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Sammanfattning
Reumatoid Artrit är en kronisk systemsjukdom som bland annat drabbar leder, skelett och 
muskler. Kännetecknande symptom innefattar svullnad och värk i mindre leder på grund 
av en nedbrytning av ledernas brosk och omgivande vävnader. Händerna är bland de 
första drabbade kroppsdelarna, med nedsatt funktion och försämrad livskvalitet hos 
patienten som följd. Väldigt få alternativ är tillgängliga idag för att bedöma resultatet av 
en behandling. Dessutom, trots att sjukdomens påverkan på lederna är väldokumenterad 
finns det begränsade vetenskapliga data angående musklernas tillstånd. Till detta ändamål 
utvecklades en apparat på Högskolan i Halmstad år 2005 för att mäta extensionskraften i 
fingrarna kring knoglederna. Denna rapport beskriver ett projekt utförd med syfte att 
förbättra den nuvarande prototypen, både funktionellt och designmässigt. Ett nytt koncept 
togs fram genom tillämpningen av Stig Ottossons Dynamisk Produktutveckling. 
Kvalitativ information från intervjuer med arbetsterapeuter och patienter blev den 
huvudsakliga informationskällan. Konceptets grundprincip blev en fjäder som tillåter 
mätningar i såväl extension som flexion. Utformningen av konstruktionens olika 
komponenter strävade efter att lösa olika besvär med den nuvarande prototypen. Med 
hjälp av ett antal designverktyg utvecklades två förslag på basenheter med en tilltalande 
form. Varje förslag erbjuder olika grader av bärbarhet men bygger kring samma 
grundprinciper: utökad användarvänlighet och anpassat dataformat. Arbetets resultat 
breddar användningsområdena för apparaten samtidigt som det erbjuder användaren en 
enklare hantering av instrumentet.



Abstract
Rheumatoid Arthritis is a chronic systemic disease which affects e.g. joints, muscles and 
the skeleton. Typical symptoms include swelling and pain in lesser joints due to the 
decomposition of the joint's cartilage and nearby tissues. Hands are among the first 
affected body parts, incurring functional impairment and degradation of life quality for 
the patient. For the time being, there are very few alternatives to assess the results of a 
medical treatment. Furthermore, although the impact of the disease on joints is well 
understood, there is still limited data regarding changes in muscle function. To fill this 
gap, a device was developed at Halmstad University in 2005 which allows measurements 
of the finger extension force around the knuckles. This report describes a projekt 
undertaken in order to improve the current prototype, from a functional point of view as 
well as the aesthetics. A new concept was developed using Stig Ottosson's Dynamic 
Product Development. Qualitative information from interviews with therapists and 
patients became the main source of information. The concept's principle became an 
elastic beam allowing measurements of both extension and flexion. Design of the 
construction's other components focused on solving different issues with the current 
prototype. Several design tools were used to develop two propositions for base units with 
an attractive form. Each of these concepts offers different levels of portability though they 
are built according to the same principles: increased user friendliness and customized data 
format. The result of this thesis widens the field of application for the appartus as well as 
simplifying handling for the end-user.
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1 Bakgrund
Reumatoid Artrit (RA) är ett patologiskt tillstånd som medför nedbrytning av ledbrosket. 
I sjukdomens tidiga stadium angrips de mindre lederna såsom metacarpophalangeal 
(MCP) leden. Handens rörlighet försämras och därmed patientens livskvalitet.

Handen bidrar mycket till livskvaliteten på grund av dess mångsidiga funktion. Man 
använder ständigt händerna för att interagera med omvärlden, när man till exempel tar tag 
i saker, känner av objekt eller kommunicerar (Tyldesley, 1996).

Vad det gäller Reumatoid Artrit är ersättningen av MCP-lederna med proteser en alltmer 
vanlig behandlingsmetod (Moutet et. al., 2006).
För att bedöma om operationen och rehabilitering har varit framgångsrika behöver man 
mäta en mängd olika parametrar varav handstyrkan hos patienten är en viktig indikation 
på operationsresultatet. Ett antal lösningar fanns på marknaden för att mäta greppstyrkan 
men inget kommersiellt tillgängligt alternativ kunde utföra samma uppföljning av 
extensionskraften (Olandersson et. al., 2005).

Samtidigt, trots att sjukdomens påverkan på lederna är väldokumenterad, finns det än 
idag endast begränsad information om hur musklerna och andra intilliggande vävnader. 
Det finns även behov inom forskningen av apparater för att kunna göra mätningar av 
muskelkraftens utveckling under olika stadier i sjukdomen, samt för att kunna genomföra 
undersökningar kring kraftutvecklingen för enskilda fingrar och under helhandsrörelser 
(Olandersson et. al., 2005).

År 2005 initierades ett projekt på Högskolan i Halmstad till detta ändamål (Lundqvit et. 
al., 2005). Apparaten EXIT utvecklades, och en funktionsduglig prototyp finns idag.
Det finns dock ett behov att föra vidare projektet och, utifrån prototypens grundprinciper, 
komma fram till en fullständig produkt.

1.1 Syfte
Syftet med projektet är att förbättra EXIT inom följande områden:

 Förenkling av konstruktion, med bland annat andra alternativ till trycksensorn 
(töjningsgivare), förenkling av inställningsmekanismen för handstorlek

 Högre användarvänlighet av hård- och mjukvaran, både för patienten och 
sjukvårdspersonalen

 Möjlighet att integrera mätning av greppkraften
 Attraktivt utseende

1.2 Mål
Målet med projektet är att komma fram till en produkt så nära nollserien som möjligt.
Detta innebär:

 En funktionsmässigt slutgiltig konstruktion
 En modell på utformningen
 Komponent- och materialval
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1.3 Avgränsningar
Under projektets gång framkom det att all elektronik och relaterade programvaror skulle 
kräva mer tid än detta examensarbetes ramar tillåter. Därför kommer detta aspekt att 
behandlas mycket översiktligt i de följande sidorna.

2 Teoretisk referensram
För att kunna förstå de olika principerna bakom mätningarna av handkraften behöver man 
först ha grundläggande kunskaper om handens anatomi och funktion. Eftersom 
instrumentets syfte är att huvudsakligen mäta dessa krafter hos Reumatoid Artrit-patienter 
är det också nödvändigt att man känner till sjukdomen.
Dessa begrepp presenteras nedan.

2.1 Handens ben
En människas hand innehåller 27 ben som delas upp i tre olika grupper (Marieb, 2001), se 
figur 2-1. Leder mellan dessa ben möjliggör rörelserna.

Handleden består av de åtta carpala benen (på medicinlatin Ossa carpi), anordnade i två 
oregelbundna rader. Eftersom en kroppsdel ofta identifieras med hjälp av sitt avstånd 

gentemot den tillhörande lemmens ursprung, 
pratar man om proximala carpala ben och 
distala carpala ben. Den proximala raden 
ligger närmast strålbenet (Radius) och bildar 
med detta den fysiologiska handleden. Den 
distala raden bildar i sin tur de 
carpometacarpala lederna med de 
metacarpala benen (Ossa metacarpalia).
Varje finger (Digitum manus) förutom 
tummen består av tre falanger. De falanger 
som ligger närmast handleden heter 
proximala falanger (Phalanx proximalis), och 
fingertoppar befinner sig på de distala 
falangerna (Phalanx distalis). Mellan dessa 
ligger de mediala falangerna (Phalanx media) 
(Marieb, 2001).

Fig. 2-1. Handens bengrupper1

Notera att tummen saknar Phalanx media, och istället har dess metacarpala ben större 
rörelse omfång. Fingrar med tre falanger brukar även hänvisas till under samlingsnamnet 
”ulnara fingrar”, efter armbågsbenets namn på medicinlatin (Ulna).
Till skillnad från Ossa carpi saknar Ossa metacarpalia och falangerna särskilda namn. 
Istället numrerar man dessa med siffror (ibland romerska siffror), där 1 (I) motsvarar 
tummen och 5 (V) lillfingret. Därmed bildas handflatan av de metacarpala benen 2 till 5 
(Marieb, 2001).

1 Källa: http://www.handuniversity.com/topics.asp?Topic_ID=24
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Av speciellt intresse för detta arbete är knogleden, också kallad för 
metacarpofalangealleden (förkortad MCP-leden). Som namnet tyder befinner den sig 
mellan de metacarpala benen och de proximala falangerna.
Denna sorts led benämns condyloid för finger 2 till 5 och tillåter rotation i två plan. I 
fingrarnas fall kan man åstadkomma flexion (böjning mot handflatan) och extension 
(sträckning mot handryggen), abduktion (när man för isär fingrarna) och adduktion (när 
man för fingrarna emot varandra), samt cirkumduktion (cirkelrörelse, en kombination av 
de föregående rörelserna) (Marieb, 2001).

Rörelseomfånget (eller ROM, Range of Motion) kring MCP-lederna är 90 grader i flexion 
och 20-30 grader i extension i förhållande till de carpala benen. ROM varierar dock 
mellan enskilda fingrar och individer; pekfingret kan flekteras med 70 grader medan en 
flexion på 95 grader kan uppnås med lillfingret. ROM i adduktion och abduktion varierar 
mellan 40 och 60 grader (Freivalds, 2004).

MCP-lederna är synoviala leder. Denna beteckning syftar på dess struktur. En synovialled 
kännetecknas huvudsakligen av en kapsel som omsluter de tillhörande benens 
broskbeklädda epifyserna (extremiteter) och som förstärks av ligament. Kapseln 
innehåller synovialvätska vars huvuduppgift är att minska friktionen mellan broskskikten 
(Marieb, 2001).

Kraften som behövs för att kunna styra dessa rörelser tillförs av ett antal muskler som 
beskrivs nedan.

2.2 Handens muskler
Detta avsnitt behandlar de viktigaste musklerna med avseende på rörelse kring MCP-
lederna 2-5.

Fig. 2-2. Översikt över underarmens muskler2

2 Källa: http://www.wristbuilder.com/faqs.htm
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På medicinlatin brukar muskelnamn beskriva musklernas ursprung, fäste, läge, form 
och/eller funktion.
De två huvudansvariga musklerna för flexionen av de ulnara fingrarna heter därför 
Flexor digitorum superficialis och Flexor digitorum profundus. Se figur 2-2.
Flexor digitorum superficialis fäster i Phalanx media 2-5 och används när snabba rörelser 
eller  motstånd är inblandad. Flexor digitorum profundus fäster i Phalanx distalis 2-5 och 
styr den långsamma flexionen. Lillfingret flekteras ockå med hjälp av Flexor digiti  
minimi brevis som sträcker sig mellan ett crapalben och Phalanx proximalis 5, på utsidan 
handen (Marieb, 2001).

För extensionen av fingrarna 2-5 är Extensor digitorum communis ”prime mover”, d.v.s. 
den främsta muskeln. Denna fäster i en speciella senor (”extensor hood” eller ”extensor 
expansion”) som löper längs den dorsala sidan (mot handryggen) av fingrarna samt i 
Phalanx distalis 2-5. Extensor indicis är en mindre muskel som enbart sträcker 
pekfingret, som namnet tyder. Den fäster i ”extensor expansion” 2, över den proximala 
falangen. Det är värt att notera att Flexor carpi ulnaris stabiliserar handleden vid 
fingerextension (Marieb, 2001). Extension av finger 5 kring MCP-leden styrs delvis av 
Extensor digiti minimi (Palastanga et. al., 2006).

Abduktion och adduction av finger 2-5 sköts av mindre muskler i handen, Interossei. De 
har sitt ursprung i de metacarpala benen och fäster på de proximala falangerna på 
respektive fingrar. Det finns både palmara (vid handflatan) och dorsala Interossei  
(Marieb, 2001).

Det är ett samspel mellan flexorer och extensorer som möjliggör kontroll över rörelserna, 
så att både precision och kraft kan åstadkommas beroende på individens behov. Däremot 
är det benen som ger stöd för musklernas angreppspunkt och lederna som styr 
muskelkraftens omfång. Man kan lätt inse hur funktionen kan försämras då det 
sistnämnda förstörs. Det är just det som händer när man drabbas av Reumatoid Artrit, och 
sjukdomen beskrivs i nästa del av denna rapport.

2.3 Reumatoid Artrit
Reumatoid Artrit, eller ledgångsreumatism, är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 
0,5-1 procent av västvärldens befolkning (Frostegård, 2006), varav två miljoner 
människor bara i Europa (Moutet, 2006), främst kvinnor från och med 50-års åldern.

Under sjukdomens förlopp sker en inflammation i lederna, med nedbrytning av brosket, 
benen och närliggande vävnader som följd. Oftast är det de mindre lederna som först 
angrips, speciellt i händerna. Andra kroppsdelar kan påverkas, såsom ögonen, huden och 
lungorna (Marieb, 2001).

Orsakerna är i dagens läge fortfarande oklara, men symptomen är väldokumenterade 
(Frostegård, 2006). De första kännetecknen innefattar svullnad, ömhet och stelhet i de 
drabbade lederna, och vid mer avancerade stadier förekommer felställningar.
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Felställningar i fingrarna kallas för:
 Ulnar drift
 Knapphålsdeformitet
 Svanshalsdeformitet
 Skomakartumme

Se även figur 2-3.

En omedelbar konsekvens av dessa 
felställningar blir en markant nedsatt 
funktion och en försämring av patientens 
dagliga liv. Eftersom händerna visas 
ständigt för allmänheten påverkas även 
patientens självförtroende eftersom 
deformiteter upplevs som oestetiska.

Fig. 2-3. Felställningar i en RA-drabbad hand3

Behandlingsmetoderna består i dagens läge av medicinering, hjälpmedel, och vid svåra 
symptom, kirurgiskt angrepp. I det senare fallet ersätter man MCP-lederna mot proteser.

För att kunna utvärdera operationens 
framgång behövs speciellanpassad 
mätapparatur. Vad det gäller greppkraft kan 
ett instrument vid namnet Grippit användas, 
se figur 2-4.

Grippit tillverkas av AB Detektor i 
Göteborg.

Fig. 2-4. Mätning med Grippit4

Apparaten levereras på ett underlag. Försökspersonen sätter underarmen på ett stöd och 
får tag i ett ställbart handtag. Där sitter en kraftgivare vars mätningar skickas till en 
databehandlingsenhet. Resultatvärdena visas sedan på en display. Dessa värden är max-, 
medel- och slutkraft.

Som det påpekades tidigare, är samspelet mellan krafterna i både flexion och extension 
viktigt för att uppnå fullständig funktion i en led. Tyvärr finns det ännu ingen 
kommersiellt tillgänglig motsvarighet till Grippit för mätningen av extensionskraften.

Därför utvecklades en apparat på Högskolan i Halmstad år 2005 som just skulle uppfylla 
denna funktion.

3 Källa: http://www.healthcentral.com/osteoarthritis/17130-146.html
4 Källa: http://www.grippit.se/
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2.4 EXIT
Resultatet till detta första projekt (Lundqvist et. al., 2005) blev en prototyp som används 
än idag av Sofia Olandersson, Universitetsadjunkt i Biomekanik på Sektionen för 
Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad.

Apparaten var först och främst tänkt att användas för att följa upp behandlingen av bl.a. 
RA-patienter. Utöver det lämpar instrumentet sig för att mäta kraften i fingerextension 
hos friska människor, tillsammans med ultraljudmätningar på själva musklerna i ett 
forskningssammanhang. Till exempel är det fortfarande oklart i vilka fingervinklar man är 
startkast i extension.

Apparaten består huvudsakligen av tre stänger, se 
figur 2-5. Den första tar stöd av Phalanx 
proximalis (1), den andra ligger mot handryggen 
(2) och den tredje, mot knoglederna, håller handen 
fast (3).
En friktionsfri led (4) möjliggör rotation kring 
MCP-leden (Lundqvist et. al., 2005).

När testpersonen utför en mätning överförs 
kraften från (1) till en sensor (trådtöjningsgivare) 
via en tryckarm. Sensorn mäter en elektrisk 
spänning i Volt. 

Fig. 2-5. Schematisk uppbyggnad av EXIT

Detta värde förstärkas och omvandlas från en analog till digital signal av dedikerade 
kretskort för att sedan skickas till en dator, där ett program tar fram värdena i Newton. 
Programvaran visar sedan grafer och anger statistiska mått, bl.a. max- och medelvärde 
(Lundqvist et. al., 2005).

Man har möjligheten att välja bland tre förbestämda handstorlekar med hjälp av 
inställbara skruva. Likaså kan man ställa in tre olika kraftutväxlingar vid sensorn, vilket 
möjliggör ett mätintervall på 0 till 370N (Lundqvist et. al., 2005).

Syftet med detta är att kunna utföra mätningar oberoende av testpersonens fysiologiska 
förutsättningar, samt att tillåta mätningar på såväl enskilda fingrar som för hela handen. 

Ovanstående egenskaper var några av kraven som ställdes under det ursprungliga 
projektet för att tillfredsställa forskningsinriktade användares- och handkirurgers behov.
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Med hjälp av ett gummiband hängs mätapparaturen upp på en 
krok som står på ett underlag, se figur 2-6.

Syftet med gummibandet är att dels låta testpersonen vila handen 
och dels för att undvika att externa krafter påverkar själva 
mätningen, till exempel reaktionskrafter från armbågen eller 
axeln. På tidiga prototyper låg handen på ett plant underlag, dock 
påverkades mätningarnas repeterbarhet negativt (Olandersson, 
2005).

Fig. 2-6. EXIT i prototypstadium5

Prototypen har används till ett antal studier gjorda på såväl friska testpersoner som RA-
patienter, för att bl.a. säkerställa reliabiliteten och validiteten av apparatens mätningar 
(Olandersson et. al., 2005; Lundqvist et. al., 2005; Svensson et. al., 2005), ta fram 
referensvärden (Adolfsson et. al., 2006) och jämföra resultaten med Grippit (Svensson et. 
al., 2005; Adolfsson et. al., 2006). 

Hittills har rapporten presenterat de grundläggande begreppen bakom projektet. I nästa 
avsnitt skall metodiken som användes för att genomföra arbetet beskrivas.

5 Källa: Lundqvist et. al., 2005
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3 Metodologi
Eftersom detta projekt syftar på re-engineering av en befintlig produkt skall olika 
filosofier inom produktutveckling först redovisas, med en granskning av dess lämplighet 
för det aktuella projektet. Sedan presenteras den valda metoden och de olika verktygen 
som användes under utförandets gång.

3.1 Seriell produktutveckling
Det har varit traditionella arbetssättet av historiska skäl (Ullman, 2003).
I samband med utvecklingen av massproduktion skedde en specialisering av företagets 
olika funktioner. Avgränsade och någorlunda isolerade avdelningar skapades. Varje 
avdelning utförde specifika uppgifter och förde vidare resultatet av sitt arbete till nästa 
länk i kedjan, se figur 3-1.

Detta arbetssätt anses i dagens läge 
olämpligt eftersom det inte tar hänsyn till 
kraven från kunder och användare. 
Marknaden avlyssnas inte.
Dessutom finns det inget samarbete mellan 
företagets operativa enhet. Risken finns då 
beslut som fattades i tidiga faser av 
designprocessen innebär stora kostnader för 
att förverkligas, ofta på grund av den 
bristfälliga kommunikationen.

Fig. 3-1. Arbetsgången enligt seriell produktutveckling6

Slutligen, den höga anpassningsnivån som krävs på den slutliga produkten medför att 
detta tänkesätt inte är tillfredställande för detta projekt.

3.2 Stage-Gate
Till skillnad från seriell produktutveckling är själva processen den centrala delen av 
Stage-Gate modellen (Cooper, 2001). Som namnet tyder är de viktiga beståndsdelarna 
uppdelade i två kategorier (Figur 3-2):

 Stage: utförande av förutbestämda aktiviteter
 Gate: beslutspunkter; slutsatserna från föregående Stage ger underlag för att 

antingen föra projektet vidare eller avbryta

Fig. 3-2. ”Stage-Gate”-processen7

6 Källa: Ottosson S., 1999
7 Källa: Cooper R. G., 2001
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De olika faserna blir tydligt tidsavgränsade, vilket ger projektledaren större kontroll över 
projektets utförande. Trots att Cooper uppmuntrar deltagarna av en ”Stage-Gate”-process 
att arbeta parallellt under arbetsgången erbjuder denna metod begränsad flexibilitet, 
eftersom besluten fattas enbart vid förutbestämda tidspunkter. Detta stela uppläge samt att 
Stage-Gate lämpar sig bättre för stora organisationer gör att metoden inte passar det 
nuvarande projektet.

3.3 Concurrent engineering
Med Concurrent engineering eftersträvas en större fokus på produktens livcykel, från 
design till avveckling. Kundkrav är centrala i hela utvecklingsprocessen (Ullman, 2003).
En viktig egenskap för denna metod är användandet av tvärfunktionella team av alla 
inblandade avdelningar och personer. Förrutom det är användandet av verktyg från CAE 
(Computer Aided Engineering) ett viktigt redskap för införandet av Concurrent 
engineering (Ottosson, 1999).

Eftersom projektgruppen består i vårt fall av en person som får anlita externa rådgivare 
och experter, samt att projektet har begränsade tids- och ressursramar, kan Concurrent 
engineering itne användas med stor fördel.

3.4 Dynamisk produktutveckling
Metodiken definieras på följande sätt (Ottosson, 1999):
Dynamisk produktutveckling (DPD) innebär att man på ett dynamiskt och resurseffektivt 
sätt med användaren/användningen i fokus och med hänsyn till samhälleliga krav och 
företagsekonomiska krav på snabbast möjliga sätt utvecklar kvalitativa produkter. 
Produkterna skall vidare uppfylla en stor mängd individuella krav och önskemål. 
Produkterna skall också uppfylla krav på sunda etiska och moraliska värderingar bl.a. sett 
utifrån ett kretsloppsperspektiv. 

Arbetsgången presenteras schematiskt i figur 3-3.
 Denna karakteriseras av att 
man fortlöpande utvecklar 
produktkonceptet genom 
många, snabba beslut och 
användandet av kreativa 
utvecklingsverktyg, förkortade 
BAD-PAD-MAD

 Brain Aided Design: 
brainstorming och 
liknande

 Pen Aided Design: 
skisser och enkla 
ritningar

 Model Aided Design: 
enkla modeller i 
papper/kartong

Fig. 3-3. DPD-cykeln8

8 Källa: Ottosson S., 1999
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Syftet med arbetsgången är att förkorta utvecklingstiden och erbjuda en stor  flexibilitet 
för att inkorporera förändringar, och på så sätt höja kvaliteten på den slutgiltiga 
produkten. Här sätts användaren i centrum.

Författaren hävdar att DPD är lämpligast vid utveckling av innovationer, då marknadens 
behov kanske inte finns än.

3.5 Vald metod
DPD-principerna tillämpades i detta projekt, på följande sätt:

Arbetsgången bestod av tre 
huvudsakliga faser, organiserade i en 
iterativcykel, se figur 3-4.

3.5.1 Informationsinsamling och 
feedback

Det första steget var att utföra en 
grundläggande 
informationsinsamling, med hjälp av 
kurslitteratur, befintliga rapporterna 
från det ursprungliga projektet samt 
studier utförda med EXIT. På så sätt 
skaffades en tillräckligt omfattande 
bild över projektets bakgrund.

Dessa dokument kompletterades med 
databassökningar på vetenskapliga 
artiklar (PubMED, ScienceDirect) 
samt patentdatabas (esp@cenet) på 
Internet.

Fig. 3-4. Valt tillvägagångssätt

Syftet med detta var att leta efter uppdaterade statistiska värden, att få inspiration för de 
kommande kreativa faserna, samt att undvika patentintrång på befintliga lösningar.

Den primära informationskällan i fortsättningen blev möten på Spenshult AB.
Spenshult AB är ett privat vårdföretag beläget i Oskarström, utanför Halmstad. Det är 
Sveriges enda specialistsjukhus inom reumatologi, och företaget beskrivs som ett 
kunskapscentrum på internationell nivå. Terapeuternas kompetens på Spenshult AB, 
möjligheten att komma i kontakt med RA-patienter samt den geografiska närheten gjorde 
sjukhuset ett självklart val som primär informationskälla.

Mötena anordnades av Maria Mattsson, leg. arbetsterapeut. Vid varje tillfälle deltog först 
en grupp terapeuter, sedan bidrog patienter med sina synpunkter. Patienterna fick vara 
ensamma eller sitta i mindre grupper. På så sätt kunde respondenterna tycka till från den 
perspektiven de hade på sin vardag, utan att påverkas av terapeuternas kunskaper och 
yrkesmässiga erfarenhet.
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I början av varje intervjutillfälle presenterades projektet och den nuvarande prototypen 
för respondenterna, som sedan uppmuntrades att fritt ange sina synpunkter och föra en 
diskussion kring dessa. Ett underlag hade förberetts för att kunna ta upp punkter som inte 
kommit fram under diskussionen, se bilaga 1.

Denna informationsinsamlingsform valdes för att öka probabiliteten att få fram nya idéer, 
samt för att kvalitativ data var betydligt viktigare än kvantitativ information i projektets 
sammanhang.

Det första mötet på Spenshult AB med arbetsterapeuter och patienter hölls den 4:e 
oktober 2007 och det andra mötet ägde rum den 6:e december 2007. Patienterna som 
deltog i detta tillfälle hade inte varit med den första gången, eftersom personerna som 
vårdas på Spenshult AB brukar göra kortvariga vistelser. Mötena dokumenterades med 
hjälp av digitalkamera och anteckningsblock.

Två rådgivare på Högskolan i Halmstad stod till hjälp vid behov.
Sofia Olandersson, uppdragsgivare, gav sina synpunkter då biomekanik och ergonomi var 
inblandade, gav upplysning om relevant litteratur, samt lånade ut EXIT-prototypen.

Tommy Salomonsson, Universitetsadjunkt på Sektionen för Informationsvetenskap, Data- 
och Elektroteknik, Högskolan i Halmstad, bidrog till alla frågor berörande sensorn, de 
olika elektroniska komponenterna samt programvaran. Tommy Salomonsson hade redan 
deltagit i utvecklingen av tidigare versioner av EXIT.
Övrig information insamlades ad-hoc, t.ex. specifikationer för komponenter hos möjliga 
leverantörer.

3.5.2 Analys

Under analysfasen fastställdes, efter kritisk granskning, de funktioner och krav som 
produkten skulle uppfylla. Genom feedback uppdaterades dessa fortlöpande. Det vill säga 
att både tidigare arbeten och resultat från möten användes som underlag.
Slutsatserna gav upphov till antingen flera ”BAD-PAD-MAD”-aktiviteter, eller ett val av 
helhets- och dellösningar.
Efter detta val gjordes en dimensionering av de olika ingående komponenter samt ett val 
av material, som skulle integreras i funktionsprototypen.

3.5.3 BAD-PAD-MAD

Ett brainstormingspass kring två huvudfunktioner (”Mäta extensionskraft” och ”Fixera 
handen”) anordnades med en grupp av sex studenter. Förslagen antecknades för senare 
analys.
Skisser användes flitigt för att ta fram ny koncept som sedan översättes till modeller i 
kartong för att visuellt representera helhets- och dellösningar.

3.5.4 Benchmarking

Ingen djupgående benchmarkingaktivitet har genomförts eftersom det fanns väldigt få 
likartade lösningar tillgängliga på markanden.
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3.5.5 CAD

CATIA V5r16 var verktyget som användes för att rita det slutgiltiga konceptet.

3.5.6 Design och utformning

Här tillämpades verktygen som hade använts under programmets Designkurs.
Kärnvärdena, d.v.s. de värderingarna ett varmärke vill förknippas med, utgör 
grundstenarna för all utformningsarbete eftersom de skall översättas till produktsemantik. 
Produktsemantik är vad produkten uttrycker (Ottosson, 1999).
Utvalda kärnvärden sammanställdes i en Wordboard, d.v.s. en samlingstavla med de 
viktigaste värderingar produkten skulle utstråla. Detta utökades till en Imageboard med 
bilder som grafiskt representerar begreppen från Wordboard.
Från det ovannämnda underlaget pågick en skissningsfas som gav upphov till två koncept 
för apparatens bas samt två ytterligare förslag för själva instrumentet.

3.5.7 Projektplan

I början av projektet skickades en projektplan till handledaren, tillsammans med en 
preliminär tidsplan, se bilaga 2.
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4 Resultat
De olika faserna i utvecklingsarbetet presenteras nedan i ungefärlig kronologisk ordning.

4.1 Besöken på Spenshult
Under det första mötet var personalen kritisk angående dataformatet, och behovet av en 
dator. Detta tydde på en ytterligare användargrupp, nämligen arbetsterapeuter på ett 
sjukhus, med särskilda behov.

Denna grupp föredra funktionalitet och enkel informationshantering. Ett maximumvärde 
för kraften patient kan utveckla är allt som behövs för att regelbundet följa upp patientens 
tillstånd. Därmed minskar behovet för avancerade programvaror.
Bärbarhet är en annan viktig faktor, den ger möjligheten att besöka ett stort antal patienter 
direkt i deras rum.
Slutligen, bör apparaten kunna rengöras enkelt, med t.ex. spray.

Patienterna som deltog i intervjun representerade typiska RA-drabbade personer i olika 
utvecklingsstadier.

Det som kom fram medan de provade apparaten var följande punkter:
Även vid inställningen för stora händer fanns det ont om plats, och därmed var det svårt 
att föra in handen vid ett avancerat sjukdomstadium, med tydlig svullnad kring MCP-
lederna. Tummen vilade på stångens skruvar, vilket upplevdes som störande. Se bilderna 
nedan.

Fig. 4-1. Svåra deformiteter och markant svullnad förhindrar användningen av nuvarande EXIT
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Dessutom gav stången upphov till ett tryck 
på knogleden. Detta läge är besvärligt precis 
efter operation, då området kring knogleden 
känns ömt. Lösningen med stången i 
handflatan som pressar handen mot 
paddarna måste revideras.

Förutom stången tyckte patienterna att 
apparaten var bekväm under användning. 
Paddarnas trämaterial, eller liknande, skulle 
fördelaktigt användas återigen i den nya 
versionen av instrumentet.

Fig. 4-2. Inställningsskruvarna upplevdes som störande

En gemensam egenskap hos patienterna var deras förhållandevis svaga handleder, de 
flesta patienterna flekterade handleden under utförandet av extensionsrörelsen. Hur 
mycket av mätningarna påverkas av detta är oklart men man bör sträva efter att bibehålla 
handen i ett neutralt läge.

4.2 Funktionsanalys
Utifrån dessa observationer samt de ursprungliga kravspecifikationerna uträttades 
följande funktionsanalys:
Funktion Kommentarer Prioritet
Mäta muskelkraft Kring MCP-lederna Huvudfunktion

Mäta extensionskraft Primärkrav

Mäta flexionskraft Önskevärt

Mäta helhandskraft Primärkrav

Mäta fingerkraft För forskningsändamål Primärkrav

Passa handen Olika handstorlekar Primärkrav

Passa höger Primärkrav

Passa vänster Primärkrav

Fixera handen Primärkrav

Unvika tryck På MCP-lederna Primärkrav

Tillåta ultrajudmätningar I samband med undersökningen Primärkrav

Motstå omgivningen Primärkrav

Vara lätt Önskevärt

Vara bekväm Primärkrav

Vara icke-invasivt Primärkrav

Vara portabel Primärkrav

Minska klämrisk Primärkrav
Tabell 4-1. Funktionsanalys
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Observera att ovanstående tabell inte täcker utformningsaspekterna utan endast de 
tekniska egenskaperna.

Under det andra mötet presenterades olika principförslag i form av enkla kartongmodeller 
och efter diskussion med deltagarna valdes de olika delprinciperna som tillfredställde 
deras förväntningar. Detta la grunden till den valda lösningen som presenteras senare.

4.3 Elektroniska komponenter
Ett möte med Tommy Salomonsson ägde rum den 15:e oktober 2007 på Högskolan i 
Halmstad.
Sedan den nuvarande prototypen av EXIT togs fram har en förbättrad version av de olika 
elektroniska delarna utvecklats i samband med andra projekt.

Principen bygger fortfarande på samma huvudgrupper, 
med sensor (trådtöjningsgivare), förstärkare och 
signalomvandlare från analog till digital. 
Töjningsgivare finns i tre storlekar upp till 8x4 mm 
enligt uppgifter från RS Components, en leverantör av 
elektroniska komponenter, se figur 4-3. Givaren 
fungerar som en potentiometer vars resistans förändras 
med trådens längd, till exempel vid böjning av en balk.

Fig. 4-3. Trådtöjningsgivare9

En av nya finesserna var dock att anslutningen till datorn sker helt trådlöst med hjälp av 
Bluetooth-tekniken. En annan märkvärdig förändring var att det största kretskortet ryms i 
en låda på 20x40x80 mm.

Enligt Tommy Salomonsson skulle det finnas möjligheten att använda ett annat, dubbelt 
så stort kretskort med inbyggd display, samt att överföra dataprogrammet till en inbyggd 
mikroprocessor. Då skulle användaren inte behöva tillgång till en dator, samt att 
instrumentet bärbarhet skulle öka. Användningen av en display borde passa kraven som 
personalen på Spenshult AB ställde upp (förenklad hantering av information).

9 Källa: http://se.rs-online.com/web/
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4.4 Vald lösning
Lösningen, figur 4-4, bygger på olika moduler.
Delkomponenterna presenteras var för sig nedan. På medföljande CAD-ritningar finns en 
översiktsbild på hela konstruktionen, för att åskådliggöra komponentens läge.

Fig. 4-4. CAD-ritning på den valda lösningen

4.4.1 Mätenhet

Detta är bäraren för själva sensorn.
Modulens centrala del är en mätfjäder som utnyttjar balkböjnings principen för en 
konsolbalk utsatt för en punktlast i sin fria ände (Dahlberg, 2001), se figur 4-5.

På fjädern limmas en trådtöjningsgivaren 
fast. Piezo-element skulle kunna uppfylla 
samma funktion däremot är dessa 
komponenter fortfarande förhållandevis 
betydligt dyrare än trådtöjningsgivare. En 
annan tänkbar lösning hade varit att mäta 
moment med hjälp av en potentiometer 
sammankopplad med en torsionsfjäder, 
däremot uppkom då risken att öka antalet 
felkällor p.g.a. flera komponenter.

Fig. 4-5. Konsolbalk utsatt för en punktlast

Längden på mätfjädern (L = 14 mm) motsvarar längden för den proximala falangen V för 
5:e percentilen kvinnor, approximerad enligt tillgängliga antropometriska data (Pheasant, 
2005). Fjäderns fria ände är avrundad (diameter 5 mm) för att ge bättre kontakt med 
handpadden (se nedan).

En omedelbar med denna konstruktion är att den tillåter mätningar av fingrarnas 
extensionskraft såväl som dess flexionskraft, beroende på lastens P:s riktning.
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För att dimensionera fjäderns bredd valdes att utföra beräkningar av dess utböjning w(x) 
enligt formlerna för elementarfall tagna från befintlig litteratur (Dahlberg, 2001). Detta 
ger, om man betraktar utböjningen vid den fria änden (x = L = 14 mm)

w L =PL3

3EI
(4-1)

där, för en balk med rektangulärt tvärssnitt (bas B, höjd H):

I= BH 3

12
(4-2)

och E är E-modulen.

Till lasten P valdes 600 N vilket motsvarar det största resultatet (med säkerhetsmarginal) 
uppnådda med apparaten Grippit hos friska män (Svensson et. al., 2005). Trots att 
kraftspelet är annorlunda med Grippit finns än idag inga mätningar gjorde enbart på 
flexion av fingrarna II-V, därför överdrevs utgångsvärdena för beräkningarna.

För att välja E-modulen togs fram olika materialalternativ till mätfjädern (Genomsnittliga 
värden):

E-modul (GPa) Densitet (Kg/dm3)

Rostfritt stål 200 8

Aluminium 70 3

Glasfiberkomposit 73 2,6

Kolfiberkomposit 230 1,8
Tabell 4-2. Materialdata till EXIT:s mätfjäder

Med avseende på mätfjäderns storlek valdes rostfritt stål för höga kraftmätningar. 
Materialets förhållandevis höga densitet anses försumbar medan de mekaniska 
egenskaperna och prisförhållandena är fördelaktiga.

Utifrån formlerna 4-1 och 4-2 får man att en höjd (fjäderns tjocklek) på 1 mm och en 
bredd på 10 mm ger en utböjning på ungefär 2 mm med det antagna värdet för P.

För helhandsmätningar av extensionskraften hos kvinnliga RA-patienter minskar P 
avsevärt, med ett medelvärde på 12 N som lägst (Adolfsson et. al., 2006). Då behöver 
mätfjäderns vara gjord i ett material med samma E-modul som aluminium, samt att 
tjocklecken och bredden måste halveras för att nå en likadan utböjning.

Att fjädern böjs tillräckligt är viktigt utifrån två perspektiv. Först, rent tekniskt måste 
töjningsgivaren kunna ge tillräckligt många olika utslagsvärden för att försäkra en god 
precision i mätningarna. Sedan, från en psykologisk synvinkel är det viktigt att patienten 
upplever en rörelse för att få självförtroende.

Utöver utböjningen behöver man kontrollera att normalspänningen som uppstår i fjädern 
under en mätning inte överstiger gränsen för materialets elastiska område. En för stor 
spänning skulle annars medföra permanenta deformationer av fjädern, som skulle då bli 
obrukbar.
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Genom friläggningen av modellen i figur 4-5 får vi att den största normalspänningen i 
materialet sker vid infästningen, på grund av momentet P.L, och enligt formler från 
hållfasthetslära (Dahlberg, 2001) blir den största spänningen:

∣∣max=∣M ∣.
∣z∣max

I (4-3)

där |z|max är de punkterna i z-led (tjocklekens rikting) som utsätts för den största 
spänningen. Eftersom fjädern har ett rektangulärt (symetriskt) tvärsnitt motsvarar |z|max 

halva tjockleken. Med våra ingångsdata för stålfjädern blir |σ|max 85,2 MPa, vilket är 
under materialets böjsträckgräns (200 MPa) med god marginal (Dahlberg, 2001).

Mätfjädern är fastspänd i en klämma (figur 
4-6) med en 30-graders vinkel med handen, 
vilket motsvarar handens neutralläge 
(Moutet, 2006). Det neutrala läget är 
positionen handen upptar i vila och 
motsvarar den positionen där krafterna från 
flexor- och extensormusklerna är i balans. 
Detta anses som utgångsläget för all rörelse i 
fingrarna.

Fig. 4-6. CAD-ritning på mätenheten

Klämmans har ytterligare två uppgifter, vilka uppnås med en konstruktion som inspireras 
av klädnypor, med två rörliga delar i rotation kring en torsionsfjäder. Klämman låses vid 
en 95 mm-bredd stång.

Dels gör den sensordelen utbytbar för att tillåta olika kraftuvecklingar, beroende på 
mätfjäderns egenskaper, dels gör den mätfjädern förflyttbar i sidled för att tillåta 
mätningar på enskilda fingrar samt vid svåra felställningar såsom ulnardrift.

Slutligen kopplas hela konstruktionen till 
handryggsstödet med hjälp av tre stänger. De 
två kraftigaste motsvarar translationsaxlar 
medan den tredje stången är gängad. Syftet 
med stängerna är att anpassa mätfjäderns 
avstånd från apparatens övriga delar till 
patientens hand. Se figur 4-7.

Fig. 4-7. CAD-ritning på mätenhetens underlag
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4.4.2 Handtag

Denna del ansvarar huvudsakligen för funktionen ”Fixera handen”.
Hantaget består av en metallstång böjd i rättvinkel vid båda änderna samt en cylinder i 
plast (exempelvis ABS). Metallen ger hållfasthet medan plasten ger en mjukare känsla 
mot handen tack vare bland annat materialets termiskt isolerande egenskaper. Dessutom 
har ABS god kemisk beständighet (Kalpakjian, 2006).

Det är placerat för att kunna trycka mot handflatan och undvika besvär med den 
nuvarande prototypen. Avståndet till 
handryggsstödet kan justeras och det största 
avståndet överstiger handens tjocklek vid de 
metacarpala benen för 95:e percentilen män 
(Pheasant, 2005) för ta hänsyn till 
svullnaden på MCP-lederna som 
uppkommer på grund av Reumatoid Artrit. 
Emellertid kan man även tillfälligt ta bort 
handtaget vid behov.

Även cylinderns längd på 95 mm är 
dimensionerad för att passa upp till 95:e 
percentilen av män (Pheasant, 2005). Se 
figur 4-8.

Fig. 4-8. CAD-ritning på handtaget

Trots att prototypen skall använda bultar för att fastställa handtaget bör en annan lösning 
tas fram för den slutgiltiga produkten med avseende på användarvänlighet.

4.4.3 Handryggsstöd
Denna modul kopplar samman apparatens olika ingående delar som hittills har beskrivits.
Den understa delen är byggd på lådan till signalomvandlarens kretskort, återigen i plast, 
med en konkav form på kontaktsidan med patientens handrygg, för att passa dess 
naturliga kurvatur (Lundqvist et. al., 2005).

Underdelen löper över handleden för att ge 
förbättrat stöd tack vare den utbredda lasten. 
Syftet är att försäkra en god repeterbarhet av 
mätningarna, trots att detta inte motsvarar 
neutralläget för handleden.

Den översta delen består av en 
aluminiumprofil för att spara vikt. Ett 
vriddon möjliggör att ställa mätenhetens 
avstånd i förhållande till handtaget, se figur 
4-9.

Fig. 4-9. CAD-ritning på handryggsstödet
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4.4.4 Falangpadd

Den sista ingående komponent skall vara gränssnittet mellan patienters fingrar och 
mätfjädern.

Utformningen och måtten är väldigt lika 
paddarna på nuvarande prototyp av EXIT 
inklusive kurvaturens radie på 163 mm 
(Lundqvist et. al., 2005) eftersom 
patienterna uppskattade just den aspekten av 
apparaten, se figur 4-10. Återigen kan ABS 
användas till stor fördel, tack vare plastens 
låga vikt, goda formbarhet och styvhet 
(Kalpakjian, 2006). Naturligtvis kan man 
byta mot mindra paddar för mätningar på 
enskilda fingrar.

Fig. 4-10. CAD-ritning på handpadden

Tre egenskaper skiljer sig från tidigare paddar.
Ett spår på ovansidan skall tillåta mätfjäderns avrundade ände att glida under 
mätningarna, vilket är oundvikligt med tanke på utböjningen. Förutom det försäkrar 
spåret att mätfjädern antar samma position i förhållande till fingrarna, återigen för att höja 
jämförbarheten mellan olika mätningar (på samma patient och mellan olika patienter).

På undersidan finns en pinne, avsedd att placeras nära MCP-lederna mellan de proximala 
falangerna III och IV. På så sätt åstadkommer man ett jämnt avstånd mellan MCP-lederna 
och kontaktpunkten med mätenheten. 

Padden fastställs mot handen med hjälp av kardborreband för att minska ansträngningen 
för patienten under utövandet av mätningen.

Prototypen är i skrivandets stund ej färdigbyggd, därför medföljer inte resultaten av 
testerna med detta dokument. Av samma skäl kunde en kostnadskalkyl inte genomföras.

4.5 Designarbete
Kärnvärden hämtas vanligtvis från ett företags kultur och vision. Eftersom det endast 
fanns ett produktkoncept användes förslagen från ett tidigare examensarbete (Adolfsson 
et. al., 2006), där författarna gjorde namnet EXIT till en akronym:

● Ergonomisk
● eXakthet
● Iögonfallande
● Tillförlitlig

Ovanstående lista kompleterades med följande begrepp för att återspegla den intervjuade 
sjukvårdspersonalens förväntningarna:

● Kvalitet
● Säkerhet
● Enkelhet
● Hygien
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Det resulterande Imageboard finns i bilaga 3. Nedan beskrivs de olika koncepten som 
togs fram.

4.5.1 Koncept 1 för basen

Det första konceptet är minimalistiskt för att förstärka enkelhet. Runda och mjuka former 
används till alla ingående komponenter.

Det består av ett cirkulärt plastunderlag med en roterande skiva i stål. På skivan inför man 
en stålkrok som låses på plats. Kroken uppfyller den fjädrande funktionen och ersätter 
dagens gummiband. Ett snöre med två kulor används för att hänga upp mätinstrumentet, 
samt för att justera höjden i förhållande till underlaget.

Ett spår löper runt basen. Där placerar man den avmonterade kroken för att spara plats då 
EXIT inte skall användas under längre perioder.

Vid enklare mätningar kan användaren utnyttja en bärbar enhet med display och trådlös 
anslutning till signalomvandlarens kretskort. På displayenheten finns det en enda knapp 
för att förenkla hanteringen. Knappen tillåter användaren att sätta displayenheten på och 
stänga av den, samt att starta en mätning. På skärmen visas enbart det största värdet på 
kraftutvecklingen.

Koncept 1 presenteras i figur 4-11.

Fig. 4-11. Koncept 1 – Schematisk uppbyggnad och CAD-rendering

4.5.2 Koncept 2 för basen

Detta koncept erbjuder bättre bärbarhet till bekostnad av hanteringens flexibilitet.

Alla komponenterna skydds av ett fällbart lock där displayen sitter. Under mätningar, med 
locket i upprätt position har användaren displayen framför sig. Locket är tillverkat i plast 
medan underdelen består till största del av metall, för att utnyttja materialens vikt (stabil 
bas, lock som är lätt att lyfta).

Upphängningssystemet består av en arm med två leder. Armen är fastspänd på en 
roterande skiva.
Höjdinställningen och den fjädrande funktionen uppfylls av pneumatisk cylinder som 
fälls tillsammans med locket, likt systemet på en bils baklucka.
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Koncept 2 visas i figur 4-12.

Fig. 4-12. Koncept 2 – Schematisk uppbyggnad och CAD-rendering

4.5.3 Koncept för mätinstrumentet

Syftet med konceptet är att framställa Leonardo Da Vincis ritning på människans 
proportioner.
Sett ovanifrån skall mätfjäderns klämma motsvara huvudet på en människa, 
infästningspunkterna för handtaget utgör händerna och kretskortets låda benen, se figur 4-
13.

Fig. 4-13. Da Vincis ritning, schematiskt konceptet för mätinstrumentet och CAD-rendering
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4.5.4 Färgsättning

Alla delar som kommer i kontakt med patientens hand får en ljusblå färg, eftersom den 
anses som lugnande och sober, samt att den uttrycker självsäkerhet (Ryberg, 1999). 
Övriga komponenter blir ljusgråa, d.v.s. stålets/aluminiums naturliga färg för att 
understryka känslan av renhet.
Detta blir en mjuk kontrast som har använts med framgång av stora företag så som Volvo 
(Ryberg, 1999). Det bör dock finnas transparenta paneller på koncept 2:s lock för att 
användaren skall kontrollera att mätningen utförs på ett korrekt sätt.

Det enda undertaget blir den svarta roterande skivan på basen. Trots att detta brukar 
upplevas som dystert (Nilson, 1982) förstärker den starka kontrasten att skivan är den 
mest rörliga delen.
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5 Diskussion
Eftersom externa referenspersoner blev den primära informationskälla i detta projekt 
kunde en mer djupgående kravspecifikation upprättas. Däremot präglas dimensioneringen 
av ett relativt stort antal antagelser dels på grund av bristen på relevant litteratur, dels på 
grund av att människokroppen kräver en hög grad anpassning.

Därför är det ytterst viktigt att prototypen byggs inom en snar framtid för att kontrollera 
att mätningarna den nya apparaten gör överstämmer med verkligheten.

En av egenskaperna som blir oförändrad från den ursprungliga prototypen är 
upphängningslösningen. Gao et. al. genomförde undersökningar av kraftutvecklingen vid 
fingertopparna (Gao et. al., 2005). Till detta ändamål användes ett plant underlag med en 
vertikal stav för att positionera handen i underarmens riktning. Denna lösning förkastades 
i detta arbete av flera anledningar. Först, från studiens beskrivning kunde man ifrågasätta 
reliabiliteten och repeterbarheten av mätningarna eftersom flexion och extension i den 
carpala leden kunde ske omedvetet. Sedan har tidigare försök med EXITs förgångare 
bevisat att ju mer handen var låst desto större risk att få felmätningar på grund av 
påverkan från externa krafter (Olandersson et. al., 2005). Dessutom, under intervjuerna 
med arbetsterapeuter på Spenshult AB blev det uppenbart av personalen föredrog en 
apparat utan för många lösa delar, för att säkerställa en enkel hantering av instrumentet.

På marknadssidan bör andra möjliga användargrupper undersökas. Under projektets gång 
har andra patientgrupper identifierats som potentiella målgrupper, t.ex. Stroke-patienter 
eller Cerebral Palsy-drabbade barn. Tyvärr hade kontaktpersonerna då stor brist på tid för 
att samordna möten av samma slag som på Spenshult AB.

Dessutom, även om antalet alternativ för bedömningen av behandlingens utgång är få 
idag, pågår forskning kring modelleringen av mänskliga händer med hjälp av 
datorsimulering (Cook J. R. et. al., 2007; Desgeorges R. et. al., 2005). Metoderna har 
fördelen att vara icke-invasiva, precis som EXIT, dock kräver de visserligen större 
investeringar. Samtidigt är dessa simuleringars användningsområde begränsat till 
uppskattningen av rörelseomfånget medan EXIT mäter krafter. I framtiden kan dessa 
tekniker ändå potentiellt konkurrera med de förslagen beskrivna i denna rapport.

Bland de mest kritiska aspekterna vad det gäller förbättringen av det förslagna 
konstruktionen är låsningen av handtaget. För enkelhetens skull valdes ett system med 
gängade stänger och bultar. För en vardaglig användning av apparaten är dock detta 
otillfredsställande, eftersom det kräver verktyg och tar tid. Ett förslag vore att använda 
samma princip som för fjäderlås till viktskivor på skivstänger och hantlar inom 
tyngluftsporter.

Nästa steg skulle att fokusera på optimeringen av konstruktionen. Hållfasthetsberäkningar 
har enbart tagit hänsyn till mätfjädern, men andra områden behöver undersökas, för att 
synliggöra brister samt möjliga materialbesparingar.
Verktyg såsom FEM-analys skulle vara lämpliga att tillämpa i detta ändamål.
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En annan intressant aspekt vore att undersöka hur en låst handled påverkar mätvärdena. 
Patienter med svaga handleder får ofta ortoser för att stödja just denna kroppsdel men test 
har hittills endast utförts med blotta händer. Förslaget togs upp under ett möte med 
arbetsterapeuterna på Spenshult AB, efter presentationen av en produktkoncept som 
byggde på en låsning av handleden.

Låsningen av handleden kan dock visa sig vara ett intressant alternativ vid mätningar av 
flexionskraften. Handryggsstödet som beskrivits bildar en utbredd last på patientens hand 
vid mätning av extensionskraften, men sådant stöd finns inte i motsatt riktning. 
Kraftspelet i flexion kanske inte tillåter en tillfredställande användning av förslagen i sin 
nuvarande form. För att utföra mätningar i flexion behöver handpaddens konstruktion 
revideras, eftersom den som föreslås i rapporten har för många frihetsgrader.
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6 Slutsats
Den förslagna lösningen erbjuder en mängd förbättrade funktioner jämfört med 
nuvarande EXIT.

Först och främst möjliggör den nya konstruktionen mätningar i både extension och 
flexion, vilket betyder att användarna kan utföra olika typer av test utan att behöva två 
olika apparater. Dessutom, med hjälp av den flyttbara klämman kan mätningar på 
patienter med svåra felställningar utföras.

Handtagets placering på handflatan löser ett återkommande klagomål angående trycket på 
ett ömt område, samtidigt som bekymmer på grund av svullnaden om knoglederna inte 
påverkar användandet av apparaten längre.

Tack vare Tommy Salomonssons forstatt arbete på mätsystem med töjningsgivare har 
apparatens storlek minskats, med en lättare konstruktion och mindre materialåtgång som 
följd. Det flexibla elektroniska systemet förbättrar också anpassningen till olika 
användargruppers krav angående presentationen av mätdata.

För att avgöra hur värdefulla mätningarna blir med det nya instrumentet krävs dock 
utomordentliga test med en statistisk analys av resultaten.
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7 Kritisk granskning
Ett relativt grovt misstag gjordes under planeringsfasen vilket påverkade projektet 
negativt. Nämligen ställdes upp datum för möten med olika intressenter utan att först ta 
kontakt med dessa personer. Därför kunde den ursprungliga tidsplanen inte hållas till fullt 
på grund av intressenternas professionella prioriteter.

Som följd blev prototypen inte färdig i tid för att redovisa resultatet från mätningar i 
denna rapport.

Däremot möjliggjorde tillämpningen av DPD att flexibelt kunna ta fram olika lösningar 
trots projektets begränsade tidsramar och personalresurser inom projektgruppen. Med 
flera fulltids gruppmedlemmar hade en fullständig produkt säkert kunnat tas fram.
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Bilaga 1: Frågeunderlag till intervjuer



Frågeunderlag till intervjuer med arbetsterapeuter och patienter på Spenshult AB
4:e oktober 2007

Till patienterna:
– Hur lätt är det att föra handen in i apparaten?
– Känns det bekvämt att utföra testet?

Till arbetsterapeuterna:
– Hur mycket information vill ni få ut från en undersökning med E.X.I.T.?
– Vilka värden skall presenteras?
– Hur skall informationen presenteras?
– Är det viktigt att ha en bärbar apparat?
– Vilka egenskaper är viktigast för er vad det gäller hanteringen av apparaten?
– Är det viktigt att kunna rengöra apparaten? Hur skall den kunna rengöras?
– Vad är den genomsnittliga tiden ni kan ägna åt en undersökning med E.X.I.T.?
– Är möjligheten att utföra mätningar på enskilda fingrar viktig?



Bilaga 2: Projektplan och tidsplan



Vidareutveckling av E.X.I.T.
Projektplan

Student
Julien Pinget
Teknik Produkt- och Produktionsframtagning
Högskolan i Halmstad
Tel: 0731-547047
E-mail: jpinget@yahoo.com

Uppdragsgivare
Sofia Olandersson
Universitetsadjunkt Biomekanik
Högskolan i Halmstad
Tel: 035-167554
E-mail: Sofia.Olandersson@set.hh.se

Bakgrund
Reumatoid Artrit (R.A.) är ett patologiskt tillstånd som medför nedbrytning av ledbrosket. 
I sjukdomens tidiga stadium angrips de mindre lederna såsom metacarpophalangeal 
(MCP) leden, knogleden. Handens rörlighet försämras och därmed patientens livskvalitet.
En alltmer vanlig behandlingsmetod är ersättingen av MCP-lederna med proteser.
För att bedöma om operationen och rehabilitering har varit framgångsrika behöver man 
mäta en mängd olika parametrar varav handstyrkan hos patienten är en viktig indikation 
på operationsresultatet. Ett antal lösningar fanns på marknaden för att mäta greppstyrkan 
men inget kommersiellt tillgängligt alternativ kunde utföra samma uppföljning av 
extensionskraften.
År 2005 initierades ett projekt på Högskolan i Halmstad för detta ändamål. Apparaten 
EXIT utvecklades, och en funktionsduglig prototyp finns idag.
Det finns dock ett behov att föra vidare projektet och, utifrån prototypens grundprinciper, 
komma fram till en fullständig produkt.

Syfte
Syftet med projektet är att förbättra EXIT inom följande områden:

 Förenkling av konstruktion, med bland annat andra alternativ till trycksensorn 
(töjningsgivare), förenkling av inställningsmekanismen för handstorlek

 Högre användarvänlighet av hård- och mjukvaran, både för patienten och 
sjukvårdspersonalen

 Möjlighet att integrera mätning av greppkraften
 Attraktivt utseende
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Mål
Målet med projektet är att komma fram till en produkt så nära nollserien som möjligt.
Detta innebär:

 En funktionsmässigt slutgiltig konstruktion
 En modell på utformningen
 Komponent- och materialval
 Möjligtvis ett förbättrat datainsamlingsprogram

Metodologi
Med avsende på tidsramar för projektet, samt att modultänkandet utgör ett rimligt 
ramverk, kommer Stig Ottossons Dynamic Product Development (DPD) att användas, 
tillsammans med ett urval att verktyg från The Mechanical Design Process av David G 
Ullman.
Exempel på lämpliga verktyg är funktionsanalys, brainstorming och TRIZ.
Andra hjälpmedel såsom Word-board och Image-board kommer att tillämpas i samband 
med arbetet kring utformningsdesignen.

Tillgänglig dokumentation kring tidigare forskning om instrumentet kommer att utgöra 
grunden för informationssökningen, tillsammans med aktuell medicinsk litteratur.

Ytterligare kvantitativa och kvalitativa data kommer att samlas in genom intervjuer med 
berörda parter.

Tidsplan
Se bilaga.

Budget
Under arbetets utförand skall man sträva efter att inte överstiga det ursprungliga 
projektets budgetkrav, d.v.s. cirka SEK 10000. Kostnaderna kommer huvudsakligen att 
påverkas av materialinköp för prototyptillverkningen, summa som i dagens läge är okänd. 



Projektorganisation

Riskanalys
Patentintrång – En ordentlig undersökning av patent skall utföras för att undvika tvist.
Tidsbrist – En fortlöpande revision av tidsplanen skall utföras för att säkerställa att 
projektets krav tillfredställs.
Brist på kunskap – Studenten skall inskaffa all relevant information samt söka rådgivning 
och personligt stöd vid behov, om möjligt inom Högskolans personalstyrka.

Dokument senast ändrat den11:e September 2007
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