslipa igen. Förslagsvis slipas 
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inte allt bort från början utan man låter det sitta kvar tills patienten kommer in och 
provar hylsan, därefter ordnar man passformen. Detta medför att de enda momenten 
patienten behöver vara med på är scanning, kontroll av passform och inställning av 
protesen med vinklar. Genom att gjuta hylsan på en modell av stumpen försvinner 
även ett av momenten som patienterna kan finna obehagliga. För tillfället härdas 
hylsan genom att en slags tryckkammare sätts över för att applicera jämnt tryck det 
blir även varmt när materialen reagerar med varandra och själva härdningen äger rum. 
Detta finner vissa patienter obehagligt och även om det sker relativt fort (<10 
minuter), är det ett moment som kan orsaka obehag, speciellt för patienter som ska 
göra sin första hylsa och aldrig upplevt det tidigare. 

Ur ett användarperspektiv så skulle denna metod inte minska processtiden utan 
däremot skapa väntetider för ortopedingenjören. Storleken på väntetiden beror även 
den på vilken 3D-skrivare som företaget investerar i samt hur lång tid det tar för 
företagets datorer att rendera alternativt beräkna filen som genereras utav scanningen. 
Däremot möjliggör det för personalen att arbeta med andra uppgifter under tiden 
alternativt scanna fler patienter. 

Ett positivt utfall av detta är att det möjliggör för klinikerna att spara filerna av 
respektive patient för att kunna gå tillbaka och se huruvida patientens stump har 
förändrats över de olika besöken. Vid intervjun sade personalen att det är vanligt om 
patientens stump minskar lite i storlek från hylsa till hylsa, om den däremot ökar 
brukar det vara något som inte står rätt till. Genom att kunna spara filerna och på ett 
lätt sätt redogöra för hur storleken förändrats mellan besöken blir det lättare att hitta 
om något är fel. 
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5. Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Förslaget med att införa 3D-scanning och 3D-printing hade underlättat för patienten 
samt för personalen på företaget. Bland annat för att patienten inte behöver spendera 
lika mycket tid i en stol och därmed minimerar risken för dålig blodcirkulation. För 
personalen hade det inneburit att de kan arbeta i den tid som de efterfrågar utan att 
känna någon stress över att bli klara inom en viss tidsram då ingen patient sitter direkt 
och väntar på dem, vilket sker för tillfället. Nuvarande metod för hylstillverkning 
kommer inte att förändras, det som kan komma att förändras är om tillverkningen sker 
direkt på patienten eller på en utskrift av patientens stump. Dock kommer det innebära 
en investering för att implementera digitala lösningar i delar av processen. Då de 
digitala lösningarna kontinuerligt utvecklas samt blir billigare så ser gruppen detta 
som en möjlighet i framtiden. 
Då det bara kom in ett svar från enkäterna, där endast kryssfrågorna hade besvarats, 
kunde inte gruppen föreslå förändringar utifrån ett patientperspektiv med avseende på 
de frågor som ställts. Framförallt det med utformning av lokalerna samt vad 
patienterna har för åsikter om nuvarande process. 

I de lösningar som det krävs en investering av ett externt hjälpmedel så har det varit 
svårt att hitta något på marknaden som uppfyller de önskvärda egenskaperna. Utan 
detta hade förslagsvis kunnat konstrueras av företaget eller av framtida projekt. Dessa 
hjälpmedel kan även specialbeställas. 

Gruppen ser stor potential i framtida utveckling av materialval till hylsan, detta då det 
just nu är mycket spill och är icke återvinningsbart. Även en ny återvinningsmetod 
som innebär att hylsan kan återvinnas uppmuntras. Om en 1:1 modell av patientens 
stump skrivs ut skulle det i framtiden vara möjligt att ta fram ett nytt material som 
hylsorna tillverkas av. Detta material skulle vara styvt och ha samma egenskaper som 
nuvarande material vid temperaturer som patienterna kan tänkas uppleva i sina 
vardagliga liv. När det sedan värms upp till en specifik temperatur blir det flexibelt 
och tillåts ändra sin form. När patienten sedan behöver en ny hylsa för att den 
nuvarande till exempel har dålig passform skulle personalen kunna värma upp hylsan, 
och på så sätt förändra egenskaperna hos materialet, sedan trä den över utskriften av 
stumpen, låta den svalna och på så vis få en ny hylsa som passar utan att behöva 
lägga tid och pengar på att tillverka en ny. Detta skulle vara mycket positivt ur en 
miljösynpunkt eftersom nya hylsor inte behövs tillverkas lika ofta och därför slängs 
inte bara de gamla heller. Dessutom minskar spillet som uppstår vid slipningen av 
nya hylsor, detta är för tillfället en negativ sida hos tillverkningen av nya hylsor. 
Nackdelar md denna metod är bland annat att detta skulle innebära att patienten  
skulle behöva komma in, scanna stumpen och sedan komma in när utskriften är klar 
och hylsan är redo att omformas, det kan medföra att patienten måste gå med sin 
obekväma hylsa ytterligare tid eftersom scanning och omformning inte sker under 
samma besök. Om det skulle vara brådskande med ny hylsa skulle man vid vissa 
tillfällen kunna använda sig av nuvarande metod för att patienten ska kunna få sin nya 
hylsa direkt, men är problemet lindrigt kan patienten ha tid att vänta ytterligare en 
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viss tid. 
En annan utvecklingsmöjlighet i framtiden är bland annat möjligheten för patienten att 
själv kunna scanna av sin stump i komforten av sina egna hem för att skicka in den 
genererade filen till ortopedingenjören. Detta kan till exempel ske genom patientens 
mobiltelefon. Många nya mobiltelefoner har redan möjlighet att kunna scanna föremål 
(Kolev, Tanskanen, Speciale & Pollefeys, 2014). Denna fil skickas sedan till 
ortopedingenjören som då kan skriva ut en modell av stumpen och gjuta hylsan på 
denna. 

 
 

5.2 Metoddiskussion 
Användandet av en patientenkät (3.2) var en riskabel metod att använda sig av då 
man inte alltid kan förvänta sig att människor tar sig tid till att svara på enkäten. Detta 
kunde istället skett genom flertalet intervjuer med patienter. Då hade frågorna kunnat 
ställas direkt till patienten och på så sätt kunnat få svar direkt. Däremot kan man 
uppfattas påträngande samt att vissa personer kan känna skam över att ha en protes 
och inte vill prata om det. Med den nuvarande metoden så blev det inte så många svar 
som gruppen hade hoppats på, med intervjuer så hade man antagligen kunnat få några 
till. Kliniken i Halmstad har inte lika många patienter som de större klinikerna i 
Sverige heller. Detta har sannolikt påverkat det låga antal svar på enkäterna. 
Litteraturstudien kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt, andra sökord kunde använts 
och sökningar kunde genomförts på andra databaser. Fler patientskuggningar kunde 
också ha genomförts, detta för att se hur stor standardavvikelse som finns på tiden 
från patient till patient, samt för att se om fler problem kan uppstå och om de 
identifierade problemområdena sker kontinuerligt. 
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5.3 Sociala, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöaspekter 
5.3.1 Sociala aspekter 
Det mänskliga sammanförandet minskar även mellan personal och patient. Detta är 
en aspekt som gruppen har tagit i beaktande men valt att inte gå in på djupet på. 
Framförallt minskar denna metod tiden patienten måste sitta stilla under, tyvärr 
kommer det däremot att ta längre tid för patienten att få sin nya hylsa. Det är av stor 
vikt att ha en god vård, att därför minska stillasittning för patienten kan uppfattas som 
positivt, speciellt för äldre som har nedsatt blodcirkulation. 

 
5.3.2 Ekonomiska aspekter 
Ekonomiaspekten av det hela innefattar framförallt kostnaden för utrustningen. 
Investeringen blir för 3D-scannern samt 3D-skrivaren, det finns även möjlighet att 
hyra utrustning eller låta andra företag skriva ut modellen. När det gäller utbildning 
krävs det inga större kunskaper för att kunna hantera varken scannern eller skrivaren, 
vilket är positivt. Rent materialmässigt är det svårt att säga hur mycket varje utskrift 
kommer att kosta. Då det beror på upplösning, hur mycket stödmaterial, material etc. 
Eftersom priset på filament till 3D-skrivare går att komma över för ungefär 250 kr/kg 
(fusion3design, 2018) är det ett relativt billigt material. 

 
5.3.3 Miljöaspekter 
Miljömässigt går det att diskutera hur lämpligt det är att skriva ut i plast. De flesta 
utskrifter av plast är gjorda i ABS eller PLA. Båda dessa är möjliga att återvinna 
(Liu, Bertilsson, 1999; Piemonte, Sabatini & Girono, 2013). Det finns dessutom 
filament som är biologiskt nedbrytbart. Om ett nytt material kan användas till 
hylsorna som gruppen föreslagit tidigare kommer det att minska antalet kasserade 
proteser och även materialsvinnet vid tillverkningsprocessen. Det går inte att komma 
undan att det blir svinn när hylsan sågas och slipas till korrekt passform, blir det 
möjligt att ändra passformen på hylsan utan att tillverka en ny minskas dock svinnet 
då färre hylsor behöver tillverkas. 

 
5.3.4 Arbetsmiljöaspekter 
Om metoden att 3D-skriva ut en modell av stumpen börjar användas blir framförallt 
förändringen för personalen att de kan göra hylsan när de har tid och behöver inte 
oroa sig över att patienten sitter och väntar om något annat skulle komma i vägen. 
Detta medför minskad stress för personalen De kan även arbeta med andra 
arbetsuppgifter under tiden som 3D-utskrivningen sker. Om hylsan gjuts direkt på en 
utskrift av stumpen kan personalen själva välja var de vill arbeta. De slipper anpassa 
sig efter patienten som sitter i stolen utan kan själva välja om de vill vara stående 
eller sittande och vilken höjd de vill arbeta med hylsan på. 
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6. Slutsats 
De olika slutsatser som gruppen har dragit är: 

• Digitala hjälpmedel är möjliga attimplementera 
Finns möjlighet att implementera 3D-scanner och 3D-skrivare. 

• Stillasittning går att minska för patienten 
Just nu sitter patienten ner hela processen, detta går att minska genom 
implementering av digitala lösningar. 

• Väntetider kommer att uppstå för personal 
Personalen kommer att få vänta när utskrift av stumpen sker, men kan jobba med 
andra arbetsuppgifter under tiden. 

• Utveckling sker ständigt av digitala hjälpmedel och av proteser 
Proteser utvecklas kontinuerligt och det kommer även innebära att processen 
utvecklas parallellt och därmed så kommer en investering i digitalisering underlätta 
då detta är lättare att anpassa. 

• Utvecklingsmöjligheter finns i framtiden 
Framförallt inom materialsektorn och återvinningsaspekten. Även inom möjligheten 
att kunna scanna sig hemma med hjälp av en mobiltelefon. 
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8. Bilagor 
8.1 Patientenkät 

 
Frågor till patienter som gjort protesutprovning på TeamOlmed’s 

klinik 
Detta görs i samband med två studenter på högskolan i Halmstad, deras uppgift är att försöka 

förbättra processen för protesutprovning utifrån ett patient- samt personalperspektiv. 
Undersökningen är frivillig och informationen kommer enbart att användas i ett förbättringssyfte. 

Vid frågor var vänlig kontakta oss 

Gabriel Kvist: gabkvi16@student.hh.se telefon: 0730761110 

Pelle Salomonsson: pelsal16@student.hh.se telefon: 

0733242126 Handledare Lina Lundgren: 

Lina.Lundgren@hh.se 
 

Ålder? 
 

Under 18 år 18-30 år 30-45 år 45-60 år 60-75 år 75 år+ 
      

 
Vilket kön är du? 

 
Man Kvinna Vill ej ange Annat 
    

 
Hur många besök har du gjort hos TeamOlmed för att få en ny protes/hylsa? 

 
1 2 3 4 5 5+ 
      

 
Vilken sorts protes har du? 

 
Ben Bröst Arm 
   

 
Om benprotes, kryssa i vilken sorts nedan. 

 
Underben Knä Lårben Höft 

mailto:gabkvi16@student.hh.se
mailto:pelsal16@student.hh.se
mailto:Lina.Lundgren@hh.se
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När fick du din första protes? Anges ungefärligt i antal år samt månader. 
  _ år  _ månader 

 
 

Har tiden för protesutprovningen förändrats sedan ditt första besök? 
 

Ja Nej 
  

 
Har du märkt av att något förändrats sedan ditt första besök? 

 
Ja Nej 
  

 
Om du svarat ja ovan, vad har förändrats? Något i miljön där protesutprovningen 
sker eller något i hanteringen/processen, till exempel om utprovningen skett med 
en annan metod, tar det ungefär lika lång tid som första gången, har upplevelsen 
kanske blivit mer eller mindre behaglig. 
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Har skulle du betygsätta komforten hos din första protes? 
 

 

1 
Inte alls 

komfortabel 

2 3 4 
Mycket 

komfortabel 
    

 
 
 

Har du upplevt skavsår från din protes? 
 

Ja Nej 
  

Om ja, var någonstans skavde det? Till exempel inuti, ovankanten etc. 
 
 
 
 

Om svaret är ja på frågan ovan, var problemet lätt åtgärdat? 
 

Ja Nej 
  

 
Om svaret är nej på frågan ovan, fick du en helt ny protes? 

 
Ja Nej 
  

 
Har du behövt återkomma för att ändra inställning på din protes? 

 
Ja Nej 
  

 
Om ja, hur många gånger behövde du återkomma tills problemet var åtgärdat? 
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Har du behövt återkomma för att åtgärda något annat problem med din protes? 
 

 

Ja Nej 
  

Om ja, vad var problemet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad tycker du kan förbättras/förändras? Kanske något visst moment du som 
patient finner jobbigt eller obehagligt, till exempel att behöva sitta still under en 
längre tid. Hade du kanske velat ha något speciellt i rummet som du kunde hålla 
dig sysselsatt med under tiden du väntar, kanske något för att öka 
blodcirkulationen eller funkar det bra som det är nu? 
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Vad anser du om rummet du befinner dig i under tiden protesutprovningen sker? 
Är stolen bekväm? Finner du rummet trivsamt? Hade du ändrat något för att göra 
rummet trevligare (till exempel färg på vägg och golv). Föredrar du en miljö som 
är mer likt ett sjukhus/vårdcentral eller vill du ha det lite meravslappnat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tack för din medverkan 
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8.2 Intervjufrågor till ortopedingenjör 
Vilka moment är mest tidskrävande? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Finns det några moment som behöver utvecklas mer än andra? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vad tror du skulle gå att utvecklas för att effektivisera processen? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Finns det statistik på hur många patienter ni har varje år? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hur lång tid tar det från det att patienten anländer tills det att den har en färdig 
protes som går att använda? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Frågar ni vad patienterna anser samt tycker om processen? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------- 
---------- 

 
Använder ni er utav 5S eller någon annan form av metodik på företaget? 
Ominte vad anser ni om att implementera det? 
----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- 

 
Finns det något moment som är oergonomiskt för patient eller personal under 
en längre tid? 
----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- 

 
 

8.3 Video process 
https://www.youtube.com/watch?v=qx56HY5ephw Össur Presents: Modular Socket 
System 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjk_Or7GLmA Beskrivning av tidigare metod 

http://www.youtube.com/watch?v=qx56HY5ephw
http://www.youtube.com/watch?v=qx56HY5ephw
http://www.youtube.com/watch?v=Xjk_Or7GLmA
http://www.youtube.com/watch?v=Xjk_Or7GLmA
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8.4 Bilder 
8.4.1 Skyddsstrumpor 

 

8.4.2 Patientstol och omgivning 

 
8.4.3 Skumgummiförråd 
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8.4.4 Koppling 
 

 

 

 
 

8.4.5 Hjälpmedel vid kopplingsmontering 

8.4.6 Gummistrumpa 
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8.4.7 Gummitätning 
 

 

 

 
 

8.4.8 Fibervävnaden 
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8.4.9 Konnektorn med de fyapunkterna 
 

 

 

 
 

8.4.10 Härdare 
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8.4.11 Tryckkammaren 
 

 

 

 
 

8.4.12 Backventil 
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8.4.13 Hjälpmedel vid applicering utavgummistrumpa 
 

 

 

 
 

8.4.14 Patientrum 
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8.4.15 Gångväg till verktygsrum samt verkstaden 
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8.4.16 Verktygsrum 
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8.4.17 Arbetsbänkar i verkstaden 
 

 

 

 



43 

 

 

 

 
 

8.4.18 Liner med pinne 
 



 

 

 

Gabriel Kvist 
 
 
 
 
 
 

 
Pelle Salomonsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad 
Telefon: 035-16 71 00 
E-mail: registrator@hh.se 
www.hh.se 

mailto:registrator@hh.se
mailto:registrator@hh.se
http://www.hh.se/
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