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Sammanfattning 
 
Examensprojektet X-heat  har genomförts i nära samarbete med Camp Scandinavia AB 
som är ett av nordens ledande företag inom produkter för ortopedisk rehabilitering och 
som exporterar produkter över hela världen. 
 
De ständigt ökade kraven på förbättrad arbetsmiljö och miljövänliga produkter skapar ett 
behov av lösningar som underlättar för berörd personal. Dagens gipstekniker står 
dagligen inför valet att arbeta med ett hälsoskadligt gips som är bekvämt att förbereda 
inför användning och ett miljövänligt, giftfritt gips, X-lite, som kräver mer förberedelser 
och kan upplevas som omständligt. 
 
Idag värms X-lite, gipsrullen, upp i ett 70°C öppet vattenbad innan den tas upp med en 
tång och det varma vattnet pressas ut för hand med hjälp av en handduk. Projektet har 
därför syftat till att hitta en lösning där vårdpersonal kan undvika dessa manuella 
arbetsmoment med hett vatten. 
 
Resultatet tillgodoser gipsteknikernas behov av att kunna välja ett giftfritt och 
miljövänligt gips att arbeta med utan att ge avkall på sin bekvämlighet. Vår lösning,  
X-heat, som har tagits fram i samarbete med Länssjukhuset i Halmstad med användarens 
önskemål i fokus, gör det lika enkelt att förbereda gipset X-lite som det är att dra ut en 
låda!   
 
Det känns stimulerande att ha lyckats få fram en innovativ lösning med enkla ingående 
komponenter som både uppdragsgivare och användaren uppskattar. När X-heat 
presenteras för världsmarknaden är förhoppningen att fler sjukhus och gipstekniker ska 
upptäcka vår användarvänliga produkt som gör det lätt för dem att välja rätt – både för 
deras hälsa och vår globala miljös skull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Abstract 
 
The bachelor thesis X-heat has been realized in close cooperation with the company 
Camp Scandinavia AB, the leading company in Scandinavia within the line of business of 
orthopaedic rehabilitation, which exports product all over the world. 
 
The constantly increasing demands for better work environment and environmentally 
friendly products, creates a need of solutions that makes it easier for mentioned staff. 
Casttechnitians today have the choice to choose between a cast that is hazardous to their 
health and a healthier and environmentally friendly choice, X-lite, that takes longer to 
prepare before it is able to use and therefore can be passed though as roundabout to use. 
 
Today the X-lite cast roll is prepared in an open water heater in a temperature of 70°C 
before it is picked up with tongs and the water is being pressed out by hand with a towel. 
The projects goal was to find a solution that would take away these manual work 
moments with hot water. 
 
The result meets the casttechnitians need to be able to choose a non-toxic and 
environmentally friendly cast to work with, without any inconvenience. Our solution  
X-heat has been developed in close cooperation with the community hospital of 
Halmstad, with the user’s wishes in focus. The new product X-heat makes it easy to 
prepare the cast X-lite, as easy as it is to pull out a drawer! 
 
It feels stimulating to have succeeded to develop an innovative solution with simple 
components that both the job initiator and the focus user appreciate. When X-heat is 
presentated for the market it is our hope that more hospitals and casttechnitians will 
discover our user friendly product that makes it easier for them to choose a right choice 
both for their health and for our global environment benefit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Examensprojektet X-heat har genomförts av två flitiga utvecklingsingenjörsstudenter, 
som ett nyproduktutvecklingsprojekt på 22,5 högskolepoäng vid Högskolan i Halmstad, 
med kämparglöd för att lyckas uppnå utbildningens målsättning ”från idé till färdig 
produkt på marknaden”. 
 
Vi i projektgruppen önskar rikta vårt allra varmaste tack till framförallt vår handledare, 
Hans-Erik Eldemark, som har stöttat oss på bästa sätt under resans gång. 
 
Vi vill även rikta ett speciellt tack till... 
 
Peter Allard, VD Camp Scandinavia  
Gunilla Ström, Handledare Camp Scandinavia 
Susanne Brunby, Leg. Sjuksköterska/Produktspecialist, Camp Scandinavia  
Anders N. Johansson, gipstekniker Länsjukhuset i Halmstad  
Martin Ledel, Verkstadsansvarig, Plåtcenter i Halmstad 
Conny Nilsson, Almi företagspartner 
Arne Sikö, Universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad 
 
... utan er medverkan hade projektets slutresultat inte blivit detsamma. 
 
Stort tack även till Lunds ortopediska avdelning, Michael Kjelstholt, Gipstekniker Köge 
Sjukhus i Danmark, David Dahlqvist och Jim Udén på Tylö samt Halmstad Tryckeri och 
Beslag Design i Båstad. 
 
...sist men inte minst ett hjärtligt tack till familj, vänner, mentorer, kurskamrater samt alla 
andra som stöttat oss under projektets gång. 
 
 
Trevlig läsning! 
 
 
 
 
 
 
Halmstad 2008-05-26 
 
 
 
________________________________                ________________________________ 
Maria Bardun             Maj-Britt Voldby 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till projektet 
Vid sök av uppslag till projekt kontaktades Peter Allard, VD på Camp Scandinavia, som 
önskade lösa ett problem som idag finns med deras nylanserade giftfria gips X-lite. 
Problemet är att det är svårt att sälja in gipset till sjukhus då det kan upplevas som 
omständligt att förbereda inför användning. En lösning söktes som kunde förenkla 
hanteringen av gipset och samtidigt leda till en mer hälsosam arbetsmiljö för 
vårdpersonal.   

1.2 Företag 
Projektet har genomförts i ett nära samarbete med Camp Scandinavia AB som är ett av 
Nordens ledande företag inom produkter för ortopedisk rehabilitering1. Företaget har sitt 
huvudkontor och huvudlager i Helsingborg och mindre kontor och lager i Köpenhamn, 
Oslo och Helsingfors samt ett dotterbolag i USA, Allard USA.  
 
Camp Scandinavia AB bildades år 1954 som licensiat till Camp International. Bertil 
Allard köpte den Skandinaviska delen, Camp Scandinavia, år 1996. Idag ägs företaget 
helt av Bertil Allards son, Peter Allard. År 2007 hade företaget 73 anställda och en 
omsättning på 134 miljoner kronor. 
 
Camp Scandinavias produkter exporteras världen över. Företaget är uppdelat i två delar, 
en traditionell del där de via lokala dotterbolag distribuerar ortopediska produkter och en 
nyare del med varumärket Allard Int som innovativa och unika produkter säljs under. 

1.2.1 Företagets vision 
Camp Scandinavia skall vara ett innovativt familjeägt företag, internationellt erkänt 
genom egna produkter inom ortosområdet. På den nordiska hemmamarknaden skall 
ortopedteknik utgöra basen för verksamheten. Kreativitet och kunskap skall förstärka 
marknadspositionerna ytterligare. 

 
1.3 Bakgrund till problemet 
Under 1800-talet började gips användas mot frakturer i sjukvården. Gipset var gjort av 
kalk och används än idag. Det är tungt, går lätt sönder, är kladdigt och omständligt för 
gipsteknikern att lägga om och det tar 48 timmar innan det är hårt nog att stödja sig på. 
På 1950-talet introducerades syntetiska förband som ersättning till kalkgipset. Fördelarna 
med de syntetiska förbanden är att de härdar snabbare, är tåliga och väger 1/3 av vad 
kalkgipset väger. Den stora nackdelen är att de syntetiska förbanden innehåller giftiga 
ämnen, däribland isocyanater som påverkar hälsan negativt.  
                                                 
1 Ortopedisk rehabilitering innebär arbete med ortopediska stödanordningar, ortoser, som rätar ut eller 
förhindrar felställningar i rygg eller extremiteter samt stödjer vid fraktur eller förlamning. Källa: ne.se. 



 
 
 Examensprojekt X-heat 
 

 
Maria Bardun & Maj‐Britt Voldby 

   
 
 

2 

I Sverige klassas isocyanater som giftiga och regleras i lagen om härdplaster (Se bilaga A 
- Isocyanater). Isocyanater kan orsaka luftvägsirritation, illamående, huvudvärk, allergier, 
astma, ögonsmärta, slemhinneinflammation, eksem och klåda för de som arbetar med 
dessa dagligen, däribland gipstekniker. Delade meningar råder om det även ökar risken 
att få cancer.  
 
Dem vanligaste gipsen på den svenska marknaden idag är syntetiska förband (Se bilaga B 
– Konkurrentgips med innehåll av isocyanater). Dessa gipser är lätta att lägga om och det 
tar 20-30 minuter för dem att stelna tillräckligt för att kunna belastas. Det finns en hel del 
rekommendationer för hur dessa gipser ska handhavas, som exempel kan nämnas att de 
aluminiumpåsar som gipsrullarna är förpackade i skall öppnas under vatten samtidigt som 
dubbla plasthandskar, operationsmask och extra utsug skall användas. Dessa 
rekommendationer följs dock inte. I Danmark är det inte enbart rekommendationer utan 
de måste följas enligt lag och det krävs även en speciell utbildning för att få arbeta med 
syntetiska förband. 
 
År 1974 introducerades ett helt ofarligt plastgips under namnet Hexcellite som sedan kom 
att byta namn till X-lite. Idag prioriteras detta gips bort på grund av att det kan upplevas 
som omständigt att använda då det kräver mer förberedelser än syntetiska förband och 
kalkgips. X-lite måste nämligen värmas upp till 70ºC innan det är användbart. Idag 
plockas rullarna upp ur det 70°C vattenbadet med hjälp av en tång innan det varma 
vattnet pressas ut för hand med hjälp av en handduk. Om dessa förberedelser som idag 
behöver göras innan X-lite blir användbart förenklas så fler gipstekniker på sjukhus valde 
detta giftfria gipsalternativ skulle de få en mer hälsosam arbetsmiljö (Se bilaga C – 
Information om X-lite). 

 
1.3.1 Problemformulering 
Vår problemformulering har varit följande ”Hur kan vårdpersonal undvika kontakt med 
hett vatten vid förberedelser av gipset X-lite?”. 

 
1.3.2 Krav och Önskemål 
De krav [K] och önskemål [Ö] som det har tagits hänsyn till under projektet är följande: 

 
- [K] Vår lösning ska uppfylla regelverket för medicintekniska produkter i 

       Danmark och Sverige (EU-direktiv). 
- [K] Lösningen ska passa rullarna X-lite Classic och X-lite Premium.  
- [K] Det ska gå att värma upp mer än en rulle samtidigt.  
- [K] Säkerhet, inga heta ytor.  
- [K] Den befintliga produkten X-lite får inte ändras.  
- [Ö] Frakt/Hanteringsvänligt.  
- [Ö] Tillverkningskostnad ska tas i beaktning. 
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1.4 Syfte och Mål 
Syftet med projektet var att ta fram ett hjälpmedel för att underlätta hanteringen av gipset 
X-lite. Målet var att ta fram en så bra produkt att försäljningen av X-lite ska komma att 
öka världen över och därmed förbättra vår globala miljö och inte minst arbetsmiljön för 
alla världens gipstekniker och annan vårdpersonal som arbetar med gips.   

1.5 Avgränsning 
Gipset X-lite finns både i form av rullar och i form av plattor, detta projekt har avsett 
hanteringen av rullarna.    

1.6 Projektplan och Avtal 
I uppstarten av projektet togs en projektplan (Se bilaga D – Projektplan) och ett 
avtalsförslag (Se bilaga E – Avtal) fram som Camp Scandinavia godkände.   

1.7 Tidsplanering 
En tidsplanering över höstterminen togs fram direkt vid projektstarten, vårterminens 
tidsplanering togs sedan fram när höstterminen gick mot sitt slut. Tidsplaneringen (Se 
bilaga F – Tidsplanering) har kunnat följas utan några större avvikelser under projektets 
gång. I samband med ett avvaktande beslut om prototyptillverkning fick ordningen i 
planeringen ändras om lite mot slutet av vårterminen. En extravecka fanns dock med i 
planeringen då det är vanligt att någon försening inträffar, därav blev inte detta något 
hinder för projektet. Den totala tidsåtgången i antal timmar har dokumenterats (Se bilaga 
G – Tidsåtgång). 
 
1.8 Budget 
Camp Scandinavia gav inget exakt belopp på hur mycket pengar projektgruppen hade att 
röra sig med. Överenskommet var att större utlägg (omkring 1500 kronor eller mer) 
skulle diskuteras igenom innan utlägget gjordes. Alla kostnader under projektets gång har 
redovisats kontinuerligt i de veckorapporter som skickats till företaget. 
 
I projektets inledning upprättades en preliminär budget där prototyptillverkningen 
utelämnades då den är väldigt svårt att sätta ett belopp på i ett så tidigt skede. Den 
preliminära budgeten som tagits fram jämfördes sedan med projektets slutgiltiga budget 
(Se bilaga H – Budget).   

1.9 Sekretess 
Under projektets gång har alla utomstående som kontaktats fått skriva på ett 
sekretessavtal för att försäkra att inget som berättats förs vidare utan vår tillåtelse. Detta 
för att säkerställa att inga nyhetshinder skulle uppkomma vid en patentansökan.  
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2 Metod 
Vid produktutveckling används flertalet metoder för att underlätta arbetsgången. 
Resultatet av dessa metoder bidrar till de val som görs under projektets gång. Den 
huvudmetod som använts under detta projekt är dynamisk produktutveckling (Ottosson, 
1999), vilket innebär att det arbetas parallellt med flera olika arbetsmoment för att 
snabbare nå de uppsatta målen. Nedan presenteras de olika delar som använts under 
denna metod.  

2.1 Faktainsamling 
 

2.1.1 Studiebesök och Intervjuer 
För att snabbt skapa en förståelse för och bli insatta i projektet gjordes ett antal 
studiebesök. Besök gjordes på ortopedmottagningarna på Halmstad Sjukhus, Köge 
Sjukhus i Danmark samt Lunds Universitetssjukhus. Under dessa besök utvärderades hur 
de olika gipssorterna används idag, vilken typ av utrustning som används samt vad olika 
gipstekniker har att säga om dagens lösningar.  
 
Att besöka dessa ortopedmottagningar gav oss en god inblick i en gipsteknikers vardag. 
Kemiprofessor, Lars Gunnar Franzen, intervjuades för att få reda på om det finns något 
ämne som kan göra att de Van der Waalsbindningar som idag bryts vid 70°C värme och 
gör X-lite mjukt och användbart kan brytas på något annat sätt.  
 

2.1.2 Rapporter, Undersökningar, Internet och Konkurrentmaterial 
En djupare förståelse för projektet har skapats genom att utforska dagens marknad. 
Tidigare rapporter om gips, rapporter och artiklar om hälsoskador beroende av gips samt 
konkurrentmaterial har tagits del av samt att flertalet benchmarkings2 har gjorts. Detta har 
gett oss en god inblick i det problem som behövde lösas. 
 

2.2 Idégenerering 
 
2.2.1 BAD – Brain Aided Design 
En idégenereringsmetod som använts flitigt under detta projekt är Brainstorming. 
Brainstorming innebär att så många idéer som möjligt ska försöka fås in från alla 
deltagare där möjligheter finns att bygga vidare på varandras. Brainstorming i alla dess 
former har varit en kontinuerligt återkommande process under projektet. För att ge några 
exempel har vi använt oss av brainstorming i grupp, brainstorming med mindmap (Se 
bilaga I – Brainstorming), brainstorming med notisar och omvänd brainstorming.  
 
2.2.2 PAD – Pencil Aided Design 
Genom att skissa lösningar för hand fås nya idéer fram samtidigt som en förståelse skapas 
för funktionen och hur lösningarna kan utvecklas mer. Detta har varit ett återkommande 
idégenereringssätt under hela projektets utvecklingsprocess. 

                                                 
2 Benchmarking innebär att man ser över dagens lösningar i syfte att uppnå egna förbättringar. 
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2.2.3 MAD – Model Aided Design 
När skisser inte har räckt till eller då något behövts testas för att se hur det fungerat i 
praktiken har enklare modeller gjorts. Under projektets gång har funktionsprototyper 
gjorts utav trä och plåt. Efter förbättringsjusteringar togs nollversionen i rostfritt stål 
fram. 

2.2.4 CAD – Computer Aided Design 
Lösningen gjordes i 3D-programmet CATIA V5 för att ritningar (Se bilaga Z – 
Ritningar) skulle fås fram och bli korrekta för tillverkning. CAD-programmet användes 
sedan för att göra förbättringar inför framställandet av nollversionen och för att ta fram en 
animering som visar hur den valda lösningen fungerar.  

 

 
2.3 Utvärdering 

2.3.1 Utvärderingsmatris 
För att välja rätt lösning att arbeta vidare med har utvärderingsmatriser gjorts 
kontinuerligt. En utvärderingsmatris där våra lösningsförslag presenteras (Se bilaga J – 
Utvärderingsmatris lösningsförslag) och en utvärderingsmatris över inre funktioner (Se 
bilaga K – Utvärderingsmatris inre funktion) när en speciell inriktning på lösning valts 
gjordes.  

 
2.3.2 FMEA  
En FMEA, feleffektsanalys, gjordes på den valda lösningen. Metoden är systematisk och 
används för att förutsäga möjliga fel och felens allvarlighetsgrad, sannolikheten att felet 
inträffar och sannolikheten att det upptäcks. För de felen med hög poäng föreslås åtgärder 
för att reducera risken för inträffande (Se bilaga L – FMEA). 

Sammanfattning av FMEA 
Sekretess 
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2.3.3 SWOT 
För att utvärdera den valda lösningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot gjordes en 
SWOT-analys (Se bilaga M – SWOT). 

Sammanfattning av SWOT-analys 
Sekretess  

 
2.3.4 Användartester 
De prototyper som gjorts har testats på Halmstad Sjukhus och idéer har diskuterats med 
gipstekniker Anders N. Johansson på Halmstad Sjukhus och Susanne Brunby, Leg. 
Sjuksköterska/Produktspecialist på Camp Scandinavia. Dessa möten har varit mycket 
givande och hjälpt till att anpassa den valda lösningen efter användarens önskemål. 
 

2.4 Avstämning under projektet 

2.4.1 Kommunikation med uppdragsgivare 
Via regelbundna företagsbesök, e-post- och telefonkontakter har en kontinuerlig 
dialog med uppdragsgivaren förts. Den slutgiltiga lösningen har valts i 
samförstånd med uppdragsgivaren.  

2.4.2 Dokumentation 
Resultaten av allt som gjorts har dokumenterats. Varje vecka har en redogörelse i 
form av en veckorapport skickats till företaget samt till vår handledare vid 
Högskolan i Halmstad. Veckorapporterna har fungerat som en förkortad dagbok 
där resultat, tidsåtgång och kostnader av veckans arbete beskrivits.  
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3 Lösningsförslag och utvärdering     
Sekretess 
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4 Vald lösning 
Den valda lösningen Delad låda tar bort de moment som kan upplevas som omständliga 
med dagens lösning. Istället för att göra flera moment med hett vatten manuellt gör den 
valda lösningen, X-heat, det lika enkelt som det är att dra ut en låda. Allt gipsteknikern 
behöver göra är att öppna lådan och lägga i X-lite och sedan stänga lådan. När 
gipsteknikern önskar använda X-lite drar han bara ut lådan igen. De tidigare omständliga 
momenten blir nu istället ett enkelt, riskfritt och lättförstått. Nedan kan ses hur lådan rör 
sig inuti X-heat när den dras ut. 

 
Vattnet befinner sig i ett stängt system inuti X-heat vilket gör att vatten inte behöver 
fyllas på speciellt ofta. En vattennivåvisare som kan ses från två håll gör det enkelt att se 
när vatten behöver fyllas på, men för att inga risker ska finnas stängs X-heat  av 
automatiskt om vattennivån blir för låg. En skiss på var knappar, spärrar och 
vattennivågivare sitter finns presenterad i en bilaga (Se bilaga P – Callout). Användaren 
kommer ha möjlighet att ta bort lådmodulen och använda X-heats undre del som ett öppet 
vattenbad till andra ortopediska produkter.  
 
För att göra rengöringen så enkel som möjlig används ett värmefolieelement som är 
fastklistrat mellan två väggar i botten för uppvärmning av vattnet. Detta gör att botten i 
X-heat är helt plan inuti och därmed enkelt kan torkas ur. 
 
4.1 Teknisk lösning 
En fullständig tillverkningsbeskrivning har tagits fram (Se bilaga Z 
– Ritningar). Det som gör X-heat enkel att använda är den inre 
tekniska lösningen. När lådan stängs hamnar X-lite i X-heats 
vattenbad tack vare den delade lådan med gångjärn. När lådan dras 
ut hjälper en rulle med kullager som sitter under lådkanten till att 
underlätta det moment som blir när kanten under lådan tvingar ihop 
den delade lådan till en hel. Att lådan kommer ut hel gör att inget 
vatten kan rinna ur och ner på golvet. Rullen under lådan hjälper till 

Fig. 15 – X-heat, låda stängd Fig. 16 – Påbörjad utdragning Fig. 17 – Låda helt utdragen

Fig. 18 – 
Delad låda & rulle under låda 
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då kraften som krävs för att dra ut lådan minskades från 120 newton  
utan rullen till 30 newton med rullen under.  
 
Längst in är lådan perforerad för att vattnet från lådan enkelt ska  
kunna rinna ner i vattenbadet igen när lådan dras ut, denna  
perforerade låddel stannar innanför vattenbadets kant. För att 
underlätta vattenavrinningen tillbaka ner i vattenbadet ytterligare 
har lådorna en extra perforerad botten som precis som lådan lutar 
svagt neråt mot vattenbadet. Genom detta undviks onödig 
belastning i form av utdragande av vatten som inte absorberats av 
gipsrullarna. 
 
När lådan dras ut pressas gipsrullarna mot roterbara rullar som är 
fästa i toppen av X-heat. Pressrullarna är fastsatta med jämnt minskande avstånd till 
lådans botten vilket gör att tryckkraften som behövs vid utdragning av lådan fördelas 
jämnt och lådan kan dras ut med en jämn rörelse. Pressfunktionen gör  
att X-lite är helt klart att användas när lådan dragits ut. En inbyggd spärr  
gör att pressrullarna viks inåt när X-lite läggs i lådan och pressar ut  
vatten ur gipsrullarna när lådan dras ut.  
 

4.2 Namnval 
Namnet X-heat  har valts med hänsyn till att namnet passar in i Camp Scandinavias 
sortiment och liknar namnet på gipset X-lite som produkten X-heat  är avsedd att 
användas till. Typsnittet har valts för att likna X-lites:  
 

 
 

Den uppgift som funnits att lösa har dessutom varit att eliminera de moment med hett 
vatten som vårdpersonal idag utsätts för. Om man uttalar X-heat  som Ex-heat kan 
associationer till att produkten tar bort varma moment fås då heat på engelska betyder just 
värme, Exklusive värme. 
 
 
 
 
 

4.3 Materialval  
Materialet X-heat  är gjord i är rostfri slipad 180 stål vilket valdes tack vare dess 
egenskaper samtidigt som vår fokusgrupp önskade rostfri stål då det känns robust och 
passar bra in i sjukhusmiljön. De egenskaper som ansågs viktigast vid val av material var 
följande: pris, vattentålighet, hållbarhet samt rost- och värmebeständighet. 
 
Alla detaljer har gjorts i rostfritt stål, både för estetikens skull som visat sig vara viktig 
för vårdpersonalen men även för att det är lättare att återvinna produkten om hela är gjord 
utav samma material. Som framtida material kan någon plast som klarar de egenskaper 

Fig. 19 – 
Pressrullar & extra botten 
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som efterfrågats vara tänkbar. Sulfonplast som är vanlig i vattenkokare idag skulle kunna 
vara ett alternativ, dock är den ganska dyr.  
 
X-heat  har gjorts dubbelväggig för att öka säkerheten. Mellan väggarna har en isolering 
vid namn Divinycell lagts som idag används främst i lastbilssläp. Värmefolieelementet i 
botten är isolerat med Rockwell. De elektriska komponenter som valts är tätade med 
gummi för att inte bli någon säkerhetsrisk. Kopplingsschema är framtaget tillsammans 
med Arne Sikö, Universitetsadjunkt inom ellära. En MET-matris har gjorts på produkten 
för att analysera dess miljöpåverkan (Se bilaga Q – Miljöanalys).  
 

4.4 Nyhetsgranskning och Patent 
I projektet har en nyhetsgranskning genomförts med gott resultat (Se bilaga R – Rapport 
från nyhetsgranskningen). Fabian Edlund, AWAPATENT, skriver i sin rapport att 
nyhetsgranskningen har utförts med stor noggrannhet. AWAPATENT bedömer att de 
framkomna dokument som hittats skiljer sig påtagligt från vår uppfinning och att det 
finns goda möjligheter att erhålla patent på uppfinningen. De har även sammanställt 
information om tillvägagångssättet för att ta ett patent (Se bilaga S – Tillvägagångssätt 
Patent). Efter att ha fått resultatet av nyhetsgranskningen har AWAPATENT fått i 
uppdrag att skriva en patentansökan (Se bilaga T – Patentansökan). Nyhetsgranskning 
och patentansökan har finansierats av innovationsstöd som projektmedlemmarna fått från 
ALMI företagspartner (Se bilaga U och V – Innovationsstöd).   
 

4.5 Avstämning med krav och önskemål 
En kort avstämning av de krav och önskemål som projektet skulle uppfylla följer nedan. 

4.5.1 Krav 
Vår lösning ska uppfylla regelverket för medicintekniska produkter i Danmark och 
Sverige (EU-direktiv). 

- I den mån som kunnats har dessa regler tagits hänsyn till. Dock krävs det ett 
ackrediterat företag för att göra tester och godkänna produkten. Dessa tester 
kommer att utföras efter detta projekts slut.   

 
Lösningen ska passa rullarna X-lite Classic och X-lite Premium.  

- Lådorna har anpassats efter alla olika storlekar och tjocklekar som X-lite har idag. 
Pressrullarna ovanför lådorna är anpassade så det är lika lätt att dra ut en tjockare 
rulle som en tunnare. 

  
Det ska gå att värma upp mer än en rulle samtidigt.  

- I X-heat  går det att värma upp mellan 6 och 18 rullar samtidigt beroende på 
storlek. 

 
Säkerhet, inga heta ytor.  
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- För att göra X-heat så säker som möjligt och helt utan brännrisk har dubbelväggar 
med isolering emellan gjorts. Värmefolieelementet har isolerats och sitter i en 
dubbelbotten för att det inte ska gå att bränna sig samtidigt som kalkavlagringar 
från vattnet inte ska fastna på det.  

 
Den befintliga produkten X-lite får inte ändras. 
       - Inga lösningsförslag som gör att X-lites kemiska sammansättning eller 

förpackning behöver ändras har det arbetats vidare med. Önskemål som 
framkommit om att X-lites maskor borde bli mindre för estetikens skull och för 
att det liknar de syntetiska förbanden mer och därför känns mer naturligt togs det 
dock fram ett svar på. Maskstorleken bör inte göras mindre på grund av att vattnet 
då skulle ha svårare att lämna gipsrullarna (Se bilaga X – Maskstorlek). 

  

4.5.2 Önskemål  
Frakt/Hanteringsvänligt.  

- För att tillgodose detta önskemål har efterforskningar på hur sjukhusen idag 
transporterar sina produkter gjorts. Det framkom att de använder sig utav vagnar. 
X-heat  har därför anpassats efter att passa på dessa vagnar. Idag är X-heats yttre 
bottenmått 500 x 500 mm. Det finns ett standardiserat industrimått som ligger på 
19” x 19” (482,6 x 482,6 mm) som X-heat om så önskas kan anpassas till i 
framtiden. 
 

Tillverkningskostnad ska tas i beaktning. 
- Ett önskemål från både vår fokusgrupp och Camp Scandinavia har varit att 

undvika elektriska lösningar i X-heat  då det krävs att en reparatör tillkallas om 
något går sönder. Valet blev därför att göra en mekanisk lösning inuti X-heat den 
enda elektronik som används är strömmen till värmefolieelementet och 
termostaten. Genom att undvika onödig elektronik och istället använda enkla 
komponenter har tillverkningskostnaden kunnat hållas nere. 
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5 Affärssystem 

5.1 Marknadsstrategi 
Sekretess 
 

5.2 Marknadsföring 
Sekretess 
 

5.3 Distributionskanaler 
 X-heat kommer att distribueras av Camp Scandinavia tillsammans med gipset X-lite via 
redan befintliga distributionskanaler, d.v.s. de lokala dotterbolagen, Allard International 
och Allard USA. 
 

5.4 Konkurrenter 
X-heat har egentligen ingen direkt jämförbar konkurrent då det inte finns några idag 
kända sätt att pressa ut vattnet ur gips annat än manuellt. Däremot kan övriga 
gipstillverkare ses som konkurrenter då det krävs att gipset X-lite säljs för att X-heat ska 
sälja. 
 
Den största konkurrenten är 3M som säljer syntetiska förband som idag används upp 
emot 85 % på sjukhus runt om i Sverige. De syntetiska förband som 3M, Lohmann 
Forbindstoffer A/S och Smith & Nephew säljer innehåller isocyanater som är 
hälsoskadliga och kan ge upphov till en rad irritationer, sjukdomar och allergier.  
 
Det finns även ett konkurrerande plastgips som är ofarligt och förbereds på samma sätt 
som X-lite. Gipset heter Cobra Cast och finns idag på den danska marknaden. Camp 
Scandinavia ser inte Cobra cast som ett hot på grund av att gipset är mer svårförberett än 
X-lite då maskorna i gipset är mindre samt att det lätt bildas veck vid omläggning som 
kan göra att patientens hud kan skäras upp. X-heat fungerar bra även på Cobra Cast så 
om det skulle förbättras och bli accepterat på världsmarknaden finns där även en 
potentiell marknad för X-heat. Det patent som sökts på X-heat kommer om det går 
igenom att förhindra att en liknande produkt för Cobra Casts gipsrullar tas fram. 
 
Kalkgips uppskattas ha omkring 10-15 % av gipsmarknaden i Sverige idag. Det används 
speciellt efter operationer då svullnader och blödningar ofta förekommer. Kalkgips suger 
upp vätska och är mycket billigare än övriga gips varpå det väljs vid operationer där 
svullnad finns och så snart den gått ner måste patienten gipsas om. X-lite är ett bra 
alternativ till kalk då gipset kan klippas upp och värmas om när svullnaden gått ner och 
på så sätt återanvändas. 
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5.5 Potential 
Sekretess 
 
 
5.6 Ekonomisk kalkyl 
Sekretess 

 
5.7 Förslag på fortsatt arbete 
Sekretess 



 
 
 Examensprojekt X-heat 
 

 
Maria Bardun & Maj‐Britt Voldby 

   
 
 

14 

 
6 Visioner/Framtid 
Nollversionen av X-heat som beräknas bli klar i början av vecka 22, det vill säga efter 
denna rapports inlämning kommer att testas på bland annat Halmstad Sjukhus innan den 
ställs ut på Utexpo den 29-31 Maj 2008. I samband med Utexpo kommer vårt 
examensarbete presenteras i en bilaga till Dagens Industri (Se bilaga Y – Artikel till 
Dagens Industri). 
 
Nollversionen är tänkt att användas som en införsäljningsprodukt på sjukhus och mässor 
runt om i landet.  
 
Vår inlämnade patentansökan inväntas det svar på. Camp Scandinavia som finansierat 
projektet kommer få nyttjanderätten av patentet om det går igenom och planerar att 
underhålla det så länge försäljningen av X-heat pågår. För Camp Scandinavia är X-heat en 
strategisk produkt som ska hjälpa till att öka försäljningen av gipset X-lite. 
 
När X-heat presenteras för världsmarknaden är vår förhoppning att fler sjukhus och 
gipstekniker ska upptäcka vår användarvänliga produkt som gör det lätt att välja rätt - för 
både deras hälsa och vår globala miljös skull.  
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7 Diskussion  
Projektet har genomförts med gott resultat och projektmedlemmarna är mycket nöjda 
med lösningen. En strategisk tanke i uppstarten av projektet som ledde till att extra tid 
lades in på tidsplaneringen för eventuella oförutsedda händelser visade sig komma att 
behövas då prototyptillverkningen blev framskjuten på grund av att ett avtal gällande 
nyttjanderätten mellan Camp Scandinavia och projektmedlemmarna behövde skrivas.  
 
Projektgruppen har haft möjlighet att utnyttja alla de kunskaper tre år på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet medfört och känt sig säkra på de metoder de valt att 
använda sig utav. Att ha fått vara med om både avtalsskrivande och patentansökan har 
bidragit till mycket nya erfarenheter där teori från utbildningen kunnat kopplas ihop med 
praktik. 
 
Förhoppningen är nu att få se produkten, X-heat, på marknaden inom en snar framtid. Det 
känns mycket bra att veta att gipstekniker runt om i världen nu när produkten blir till 
verklighet får en mer hälsosam arbetsmiljö.   
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9 Figurförteckning 
Alla figurer som ingen referens anges till i direkt anslutning till bilden är tagna av oss 
själva. 

Fig. 1 – Tång med press 
 
Fig. 2 – Målarrulle 
 
Fig. 3 – Fritös 
 
Fig. 4 – Handenhet 
 
Fig. 5 – Centrifug 
 
Fig. 6 – Önskad lösning 

Fig. 7 – Bottenförflyttning 

Fig. 8 – Vattenförflyttning 

Fig. 9 – Roterande 

Fig. 10 – Sned låda 

Fig. 11 – Delad låda 

Fig. 12 – Funktionsprototyp 

Fig. 13 – Prototyp 

Fig. 14 – Sammanfattning av utvecklingsprocessen 

Fig. 15 – X-heat, låda stängd 

Fig. 16 – Påbörjad utdragning 

Fig. 17 – Låda helt utdragen 

Fig. 18 – Delad låda & rulle under låda 

Fig. 19 – Pressrullar & extra låddel 
 
Fig. 20 & 21 – Vet-lite  
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Bilaga A – Isocyanater 
När projektgruppen tog sig an uppdraget ficks först indikationer om att gips som innehåller 
isocyanater skulle vara förbjudna i Danmark, dock har ingen dokumentation som bekräftat detta 
kunnat hittas. Däremot har dokumentation hittats på att en häftig debatt pågått i Danmark de 
senaste 15 – 20 åren och säkerhetsföreskrifterna utgör numera inte bara en rekommendation så som 
i Sverige, utan måste följas enligt lag och det krävs en särskild utbildning för att få arbeta med gips 
med innehåll av isocyanat. Gips som innehåller isocyanater skall hanteras på följande sätt enligt 
lagen i Danmark: 

• Använd kemikaliebeskyddande handskar (Nitril, latex eller vinyl). 
• Stoppa en påse med gips i en vattenhink med rumstempererat vatten och klipp upp påsen 

under vattnet. Hinken får endast användas till detta ändamål. 
• Allt överblivet material skall först läggas i vatten för att säkra att allt aktivt material har 

reagerat och är färdighärdat. 
• Påsen som isocyanatgipset varit i, samt allt material som varit i kontakt med gipset skall 

slängas i särskilda behållare för speciellt avfall. 
• Arbetskläder som varit utsatt för påverkan av gipsmaterialet skall tvättas innan det används 

igen. De bör tvättas på samma sätt som kläder som kan bära smitta. 
• Vid uppsågningen av gipset är det viktigt att använda handskar och punktutsug. 

 
Egentligen krävs särskilda omklädningsrum och att varningsskyltar skall finnas i lokalerna där det 
arbetas med gips som innehåller isocyanater, men på dessa två punkter har dispens getts till 
leverantörerna. (www.dsr.dk, Lovpliktig isocyanatuddannelse, Dansk sygeplejeråd, AF801067, 
Publicerat 23 aug. 2002.) 

I Sverige har Arbetsmiljöverket tagit fram 
 en broschyr som heter Isocyanater är farliga – 
det här bör du känna till om du kommer i kontakt 
med isocyanater. I denna står det att 
diisocyanater påverkar luftrören och huden och 
om finns det en mindre farlig produkt som kan 
ersätta något som innehåller diisocyanater, ska 
den användas istället. 

Det står också att om man har besvär med 
luftrören eller lungorna eller ofta får eksem får 
man inte arbeta med diisocyanater. I början på 
broschyren finns en lista över branscher där 
diisocyanater kan förekomma och noterades 
gjordes att sjukhus inte fanns med bland dessa. 

Därför kontaktades Jan‐Olof Norén på Arbetsmiljöverket som berättade att de fick ungefär ett oroligt 
samtal per vecka som handlar om isocyanatgips. På frågan varför inte sjukhus stod uppsatt som en av 
branscherna som diisocyanter kan förekomma i förklarade han att de hade tagit detta beslut med 
stöd av YMKs, Yrkes Medicinska Kliniken i Lunds, rapport från 1996 då de avslutar rapporten med 
”Yrkesmedicinen i Lund anser att användning av syntetgipser inte bör innebära några hälsorisker om 
skyddsföreskrifterna följs”. 
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Denna rapport är skriven i en tid då gips av kalk nästan enbart användes och är inte baserad på 
dagens användning av syntetgips, som i dag används till 85 %. När syntetbindorna doppas i vatten 
reagerar fri MDI med vattnet och bildar MDA (metylendamin) som kan penetrera huden. MDA är ett 
ämne som lätt tar sig in i kroppen via huden och är Cancerframkallande. 

YMK (1999‐12 Kjell Eriksson) skriver att det inte bör innebära några hälsorisker så länge som 
skyddsföreskrifterna följs. De säkerhetsföreskrifter som de hänvisar till är omfattande och 
projektgruppen har fått erfara på de studiebesök på gipsrummen som gjorts, att 
säkerhetsföreskrifterna inte följs. 

 I Lund hade ett punktutsug installerats, men det togs bort ganska snart då det var i vägen när gips 
skulle läggas om på patienten. 

I Nationalencyklopedin finns följande fakta att läsa: 
 
isocyana´ter, ….” Vid inandning av isocyanater påverkas luftvägarnas slemhinnor snabbt, och en 
akut nedsättning av lungfunktionen kan uppstå. Även luftvägsbesvär av astmatyp kan förekomma. 
Vid hudkontakt kan flera isocyanater orsaka kontaktallergi” 

di´isocyana´ter, ”Diisocyanater har visat sig vara allergiframkallande och kan ha 
karcinogena effekter och har därför åsatts mycket låga gränsvärden” 

Slår vi upp ordet KARCINOGENA förklaras det så här: 

karcinoge´n  el. carcinoge´n  adj.  ~t 
”…  som framkallar cancer om kemikalier etc.” {SYN. cancerogen = cancerframkallande  

2008‐05‐21 Källa Nationalencyklopedin 
 

I Sverige råder det delade meningar om isocyanaters inverkan på hälsan. Flera rapporter har skrivits, 
men de flesta har skrivits i slutet av 90‐talet och är därför inte baserade på dagens 

användningsmängd av syntetgips. Fakta kvarstår dock, isocyanater är farliga och en ny undersökning 
borde göras.

2/(2) 



28 

 

Bilaga B – Konkurrentgips med innehåll av isocyanater 
 

   

 

 

 

 

 

Scotchcast (3M) 
Består av en rulle av glasfiberväv impregnerat med isocyanatbindningsmedel. 

Cellacast (Lohmann Forbindstoffer A/S) 
Består av glasfiberväv och isocyanatbindningsmedel. 

Dynacast Pro (Smith & Nephew) 
Skiljer sig från de andra två produkterna på så sätt att det består av polypropylenväv istället för 
glasfiberväv. 

Ett isocyanatbindningsmedel består av delvis ohärdad isocyanat, men det finns i de ovan tre nämnda 
produkterna flera procent fri isocyanat i form av MDI. Innehållet MDI är störst i cellacast och minst i 
dynacast pro. Både Lohmann och Smith & Nephew refererar till luftmätningar av isocyanat under 
bruk av produkterna. Dessa mätningar visar luftkoncentrationer under gränsvärdena. Mätningarna 
refererar emellertid till specifika bruksomständigheter, och man kan inte utifrån detta dra slutsatser 
om luftkoncentrationens storlek på vårdavdelningen.  

Denna varningstext sitter fastklistrad på varje enskild gipsförpackning: 
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Bilaga C – Information om Xlite 
 

                                 

 

 

   
XLite 
Ventilerande och lätt material för cirkulärgips och ortoser. Finns i två varianter, Classic och Premium, 
där Premium passar utmärkt för lite mindre applikationer som t.ex. fingrar och barnortoser.   
 

Giftfritt 
Copolymeren som används i X‐lite® är helt uthärdad, vilket innebär att inga farliga ämnen finns kvar 
som kan frigöras vid uppvärmningen ‐ helt giftfritt att använda och att arbeta med. 
 

Biologiskt nedbrytbart 
En viktig fördel med X‐lite® är att värna om naturen. Vid Universitetet i Liege, Belgien har studier 
visat: "…we are pleased to conclude: Runlite X‐Lite Thermopastic Products are in full conformity with 
the French and U.S. standards for biodegradability." 
 

Röntgengenomsläppligt 
X‐lite® är dessutom helt röntgengenomsläppligt ‐ vid användning av tre lager eller mindre. 
 

Låg vikt 
Bommullsväven doppas i copolymer och överbliven plast får rinna av så att inte hålen I väven täpps 
till. Det gör X‐lite® till marknadens lättaste material för såväl gipsning som ortostillverkning. 
 

Omformningsbart 
X‐lite® kan omformas obegränsat antal ganger i vatten eller med varmluftpistol. 
 

Inget avfall 
Överblivet material kan användas för andra applikationer. 
 

Unik häftförmåga 
Inga lösningsmedel eller uppruggning av ytan behövs. 
 

Varierad stabilitet 
Genom att anpassa antalet lager eller att använda remsor av X‐lite® kan stabiliteten enkelt påverkas. 
 

Låg kostnad 
 
Tider 

   Classic cast  Premium cast 
Uppvärmingstid  2 minuter  2 minuter 
Arbetstid  2‐3 minuter   60‐90 sekunder 
Nedkylningstid  4‐15 minuter  3‐5 minuter 

Tid att stelna  15‐20 minuter    
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Bilaga D – Projektplan 
 

Företag:   Camp Scandinavia   
Karbingatan 38 
254 67 Helsingborg 
 

Tel: +46 (0)42 25 27 16 
Mobil: +46 (0)704 50 50 94 
Fax: +46 (0)42 25 27 25 
Mail: peter.allard@campscandinavia.se 

Kontaktperson: Peter Allard 

Bakgrund/Problem: Idag finns det tre typer av gips. Ett av dessa (Cold technology) är både 
hälsoskadligt och miljöfarligt och har därför förbjudits i Danmark, det andra är det vanliga tunga 
kalkgipset. Den tredje lättare gipstypen, X‐lite, värms upp i kärl i 70‐80°C vatten och ska därefter tas 
upp ur det varma vattnet och det vatten som finns kvar i gipset ska pressas ur. Idag finns ingen 
lösning på hur vårdpersonalen ska undvika att komma i kontakt med det varma vattnet.  

Problemformulering: Hur kan vårdpersonal undvika att komma i kontakt med hett vatten vid 
förberedelser av gipset X‐lite? 

Syfte: Examensprojektet syftar till att studenterna på Utvecklingsingenjörsprogrammet under sitt 
sista år ska tillämpa tidigare kunskaper och erfarenheter som programmet delgett. Genom att 
utnyttja dessa kunskaper ska studenterna sträva efter att gå från en idé till en färdig produkt på 
marknaden. 

Mål: Målet med vårt examensprojekt är att i Maj 2008 ha en färdig och fullt fungerande prototyp av 
den lösning vi under projektets gång arbetat fram.  

Avgränsningar: Vi får inte ändra på X‐lites nuvarande kemiska sammansättning eller något annat på 
dagens befintliga produkter. Lösningen ska gälla rullarna X‐lite Classic och X‐lite Premium.  

Metod: Under projektets gång kommer det att arbetas dynamiskt med en rad olika metoder som 
verktyg. Mer exakt hur vi går tillväga kommer att presenteras i både veckorapporter och den 
slutgiltiga rapporten. 

Tidsplan: Projektet startade den 27 augusti och skall pågå under höstterminen 2007 samt 
vårterminen 2008. Speciella hålltider för projektet är en halvtidsredovisning den 17 December 2007 
och den slutgiltiga redovisningen den 14 Maj 2008 samt Utexpo som pågår den 29‐31 Maj 2008. 

Projektbudget: I samråd med företaget kommer en budget tas fram. Kostnader som denna budget 
ska täcka kommer även de att presenteras närmre efter samråd med företaget Camp Scandinavia. 
Det handlar bland annat om eventuella telefon‐, material‐, rese‐ och konsultkostnader.  
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Gruppmedlemmar:  Maria Bardun och Maj‐Britt Voldby 

 

______________________________________          ______________________________________ 

Maria Bardun, Utvecklingsingenjör         Maj‐Britt Voldby, Utvecklingsingenjör 

 

 

______________________________________ 

Peter Allard, kontaktperson Camp Scandinavia 
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Bilaga F – Tidsplanering 
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Bilaga G – Tidsåtgång 
För att hålla koll på hur mycket tid som lagts ner under projektets gång och för att kunna redogöra 
detta för handledare och företag har timmarna registrerats i ett excelark och redovisats med följande 
diagram. Valet att dela upp den nedlagda tiden i två grupper, höstterminen 2007 samt vårterminen 
2008, har gjorts för att enkelt kunna följa hur projektgruppen legat till i jämförelse med den tid som 
kursplanen beräknat ska räcka.  

 

 

 

Antal timmar höstterminen 2007 uppgår till 484, medan antalet timmar för vårterminen 2008 uppgår 
till hela 1021. Med i beräkningarna måste tas att vårterminen när detta skrivs ännu inte är slut och 
ett arbete på omkring 150 timmar väntas tillkomma. 

1/(1) 



34 

 

Bilaga H  Budget 
Nedan presenteras alla kostnader projektet har haft. Under material ingår allt från pappersutskrift till 
de delar till nollversionen som införskaffats från andra ställen än Plåtcenter i Halmstad. Som kan ses i 
budgeten går projektgruppen +/‐ 0 kronor. 

 

   Planerad  Utfall  Diff +/‐ 
Telefon  1 000 750 250 
Resor  6 960 4 479 2481 
Material  7 000 2 654 4346 
Funktionsprototyp  4 000 9 863 ‐5863 
Nollversion  ingen summa satt 38 750 obestämt 
Nyhetsgranskning  0 15 000 ‐15 000 
Patentansökan  0 57 250 ‐57 250 
Övrigt  0 3 964 ‐3 964 
Totalt        ‐75 000 
         
Oplanerad inkomst  Innovationsstöd av Almi Företagspartner på 75 000 kronor.  
   Har använts till nyhetsgranskning och patentansökan. 
    
         

Totalt        +/‐ 0 
 

Projektmedlemmarna Maria Bardun och Maj‐Britt Voldby har mottagit ett innovationsstöd från Almi 
Företagspartner på 75 000 kronor. Dessa pengar har främst används till nyhetsgranskning och 
patentansökan. Övriga kostnader under projektet har finansierats av Camp Scandinavia.  
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Bilaga P – Callout 
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Bilaga S – Tillvägagångssätt Patentansökan 

Kostnader för olika typer av patentansökningar 
 
1. Att skriva och lämna in en nationell patentansökan till PRV kostar mellan 50-100 000 kr. 
En standardansökan till PRV brukar hamna på ca 60 000 kr. Tänk på att det tillkommer 
kostnader efter att ansökan är inlämnad för korrespondens mellan oss och PRV under 
ansökans behandling. 
 
2. För att få skydd i de nordiska länderna kan man ansöka om patent i varje land för sig. 
Alternativt kan man söka ett EP-patent och välja att gå vidare endast i de nordiska länderna. 
Vilket av alternativen som är mest kostnadseffektivt är svårt att säga på rak arm. I båda fallen 
tillkommer kostnader för översättning till det aktuella språket. 
 
 3. En EP-ansökan kostar utöver arbetet att skriva ansökan ungefär följande (Se i slutet av 
sammanställningen vad en EP-ansökan innebär.): 
 
Grundkostnad för inlämning av europeisk patentansökan till det Europeiska Patentverket 
(EPO) är ca 25 000 SEK och inkluderar vårt arvode, men inte designeringsavgifter och 
granskningsavgift som behöver betalas ca 24 månader från inlämningsdagen. 
Designeringsavgiften är ca 800 SEK per nation till och med den sjunde nationen och därefter 
ingår resterande EPC-anslutna nationer utan ytterligare designeringsavgifter, vilket gör att den 
totala kostnaden för designeringsavgifter inom EPC är maximalt ca 5 600 SEK.  
 
Granskningsavgiften för en europeisk patentansökan är ca 10 000 SEK. Till detta kommer 
kostnader för korrespondens mellan oss och EPO under behandlingen av ansökan. Därutöver 
tillkommer kostnader för giltighetsgörning och översättning till varje enskilt lands språk 
vilket kostar ca 10 000 – 40 000 SEK per land. Denna kostnad är i den nedre delen av 
intervallet för de länder som har undertecknat Londonöverenskommelsen, se nedan, och i den 
övre delen av intervallet för övriga länder. 
 
4. Inlämning av en US-ansökan kostar ca 25 000 kr inklusive officiella avgifter, kostnader för 
ombud i USA samt våra kostnader. Dessutom tillkommer kostnader för ev. översättning av 
text från svenska till engelska eller omarbetning av ansökan för amerikansk standard. Detta 
gäller då en ansökningstext redan finns. Därutöver tillkommer kostnader under ansökans 
behandling. 
 
5. Utöver alternativen ovan kan man lämna in en s.k. PCT-ansökan. (Se i slutet av 
sammanställningen vad en PCT-ansökan innebär.) Denna typ av ansökan kostar, utöver 
arbetet att skriva ansökan, ca 35 000 SEK inklusive vårt arvode och officiella avgifter, 
förutsatt att ingen omarbetning av ansökan behöver göras. Om ni sedan väljer Fas II 
tillkommer en kostnad på ca 25 000 SEK. Avgifterna för de patenterbarhetsbedömningar som 
görs av de nationella patentverken i varje enskilt land samt för nationell inlämning varierar 
mellan ca 30 000 – 50 000 SEK per land. 
 
Förnyelseavgifter 
När det gäller förnyelseavgifter så varierar dessa från land till land och som en tumregel kan 
nämnas att i genomsnitt kostar ett patent i 10 länder i 10 år 1-1,5 miljoner kronor. 
Årsavgifterna ökar successivt från år till år (gäller alla typer av patent) och är för närvarande 
exempelvis i Sverige 800 kr för år 1-3 och 4500 kr för år 20. För EP-patent är motsvarande 
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avgifter 400 € respektive 1065 € samt nationella avgifter. Utöver de officiella avgifterna 
tillkommer våra avgifter. 
 
Information ang. EP- och PCT-ansökan 
Sedan 1978 finns två internationella överenskommelser som förenklar förfarandet vid 
internationella patentansökningar. Sverige är anslutet till båda dessa konventioner. De två 
överenskommelserna är: 
 
PCT – Patent Cooperation Treaty 
EPC – European Patent Convention 
 
PCT – Patent Cooperation Treaty 
PCT är en världsomspännande överenskommelse som innefattar ca 130 länder. Syftet är att 
underlätta för sökanden genom centralisering av granskningen av patentansökningar. Detta 
innebär att sökanden i första skedet endast behöver lämna in en patentansökan, en s.k. 
internationell patentansökan. Denna patentansökan granskas sedan av en internationell 
granskningsmyndighet, däribland det svenska patentverket. 
 
Granskningsmyndigheten utför först en nyhetsundersökning och gör en 
patenteringsbedömning av patentansökan. Detta kallas för ”Fas 1”. Härefter kan sökanden 
välja att gå vidare i nationell fas eller begära en internationell preliminär bedömning av 
patenterbarheten, kallad ”Fas 2”. Fas 2 är främst aktuellt om man erhållit ett negativt besked i 
Fas 1, och vill överkomma detta genom argumentation eller en ändring av patentkraven. 
 
En fördel med en PCT-ansökan, jämfört med att söka nationellt i varje enskilt land, är att valet 
av länder i vilka man vill ha patentskydd för sin produkt inte behöver ske förrän efter 30 
månader (20 månader för några länder). Om man söker nationellt i varje enskilt land måste 
detta val ske inom tolv månader från inlämningsdagen. En PCT-ansökan ger följaktligen 
sökanden extra tid att undersöka eventuella marknader samt möjlighet att skjuta upp de stora 
kostnaderna som uppkommer i samband med den nationella fasen på grund av 
översättningskostnader mm. PCT-granskningen är dock endast rådgivande och den slutgiltiga 
patenterbarhetsbedömningen görs av de nationella patentverken i varje enskilt land. 
 
EPC – European Patent Convention 
Den andra möjligheten att söka ett internationellt patentskydd inom Europa är genom EPC, ett 
samarbetsavtal mellan för närvarande ca 30 europeiska länder. 
 
En s.k. EP-ansökan lämnas in till EPO (European Patent Office) i München. EPO granskar 
patentansökan och beviljar patent, vilket sedan, efter översättning, kan registreras i alla länder 
som angivits i ansökan. Efter beviljandet av Europapatentet kan invändning inlämnas av 
tredje part under 9 månader, varefter det vinner laga kraft om ingen invändning har inlämnats. 
 
Skillnaden i förfarande mellan PCT och EPC är således att PCT-granskningen och 
bedömningen inte ger sökanden patent utan är endast rådgivande. Patent måste sedan sökas 
nationellt i önskade länder. Genom EPC beviljas däremot ett patent som är gångbart i alla i 
ansökan designerade länderna. Det är även möjligt att utnyttja båda systemen i samma 
ansökan, en s.k. Euro-PCT-ansökan, om ni så önskar, då lämnas först en PCT-ansökan in som 
sedan fullföljs via EPO efter 30 månader. 
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Dessutom kan det vara bra att känna till den s.k. Londonöverenskommelsen som träder i kraft 
1 maj 2008. Londonöverenskommelsen är ett frivilligt avtal mellan fjorton stater som är 
medlemmar i EPO. Den innebär att staterna avsäger sig kraven på att en patentansökan ska 
översättas i sin helhet till de lokala språken, så länge den finns på det av EPO:s officiella 
språk engelska, tyska och franska som landet har valt. Patentkraven måste dock översättas till 
de lokala språken. De länder som har undertecknat överenskommelsen är: Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien, Danmark, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco, Nederländerna, Slovenien, Schweiz och Sverige. Sverige har dock inte fullgjort 
ratificeringen ännu men planerar att göra det före 1 maj 2008. 
 
 
Vår rekommendation 
Vi rekommenderar er att göra en svensk patentansökan, eftersom den är förhållandevis billig 
att lämna in och inom ett år kommer PRV att granska er ansökan och bedöma 
patenterbarheten. Om ni väljer att börja med en svensk ansökan har ni ett år (det s.k. 
prioritetsåret) på er att lämna in någon av de andra typerna av ansökningar, för att få samma 
inlämningsdatum även för de ansökningarna. Detta är bra dels för att ni får mer tid på er att 
söka samarbetspartners som kan stå för kostnaderna samt dels för att ni efter PRV:s 
granskning vet bättre om det är värt att satsa vidare på er ansökan. 

Sammanställt av: 
Johanna Wright 

AWAPATENT 
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Bilaga T  Patentansökan 
Göteborg 

2008‐05‐16 

Vår referens 

SE‐21037021 

 

 

Ny patentansökan i Sverige 

Vi tackar för uppdraget att utarbeta och lämna in en patentansökan. Vi har noterat att ansökan ska 
lämnas in senast den 29 maj 2008 och bekräftar att kostnaden för detta uppdrag inte får överskrida 
SEK 45 000 exkl moms. Ni kommer att få ett förslag från oss i god tid före detta datum. Tänk på att 
inte offentliggöra uppfinningen innan vi bekräftat att patentansökningen lämnats in till Patent‐ och 
registreringsverket. 

Vi har följande uppgifter angående detta uppdrag: 

Sökande & Uppfinnare:     Maria Bardun & Maj‐Britt Voldby 

Fakturamottagare:  ALMI Företagspartner Halland AB     
 
För att informationen ska bli komplett ber vi er meddela oss era hemadresser. Vi kommer 
fortsättningsvis att skicka all korrespondens till Maj‐Britt Voldby. 

Till ansökan behövs bifogad fullmakt som vi ber er underteckna och skicka till oss så snart som 
möjligt.  

Det finns möjlighet att begära s.k. ITS‐granskning och ni kan läsa mer om detta i informationsbladet 
”ITS in Sweden” som vi bifogar. Om ni vill begära ITS‐granskning ber vi er kontakta oss så snart som 
möjligt. 

 Vi rekommenderar också att ni läser bilagan om skydd i andra länder och vårt informationsblad ”Vad 
du som kund bör veta”. 

För detta uppdrag gäller Svenska Patentombudsföreningens Allmänna Uppdragsvillkor AU02s. 

Med vänlig hälsning 
AWAPATENT AB 

 
Katarina Broman 
 
Paralegal 
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Bilaga U – Innovationsstöd Nyhetsgranskning 
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Bilaga V – Innovationsstöd patent 
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Bilaga X – Maskstorlek 
 

Gipsteknikerna har önskemål om att maskerna i X‐lite ska vara mindre av estetiska skäl. Dock innebär 
det att vattnet inte rinner av lika lätt, om maskerna är mindre, p.g.a. additionskrafter. Nedan 
presenteras skillnaden mellan låg och hög ytspänning, där hög ytspänning är mindre masker och låg 
ytspänning är större masker. 

Hög ytspänning 
Vid hög ytspänning väter vätskan, i vårt fall vatten, fast på ytan. Detta vill inte åstadkommas i detta 
projekt då det innebär att vattnet får det svårare att lämna gipsrullarna. 

Låg ytspänning  
Vid låg ytspänning fäster vätskan sämre på ytskiktet vilket resulterar i att vattnet lättare tränger 
igenom hålen på gipset så det inte blir för varmt för patienten vid omläggning.  
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Bilaga Y – Artikel till Dagens Industri 

X‐heat 

Vad skulle du prioritera, din Hälsa eller Bekvämlighet? 

Dagens gipstekniker står dagligen inför valet mellan ett hälsoskadligt gips som är bekvämt att 
förbereda inför användning och ett miljövänligt, giftfritt gips, X‐lite, som kräver mer förberedelser 
och kan upplevas som omständligt... fram till idag! Nu behöver de inte välja längre, vi har lösningen! 

Idag värms X‐lite, gipsrullen, upp i 70°C vatten innan den tas upp med en tång och det varma vattnet 

pressas ut för hand med hjälp av en handduk. Vår lösning, X‐heat, tar bort dessa moment. Det blir nu 

lika enkelt att förbereda gipset X‐lite som det är att dra ut en låda! Alla moment sker i en rörelse – 
enkelt och riskfritt!  

När X‐heat  presenteras för världsmarknaden är vår förhoppning att fler sjukhus och gipstekniker ska 

upptäcka vår användarvänliga produkt som gör det lätt att välja rätt ‐ för både hälsans och vår 
globala miljös skull.  

Produkten X‐heat  är ett examensarbete som genomförts i nära samarbete med Camp Scandinavia 

AB. Företaget är ett av nordens ledande inom produkter för ortopedisk rehabilitering och exporterar 
produkter över hela världen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj‐Britt Voldby       Maria Bardun  
0708‐83 33 68       0762‐40 47 76  
majbritt.voldby@telia.com      maria.bardun@gmail.com 
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