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Förord	  

Detta	  examensarbete	  gjordes	  som	  en	  avslutning	  på	  vår	  biomekanikingenjörsutbildning,	  

där	  vi	  tillämpat	  en	  stor	  del	  av	  den	  kunskap	  vi	  erhållit	  under	  våra	  tre	  år	  på	  Högskolan	  i	  

Halmstad.	  	  Arbetet	  omfattade	  15	  hp	  fördelade	  på	  20	  veckor	  under	  vårterminen	  2014.	  

Det	  har	  varit	  ett	  väldigt	  lärorikt	  och	  roligt	  projekt	  som	  bidragit	  till	  goda	  erfarenheter	  

samt	  förhoppningsvis	  ett	  samhällsnyttigt	  resultat.	  	  

	  

Vi	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till:	  

● Selma	  Stojisavljevic	  och	  Susann	  Lindgren	  på	  Specialisttandvården	  i	  

Halmstad	  -‐	  För	  ett	  roligt	  uppdrag	  och	  ett	  stort	  stöttande	  engagemang	  

● Lars-‐Åke	  Johansson	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  –	  För	  värdefulla	  

upplysningar	  kring	  oral	  protetik	  

● Per	  Rabe	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  –	  För	  god	  hjälp	  vid	  användartest	  

● Hälsoteknikcentrum	  Halland	  -‐För	  stöd	  samt	  finansiering	  av	  projektet	  

● Prototech	  AB	  -‐	  För	  tillverkning	  av	  slutgiltig	  prototyp	  

● KomTek	  -‐	  För	  tillverkning	  av	  testmodell	  

Samt	  Gunnar	  och	  ni	  som	  hjälpt	  till	  och	  bidragit	  till	  ett	  lyckat	  resultat!	  
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Sammanfattning	  

Initiativet	  till	  projektet	  togs	  av	  tandvårdspersonal	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  

då	  de	  upplevde	  problem	  vid	  arbete	  med	  oral	  protetik.	  Problemet,	  som	  projektet	  även	  

bygger	  på,	  innebär	  att	  komponenter	  tappas	  och	  på	  grund	  av	  gravitationen	  samt	  

patientens	  position	  riskeras	  att	  inhaleras	  eller	  sväljas.	  Detta	  innebär	  ett	  stress-‐	  och	  

orosmoment,	  vilket	  bidrar	  till	  en	  försämrad	  psykosocial	  arbetsmiljö	  för	  

tandvårdspersonalen.	  

	  	  

2008	  infördes	  det	  statliga	  tandvårdsstödet	  i	  Sverige	  vilket	  innebär	  en	  reducerad	  kostnad	  

för	  protetikingrepp	  som	  lett	  till	  att	  fler	  har	  råd	  med	  oral	  protetik.	  Därför	  blir	  problemet	  

mer	  och	  mer	  utbrett,	  vilket	  gjort	  kravet	  på	  en	  lösning	  mer	  eftertraktad.	  

	  

I	  projektet	  har	  dynamisk	  produktutveckling	  tillämpats	  med	  stort	  fokus	  på	  involvering	  av	  

framtida	  användare.	  Artikelsökning,	  observation	  och	  enkätundersökning	  i	  genomförd	  

produktdefinitionsfas	  lade	  grunden	  till	  projektet.	  Olika	  konceptgenererings-‐	  och	  

utvärderingsmetoder	  tillämpades	  och	  födde	  den	  slutgiltiga	  prototypen.	  Under	  hela	  

projektets	  gång	  har	  en	  kontinuerlig	  dialog	  och	  testning	  hos	  uppdragsgivarna	  utförts.	  	  

	  	  

Detta	  produktutvecklingsprojekt	  resulterade	  i	  ett	  instrument	  som	  underlättar	  för	  

tandvårdspersonal	  samt	  ökar	  säkerheten	  för	  patienten	  vid	  oral	  protetik.	  Lösningen	  är	  en	  

specialutformad	  pincett	  som	  träs	  på	  skruvmejseln	  och	  fixerar	  komponenter.	  

Nyckelord:	  oral	  protetik,	  tandvårdsinstrument,	  inhalation	  och	  nedsväljning,	  dynamisk	  

produktutveckling,	  användarcentrerad	  design,	  ergonomi,	  användarinvolvering.	  
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Abstract	  

The	  project	  was	  initiated	  by	  dental	  personnel	  at	  the	  Specialist	  dentistry	  in	  Halmstad,	  

Sweden,	  because	  they	  experienced	  problems	  when	  working	  with	  oral	  prosthetics.	  There	  

is	  a	  risk	  that	  components	  are	  dropped	  and	  due	  to	  gravity	  and	  the	  patient's	  position,	  

being	  inhaled	  or	  swallowed.	  This	  means	  stress	  and	  concerns,	  contributing	  to	  the	  

deterioration	  of	  the	  psychosocial	  work	  environment	  for	  dental	  personnel.	  

	  	  

The	  Swedish	  dental	  State	  support	  was	  introduced	  in	  2008,	  which	  gives	  the	  patient	  a	  

reduced	  cost	  for	  dental	  prosthetic	  procedures.	  This	  allows	  more	  people	  to	  afford	  oral	  

prosthetics.	  Therefore,	  the	  problem	  becomes	  more	  and	  more	  prevalent	  and	  the	  demand	  

for	  a	  solution	  is	  requiered.	  

	  

	  The	  project	  has	  implemented	  dynamic	  product	  development	  with	  a	  major	  focus	  on	  the	  

involvement	  of	  future	  users.	  The	  project	  was	  based	  on	  literature	  reviews,	  observation	  

and	  survey,	  which	  was	  performed	  in	  the	  product	  definition	  phase.	  Different	  concept	  

generation	  methods	  and	  evaluation	  methods	  were	  applied	  and	  resulted	  in	  a	  final	  

prototype.	  A	  continuous	  dialogue	  and	  testing	  with	  the	  clients	  where	  performed	  

throughout	  the	  project.	  

	  

This	  product	  development	  project	  resulted	  in	  an	  instrument	  that	  facilitates	  for	  dental	  

personnel	  and	  increase	  safety	  for	  the	  patient	  during	  oral	  prosthetics.	  The	  solution	  is	  a	  

specially	  designed	  forceps	  which	  slips	  onto	  the	  screwdriver	  and	  secures	  components.	  

	  

Keywords:	  Prosthetic	  Dentistry,	  Dental	  instruments,	  inhalation	  and	  ingestion,	  dynamic	  

product	  development,	  user-‐centered	  design,	  ergonomics,	  user	  involvement.	  
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1. Introduktion	  
Initiativet	  till	  detta	  projekt	  togs	  av	  Susann	  Lindgren	  och	  Selma	  Stojisavljevic,	  

tandhygienist	  respektive	  tandsköterska	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad.	  Detta	  på	  

grund	  av	  att	  de	  upplevde	  problem	  vid	  installation	  av	  tandimplantat	  samt	  av-‐	  och	  

påmontering	  av	  konstruktioner.	  Problemet	  baseras	  på	  att	  dessa	  komponenter	  tappas	  

och	  på	  grund	  av	  gravitationskraften	  faller	  mot	  svalget	  eftersom	  patienten	  befinner	  sig	  i	  

ett	  horisontalt	  ryggläge	  och	  riskerar	  därmed	  att	  inhaleras	  eller	  sväljas.	  Enligt	  artikeln	  

Effects	  of	  open	  mouth	  and	  rubber	  dam	  on	  upper	  airway	  patency	  and	  breathing	  hämmas	  de	  

övre	  luftvägarna	  av	  nackextension	  samt	  av	  att	  patienten	  har	  öppen	  mun	  (Iwatani	  et	  al.,	  

2012).	  Patienten	  andas	  vid	  denna	  position	  med	  den	  nedre	  luftvägen	  och	  detta	  bidrar	  till	  

att	  patienten	  lätt	  kan	  inhalera	  föremål	  som	  tappats	  i	  munnen.	  De	  risker	  som	  

förekommer	  vid	  tappade	  komponenter	  innebär	  ett	  stressmoment	  för	  

tandvårdspersonalen.	  Enligt	  Thylefors	  (2008)	  kan	  stress	  i	  arbetet	  bidra	  till	  en	  försämrad	  

psykosocial	  arbetsmiljö.	  	  

	  

Idag	  saknar	  cirka	  240	  miljoner	  människor	  i	  Nordamerika,	  Europa	  och	  Japan	  minst	  en	  

tand1.	  De	  två	  främsta	  orsakerna	  till	  varför	  människor	  väljer	  oral	  protetik	  är	  för	  att	  återfå	  

funktionen	  i	  munnen	  och	  även	  estetiken.	  I	  artikeln	  Patient´s	  Expectations	  and	  

Satisfaction	  jämfördes	  patienters	  förväntningar	  innan	  och	  efter	  oral	  protetik.	  

Förhoppningarna	  på	  funktionen	  var	  lika	  hög	  som	  förväntningarna	  på	  estetiken	  och	  efter	  

protetiken	  hade	  alla	  patienternas	  förväntningar	  överträffats	  (Marchini	  et	  al.,	  2011).	  	  

	  

Ett	  oralt	  protetikingrepps	  kostnad	  beror	  på	  dess	  omfattning.	  2008	  infördes	  Det	  statliga	  

tandvårdsstödet	  i	  Sverige	  som	  innebär	  att	  patienten	  får	  en	  reducerad	  kostnad	  

(Försäkringskassan,	  2014).	  Detta	  gör	  att	  fler	  svenskar	  har	  råd	  med	  oral	  protetik,	  vilket	  

kan	  bidra	  till	  att	  problemet	  med	  att	  tappa	  komponenter	  blir	  mer	  utbrett.	  	  

	  

År	  2000	  utfördes,	  enligt	  Yang	  et	  al.	  (2006),	  910	  000	  oral	  protetikbehandlingar	  i	  USA.	  En	  

siffra	  som	  fram	  till	  2005	  årligen	  ökade	  med	  18.6	  procent.	  94	  procent	  av	  tandproteserna	  

placerade	  i	  underkäken	  (mandibula)	  och	  92	  procent	  av	  tandproteserna	  placerade	  i	  

överkäken	  (maxilla),	  överlevde	  fem	  år	  efter	  installation.	  Efter	  15	  år	  överlevde	  86	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Urde,	  Göran;	  Odontolog,	  Malmö	  Högskola.	  2013.	  Gästföreläsning	  10	  april	  
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procent	  respektive	  78	  procent	  (ibid.).	  En	  studie	  som	  gjordes	  på	  korta	  

Brånemarkimplantat	  visade	  att	  95.5	  procent	  av	  insatta	  implantat	  överlevde	  i	  fem	  år	  och	  

efter	  10	  år	  överlevde	  92.3	  procent	  (Brånemark	  et	  al.,	  2000).	  Detta	  visar	  på	  att	  en	  del	  av	  

de	  tandproteser	  som	  installeras	  måste	  göras	  om.	  	  

	  

Då	  det	  ibland	  förekommer	  att	  patienter	  av	  misstag	  inhalerar	  eller	  sväljer	  komponenter,	  

bör	  upprättade	  åtgärdsplaner	  följas.	  Dessa	  innefattar	  bland	  annat	  att	  patienten	  ombeds	  

att	  hosta.	  Återfinns	  inte	  komponenten	  utförs	  en	  röntgen	  för	  att	  avgöra	  ifall	  

komponenten	  svalts	  eller	  inhalerats.	  Om	  patienten	  inhalerat	  komponenten	  måste	  denne	  

genomgå	  en	  bronkoskopi	  men	  om	  komponenten	  däremot	  är	  svald	  bör	  denne	  genomgå	  

en	  gastroskopi	  (Zitzmann	  et	  al.,	  1999).	  Denna	  åtgärdsplan	  kan	  ses	  i	  bilaga	  1.	  

	  

Enligt	  patientsäkerhetslagen	  (2010:659)	  ska	  en	  lex	  Maria-‐anmälning	  göras	  då	  en	  olycka	  

har	  inträffat	  eller	  kunde	  ha	  skett.	  Dessa	  anmälningar	  görs	  av	  vårdgivaren	  som	  även	  är	  

skyldig	  att	  anmäla	  risker	  för	  vårdskada	  samt	  utreda	  och	  vidta	  åtgärder	  för	  att	  höja	  

patientsäkerheten	  (Socialstyrelsen,	  2014).	  Alla	  anmälningar	  registreras	  i	  

Socialstyrelsens	  riskdatabas	  för	  att	  förhindra	  upprepning	  av	  olycka.	  Enligt	  artikeln	  

Nedsväljning	  och	  inhalation	  av	  främmande	  föremål	  under	  behandling	  lex	  Maria-‐anmäls	  

inte	  alla	  fall.	  Artikeln	  handlar	  om	  en	  enkätundersökning	  som	  skickats	  ut	  till	  600	  

tandläkare	  i	  Sverige.	  Undersökningen	  visade	  på	  att	  endast	  en	  tredjedel	  av	  de	  tandläkare	  

som	  svarade	  på	  enkäten	  skulle	  göra	  en	  lex	  Maria-‐anmälan	  (Berg	  et	  al.,	  2004).	  	  Artikeln	  

Anmälningsärenden	  i	  anslutning	  till	  implantatstödd	  protetik	  styrker	  detta	  då	  

Socialstyrelsen	  har	  märkt	  att	  bara	  en	  bråkdel	  händelser	  lex	  Maria-‐anmäls	  och	  att	  det	  

troligtvis	  finns	  ett	  stort	  mörkertal	  (Kvint	  &	  Magnusson,	  2001).	  	  	  

	  

Det	  finns	  redan	  en	  befintlig	  lösning,	  en	  så	  kallad	  Kofferdam,	  som	  förhindrar	  att	  tappade	  

komponenter	  kan	  sväljas	  eller	  inhaleras.	  Denna	  lösning	  är	  inte	  optimal	  då	  den	  inte	  kan	  

användas	  vid	  alla	  orala	  ingrepp	  och	  försvårar	  andningen	  (Al-‐Rashed	  et	  al.,	  2004;	  Iwatani	  

et	  al.,	  2012).	  Tandvårdspersonalen	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  använder	  inte	  

Kofferdam	  vid	  arbete	  med	  oral	  protetik	  då	  den	  begränsar	  arbetsytan	  och	  synkretsen	  i	  

munnen.	  En	  Kofferdam	  kan	  heller	  inte	  användas	  på	  alla	  patienter	  eftersom	  den	  kräver	  

relativt	  stora	  mellanrum	  mellan	  tänderna	  (Lindgren,	  2014).	  Detta	  visar	  att	  behovet	  av	  

en	  lösning	  kvarstår.	  
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1.1 Problemformulering	  
”Tandvårdspersonal	  känner	  rädsla	  och	  därmed	  stress,	  för	  att	  tappa	  komponenter	  vid	  

installation	  av	  tandimplantat	  samt	  av-‐	  och	  påmontering	  av	  konstruktioner.	  Detta	  kan	  

påverka	  den	  psykosociala	  arbetsmiljön	  negativt.”	  

1.2 Syfte	  och	  mål	  
Syftet	  med	  projektet	  var	  att	  minska	  risken	  att	  tappa	  komponenter	  och	  därmed	  inge	  en	  

större	  trygghetskänsla	  i	  arbetet	  med	  oral	  protetik	  innefattandes	  installation	  av	  

tandimplantat	  samt	  av-‐	  och	  påmontering	  av	  konstruktioner	  för	  tandvårdspersonalen.	  	  

	  

Målet	  med	  projektet	  var	  att	  skapa	  och	  testa	  en	  prototyp	  som	  minskar	  risken	  för	  

komplikationer	  vid	  installation	  av	  tandimplantat	  samt	  av-‐	  och	  påmontering	  av	  

konstruktioner	  i	  samband	  med	  oral	  protetik.	  	  

	  

Prototypen	  avsågs	  att	  testas	  och	  utvärderas	  av	  tandvårdspersonalen	  vid	  

Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  med	  förhoppning	  om	  att	  i	  framtiden	  kunna	  ingå	  i	  deras	  

befintliga	  sortiment.	  Materialvalet	  baserades	  på	  de	  restriktioner	  som	  finns	  inom	  

tandvården	  där	  krav	  som	  höggradigt	  rent	  kunde	  uppnås.	  Hänsyn	  togs	  även	  till	  

miljöpåverkan	  vid	  val	  av	  material.	  	  

Prototypen	  skulle	  endast	  innefatta	  arbete	  som	  innebar	  installation	  av	  tandimplantat	  

samt	  av-‐	  och	  påmontering	  av	  konstruktioner	  i	  samband	  med	  oral	  protetik.	  

Arbetsställningar	  kom	  inte	  att	  utvärderas	  vid	  användning	  av	  prototypen	  men	  

diskuterades	  inom	  ramen	  för	  projektet.	  Prototypen	  var	  inte	  avsedd	  att	  användas	  på	  djur.	  
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2. Teoretisk	  referensram	  

2.1 Oral	  protetik	  
Protetik	  innebär	  ersättning	  av	  saknade	  tänder.	  En	  fast	  tandprotes	  består	  av	  flera	  olika	  

komponenter,	  generellt	  sett	  ingår	  tandimplantat,	  distans,	  krona	  eller	  tandrad	  samt	  

skruv	  (Johansson,	  2014;	  Lindgren,	  2014).	  Det	  finns	  hundratals	  olika	  protetikmärken	  

som	  alla	  har	  olika	  lösningar	  och	  utseende	  med	  varierande	  utrustning	  (Lindgren,	  2014).	  

På	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  används	  främst	  märkena	  Nobel,	  Straumann	  och	  

Astra	  Tech.	  Gemensamt	  för	  dessa	  märken	  är	  att	  tandimplantaten	  främst	  består	  av	  

titanlegeringar.	  Titan	  är	  biokompatibelt	  och	  har	  en	  god	  förmåga	  att	  osseointegrera	  

(Yang	  et	  al.,	  2006).	  För	  att	  ett	  tandimplantat	  ska	  kunna	  sättas	  in	  i	  käkbenet	  krävs	  det	  att	  

käkbenet	  är	  minst	  4	  millimeter	  brett	  (Johansson,	  2014).	  Nobel	  och	  Astra	  Techs	  

implantat	  har	  diametrar	  som	  varierar	  från	  3	  till	  5	  millimeter.	  Diametern	  på	  implantatet	  

beror	  på	  vart	  i	  munnen	  som	  implantatet	  ska	  placeras	  samt	  volymen	  käkben	  som	  finns	  

att	  tillgå	  (ibid.).	  Enligt	  artikeln	  Bite	  Force	  and	  Occlusion	  har	  människan	  en	  tuggkraft	  på	  

300	  till	  600	  Newton	  i	  molarområdet	  (Bakke,	  2006).	  Detta	  gör	  att	  implantaten	  måste	  ha	  

egenskaper	  med	  hög	  hållfasthet.	  Tandimplantatet	  fixeras	  med	  en	  kraft	  på	  ungefär	  35	  

Ncm.	  För	  att	  reglera	  momentets	  storlek	  används	  en	  manuell	  momentnyckel.	  Därefter	  

finns	  det	  två	  tekniker	  att	  tillgå,	  antingen	  utförs	  en	  tvåstegsteknik	  där	  implantatet	  

förseglas	  med	  en	  täckskruv	  och	  sys	  igen	  för	  att	  läka.	  Det	  andra	  alternativet	  är	  en	  

enstegsteknik	  där	  täckskruven	  inte	  täcks	  av	  tandköttet	  under	  läkningsperioden.	  Efter	  

läkningsprocessen	  tas	  täckskruven	  bort	  och	  ersätts	  med	  en	  distans	  och	  på	  den	  en	  krona.	  

En	  skruvmejsel	  används	  för	  att	  skruva	  av	  och	  på	  täckskruven.	  Denna	  används	  även	  för	  

att	  förankra	  distans	  och	  krona,	  vilket	  görs	  med	  hjälp	  utav	  en	  skruv.	  Kronan	  kan	  i	  vissa	  

fall	  cementeras	  (Lindgren,	  2014;	  Stojisavljevic,	  2014).	  

2.2 Gravitation	  

Som	  det	  nämndes	  i	  inledningen	  utgör	  gravitationen	  ett	  problem	  vid	  oral	  protetik	  då	  den	  

påverkar	  komponenterna	  och	  instrumenten.	  Gravitationen	  medför	  att	  dessa	  faller	  mot	  

svalget	  eftersom	  patienten	  befinner	  sig	  i	  ett	  horisontalt	  ryggläge	  och	  riskerar	  därmed	  att	  

inhaleras	  eller	  sväljas.	  Gravitationen	  är	  en	  universal	  kraft	  som	  påverkar	  och	  påverkas	  av	  

allt	  som	  har	  energi.	  Under	  1680-‐talet	  beskrev	  Sir	  Isaac	  Newton	  gravitationskraften	  som	  

verkan	  på	  solen	  och	  kringliggande	  planeter	  utifrån	  materian	  de	  innehöll.	  I	  vardagligt	  tal,	  

här	  på	  jorden,	  kallas	  gravitation	  för	  tyngdkraft	  vilket	  syftar	  på	  kraften	  som	  gör	  det	  
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möjligt	  för	  jorden	  att	  dra	  till	  sig	  föremål	  och	  hålla	  kvar	  dessa	  vid	  sin	  yta	  

(Nationalencyklopedin,	  2014).	  

2.3 Ergonomi	  

Som	  ovan	  nämnts	  verkar	  gravitationen	  nedåt,	  något	  som	  kan	  påverka	  människans	  

kroppshållning	  negativt	  och	  därmed	  ökar	  belastningen	  på	  skelett,	  muskler	  och	  leder.	  Är	  

kroppshållningen	  dålig	  kan	  denna	  medföra	  en	  försämrad	  ergonomi.	  Ergos	  är	  det	  

grekiska	  ordet	  för	  arbete,	  medan	  nomos	  betyder	  lag.	  Hänsyn	  ska	  tas	  till	  människan	  och	  

dess	  behov	  samt	  förutsättningar,	  både	  fysiskt	  men	  även	  psykiskt.	  Därför	  bör	  produkter	  

utformas	  för	  människan	  och	  på	  detta	  vis	  bli	  användarvänliga,	  så	  att	  risken	  för	  skador	  

samt	  missförstånd	  i	  samband	  med	  användning	  av	  produkten	  blir	  liten	  (Osvalder	  et	  al.,	  

2008).	  Fysisk	  hänsyn	  tas	  till	  funktionsnedsättningar,	  olika	  antropometriska	  mått	  med	  

mera.	  Psykisk	  hänsyn	  tas	  till	  lagom	  stor	  arbetsbörda,	  stress	  med	  mera	  (Lehto	  et	  al.,	  

2007).	  Detta	  går	  hand	  i	  hand	  med	  den	  dynamiska	  produktutvecklingens	  filosofi,	  där	  

användaren	  är	  i	  fokus	  (Ottosson,	  1999).	  Lerjestad	  (2005)	  menar	  på	  att	  all	  stress	  grundar	  

sig	  i	  att	  människan	  känner	  rädsla.	  

2.3.1 Psykosocial	  arbetsmiljö	  

Att	  känna	  rädsla	  för	  att	  misslyckas	  kan	  leda	  till	  stress	  och	  påverka	  den	  psykosociala	  

arbetsmiljön	  negativt.	  Psykosocial	  arbetsmiljö	  innefattar	  människans	  samspel	  med	  alla	  

moment	  i	  arbetssituationen	  ur	  ett	  psykiskt	  perspektiv.	  I	  arbetssituationen	  inkluderas	  

egenkontroll,	  positivt	  ledningsklimat,	  stimulans	  i	  arbetet,	  god	  gemenskap	  samt	  en	  lagom	  

stor	  arbetsbelastning.	  Brister	  i	  någon	  av	  dessa	  aspekter	  kan	  bidra	  till	  stress	  och	  därmed	  

en	  försämrad	  psykosocial	  arbetsmiljö.	  För	  tandvårdspersonalen	  på	  Specialisttandvården	  

i	  Halmstad	  är	  egenkontrollen	  i	  deras	  arbete	  med	  oral	  protetik	  liten	  eftersom	  möjligheten	  

att	  styra	  över	  ifall	  komponenter	  tappas	  inte	  är	  möjlig.	  Den	  bristande	  egenkontrollen	  kan	  

bidra	  till	  rädsla,	  stress	  och	  oro	  (Thylefors,	  2008).	  

	  

Begreppet	  stress	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  hur	  människan	  reagerar	  på	  yttre	  stimuli	  så	  

som	  för	  höga	  arbetskrav	  samt	  brist	  på	  beslutsutrymme	  och	  socialt	  stöd.	  Dessa	  yttre	  

stimuli	  kallas	  stressorer.	  Människor	  har	  olika	  förmåga	  att	  hantera	  stress,	  den	  kan	  vara	  

både	  positiv	  och	  negativ.	  Positiv	  stress	  är	  när	  arbetsuppgiften	  faller	  inom	  ramen	  för	  det	  

individen	  klarar	  av.	  Negativ	  stress	  är	  motsatsen	  till	  positiv,	  arbetsuppgiften	  faller	  

utanför	  ramen	  för	  vad	  individen	  känner	  att	  den	  klarar	  av.	  Obalans	  mellan	  individ	  och	  
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arbetsmiljö	  uppstår	  men	  denna	  kan	  regleras	  genom	  att	  minska	  belastningen,	  öka	  

individens	  kapacitet	  eller	  anpassa	  omgivningen	  så	  att	  uppgiften	  känns	  hanterbar	  (ibid.).	  	  

Lerjestad	  (2005)	  menar	  på	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  positiv	  stress	  eftersom	  all	  stress	  

påverkar	  kroppen	  negativt.	  I	  alla	  stressituationer	  kopplas	  det	  sympatiska	  nervsystemet	  

på.	  Detta	  är	  inte	  skadligt	  men	  skulle	  kroppen	  utsättas	  för	  stress	  under	  en	  längre	  period	  

hinner	  kroppen	  inte	  återhämta	  sig	  mellan	  varven.	  Då	  kopplas	  den	  sympatiska	  

aktiviteten	  inte	  ner,	  vilket	  ökar	  risken	  för	  sjukdomar	  så	  som	  hjärt-‐	  och	  kärlsjukdomar	  

(Haug	  et	  al.,	  1993).	  	  

2.4 Dynamisk	  produktutveckling	  

I	  detta	  projekt	  kommer	  dynamisk	  produktutveckling	  att	  tillämpas	  då	  denna	  metod	  

präglas	  av	  flexibilitet	  till	  skillnad	  från	  den	  strikta	  statiska	  produktutvecklingsmetoden,	  

där	  arbetets	  faser	  sker	  utan	  upprepning.	  Tack	  vare	  flexibiliteten	  bidrar	  denna	  typ	  av	  

produktutveckling	  till	  hög	  kreativitet,	  är	  tidseffektivt	  och	  skapar	  produkter	  av	  god	  

kvalitet	  eftersom	  kvalitetsutveckling	  tillämpas.	  Dynamisk	  produktutveckling	  betyder	  att	  

en	  produkt	  eller	  tjänst	  utvecklas	  med	  användaren	  i	  fokus	  under	  hela	  projektets	  gång.	  

Detta	  på	  ett	  så	  ekonomiskt	  och	  resurseffektivt	  sätt	  som	  möjligt,	  där	  utvärdering	  och	  

produkt-‐	  samt	  användartestning	  sker	  med	  jämna	  mellanrum.	  Allt	  sker	  utefter	  de	  

individuella	  krav	  och	  önskemål	  som	  ställs	  på	  produkten	  samt	  de	  etiska,	  moraliska	  och	  

samhälleliga	  kraven	  (Ottosson,	  2004).	  	  	  

	  

Produktutvecklingsprocessen	  består	  oftast	  av	  sex	  stycken	  faser.	  Varje	  fas	  har	  en	  

betydande	  roll	  för	  att	  produkten	  som	  utvecklas	  ska	  bli	  framgångsrik	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  

Designprocessens	  effektivitet	  kan	  mätas	  i	  produktens	  kostnad,	  kvalité	  samt	  tidpunkt	  

som	  produkten	  släpps	  på	  marknaden	  (Ullman,	  2010).	  De	  sex	  faserna	  beskrivs	  nedan.	  

	  

1. Upptäcktsfasen-‐	  För	  att	  en	  produkt	  ska	  bli	  lyckad	  måste	  det	  finnas	  ett	  behov.	  

Detta	  behov	  identifieras	  främst	  av	  tre	  motiv.	  Teknologisk	  utveckling,	  efterfrågan	  

på	  marknaden	  eller	  produktförbättring.	  	  

2. Projektplaneringsfasen-‐	  Planering	  av	  resurser	  så	  som	  tid,	  pengar	  och	  personal.	  

3. Produktdefinitionsfasen-‐	  Eftersök	  grund	  till	  varför	  produkten	  behöver	  skapas.	  

Bedöm	  konkurrensen	  på	  marknaden.	  Formulera	  tydligt	  mål.	  Fastställ	  

kravspecifikation.	  Denna	  fas	  är	  även	  känd	  som	  förstudie.	  
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4. Konceptgenereringsfasen-‐	  Generera	  och	  utvärdera	  koncept.	  Ta	  beslut	  och	  gå	  

vidare	  med	  det	  koncept	  som	  möter	  kraven	  bäst.	  SWOT-‐analys	  och	  Pugh´s	  matris	  

är	  två	  metoder	  som	  hjälper	  vid	  beslutstagande.	  	  

5. Produktutvecklingsfasen-‐	  Generera	  och	  utvärdera	  produkten.	  Ta	  beslut	  om	  

produktens	  framtid.	  	  

6. Produktstödjande	  fasen-‐	  Ta	  fram	  kundsupport,	  ansök	  om	  patent,	  gör	  eventuella	  

justeringar	  på	  produkten	  (ibid.).	  

2.5 Produktutvecklingsprocessen	  –	  metoder	  

Nedan	  beskrivs	  de	  metoder	  som	  tillämpats	  i	  projektet.	  Metoderna	  är	  erkända	  samt	  vida	  

beprövade	  och	  ansågs	  vara	  gynnsamma	  i	  detta	  produktutvecklingsprojekt.	  	  

2.5.1 Brainstorming	  och	  brainwriting	  

Brainstorming	  och	  brainwriting	  är	  två	  idégenereringsmetoder	  som	  utförs	  i	  grupp,	  ofta	  i	  

form	  av	  en	  workshop	  i	  början	  av	  produktutvecklingsprocessen.	  Syftet	  med	  dessa	  är	  att	  

det	  ska	  födas	  många	  nya	  idéer	  som	  löser	  ett	  problem.	  Problemet	  formuleras	  innan	  

idégenereringen	  och	  presenteras	  för	  deltagarna.	  En	  enkel	  regel	  som	  präglar	  de	  båda	  

metoderna	  är	  att	  ingen	  idé	  eller	  lösning	  är	  dålig	  eller	  fel,	  då	  detta	  annars	  kan	  hämma	  

idéflödet	  (Osvalder	  et	  al.,	  2008).	  	  

	  

6-‐3-‐5	  metoden	  är	  en	  brainwriting	  metod	  som	  går	  ut	  på	  att	  tre	  till	  åtta	  personer	  får	  

varsitt	  ark	  papper	  som	  delas	  in	  i	  tre	  kolumner.	  Varje	  person	  har	  fem	  minuter	  till	  att	  

skapa	  tre	  lösningar	  eller	  koncept.	  Efter	  att	  fem	  minuter	  passerat	  skickas	  pappret	  vidare	  

till	  grannen	  som	  i	  sin	  tur	  får	  fem	  minuter	  att	  antingen	  fortsätta	  bygga	  på	  grannens	  idéer	  

eller	  lägga	  till	  nya.	  Detta	  fortgår	  tills	  varje	  papper	  gått	  ett	  varv	  (Ullman,	  2010).	  	  

2.5.2 Benchmarking	  

Benchmarking	  innebär	  jämförelse	  av	  produkter	  som	  löser	  samma	  problem.	  Detta	  för	  att	  

systematiskt	  utvärdera	  konkurrensen	  på	  marknaden.	  Syftet	  är	  att	  erhålla	  kunskap	  som	  

kan	  leda	  till	  förbättringar	  i	  den	  nya	  produkten	  (Ullman,	  2010).	  

2.5.3 Analogier	  

”What	  else	  provides	  similar	  function?”	  är	  enligt	  Ullman	  (2010)	  en	  god	  fråga	  att	  ställa	  då	  

analogier	  tillämpas.	  Detta	  för	  att	  hitta	  nya	  koncept	  genom	  redan	  existerande	  lösningar	  

som	  reder	  ut	  liknande	  problem	  inom	  annat	  område.	  	  
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2.5.4 Patentsökning	  

Patentsökning	  är	  en	  god	  källa	  till	  nya	  idéer.	  Genom	  patentsökning	  kan	  kunskap	  fås	  om	  

befintliga	  lösningar	  och	  koncept.	  Det	  finns	  framförallt	  två	  patenttyper	  som	  innefattar	  

antingen	  funktion	  eller	  design.	  Idag	  är	  det	  relativt	  lätt	  att	  hitta	  patent	  via	  internet	  och	  

därför	  har	  det	  blivit	  en	  allt	  mer	  utbredd	  metod	  för	  att	  hitta	  nya	  lösningar	  (Ullman,	  2010).	  

Ullman	  (2010)	  uppmanar	  dock	  att	  “To	  steal	  ideas	  from	  one	  person	  is	  plagiarism;	  to	  steal	  

from	  many	  is	  research”.	  	  

2.5.5 Kravspecifikation	  

Kravspecifikationen	  ska	  innefatta	  vilka	  krav	  prototypen	  ska	  uppfylla.	  Kraven	  ska	  helst	  

vara	  mätbara,	  exempelvis	  istället	  för	  “lätt”	  sätts	  “max	  200	  gram”	  som	  krav.	  

Kravspecifikationen	  bör	  omfatta	  ergonomiska,	  ekonomiska,	  funktionella,	  kvalitativa	  

samt	  estetiska	  krav.	  Dessa	  krav	  är	  viktiga	  eftersom	  prototypen	  ska	  motsvara	  de	  

egenskaper	  som	  önskas	  av	  användaren	  (Karlsson	  et	  al.,	  2008).	  	  

2.5.6 SWOT-‐analys	  

En	  SWOT-‐analys	  genomförs	  för	  att	  identifiera	  ett	  koncepts	  styrkor,	  svagheter,	  

möjligheter	  och	  hot.	  Analysen	  utförs	  i	  ett	  tidigt	  skede	  i	  konceptgenereringen	  för	  att	  ta	  

beslut	  om	  konceptet	  är	  tillräckligt	  bra	  eller	  om	  det	  ska	  läggas	  ner	  (Tonnquist,	  2007;	  

Ullman,	  2010).	  	  

2.5.7 Pugh´s	  matris	  

Pugh´s	  matris	  är	  en	  metod	  som	  hjälper	  till	  vid	  konceptvalsbeslut.	  Kraven	  som	  fastställts	  

i	  kravspecifikationen	  listas	  och	  poängsätts	  utefter	  relevans.	  De	  främsta	  koncepten	  som	  

tagits	  fram	  i	  konceptgenereringsfasen	  viktas	  sedan	  mot	  det	  koncept	  som	  anses	  starkast	  

(kallas	  datum).	  De	  övriga	  koncepten	  jämförs	  med	  datumet	  utefter	  listan	  på	  krav.	  För	  

varje	  krav	  som	  koncepten	  bedöms	  bättre,	  likvärdiga	  eller	  är	  sämre	  än	  datumet	  ges	  +1,	  0	  

respektive	  -‐1.	  Dessa	  poäng	  multipliceras	  med	  kravens	  poäng	  och	  summeras	  sedan.	  

Konceptens	  poäng	  kan	  ge	  riktlinjer	  för	  vilket	  koncept	  som	  bör	  utvecklas	  vidare	  (Ullman,	  

2010).	  	  

2.6 Utvärderingsmetoder	  

För	  att	  säkerställa	  hög	  kvalité	  på	  den	  framtida	  produkten	  bör	  kontinuerlig	  utvärdering	  

göras.	  Detta	  för	  att	  undersöka	  om	  produkten	  lever	  upp	  till	  de	  förväntningar	  framtida	  

användare	  har	  samt	  se	  om	  produkten	  möter	  de	  krav	  som	  formulerats	  i	  

kravspecifikationen.	  Desto	  tidigare	  brister	  och	  svagheter	  uppmärksammas	  i	  
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produktutvecklingsprocessen,	  desto	  enklare	  och	  mindre	  resurskrävande	  är	  de	  att	  

åtgärda	  (Karlsson	  et	  al.,	  2008).	  

2.6.1 Användartester	  

Nielsen	  (1993)	  menar	  på	  att	  användartest	  är	  en	  utvärderingsmetod	  som	  går	  ut	  på	  att	  

verkliga	  användare	  integrerar	  med	  prototypen	  vid	  utförande	  av	  verklighetstrogna	  

uppgifter.	  Målet	  med	  testet	  är	  att	  utvärdera	  prototypens	  användarvänlighet	  i	  form	  av	  

måluppfyllnad,	  effektivitet	  och	  tillfredsställelse.	  För	  att	  testet	  ska	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt	  

väljs	  testpersoner	  med	  egenskaper	  som	  motsvarar	  målgruppens	  (Osvalder	  et	  al.,	  2008).	  

Vid	  användartest	  där	  patienter	  involveras	  ska	  etiska	  aspekter	  tas	  i	  beaktning.	  Ett	  

informerat	  samtycke	  bör	  delas	  ut	  och	  skrivas	  på	  där	  patienten	  informeras	  om	  de	  risker	  

som	  föreligger	  vid	  testet.	  Även	  information	  om	  konfidentiell	  behandling	  av	  

personinformation	  och	  frivilligt	  deltagande	  ska	  påtalas	  i	  det	  informerade	  samtycket	  

(Helsingforsdeklarationen,	  2013).	  	  

2.6.2 Uppfyllelse	  av	  kravspecifikationen	  

Ytterligare	  en	  utvärderingsmetod	  är	  att	  jämföra	  prototypen	  med	  de	  fastställda	  kraven	  i	  

kravspecifikationen.	  Detta	  för	  att	  kontrollera	  att	  prototypen	  lever	  upp	  till	  de	  ställda	  

kraven.	  	  
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3. Material	  och	  metod	  

I	  figur	  1	  illustreras	  ett	  flödesschema	  över	  de	  olika	  metoderna	  som	  använts	  i	  projektet.	  

Projektdeltagarna	  har	  tillämpat	  dynamiskproduktutveckling	  där	  de	  första	  fem	  faserna	  i	  

produktutvecklingsprocessen	  har	  använts.	  Upptäcktsfasen	  grundades	  i	  det	  behov	  som	  

identifierades	  vid	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  och	  projektplaneringsfasen	  bestod	  i	  

att	  planera	  resurser	  såsom	  tid	  och	  pengar.	  

	  

	  
Figur	  1.	  Flödesschema	  över	  de	  metoder	  som	  tillämpades	  i	  projektet.	  

3.1 Produktdefinitionsfasen	  

3.1.1 Artikelsökning	  

Efter	  upptäcks-‐	  och	  planeringsfasen	  fortsatte	  projektet	  med	  en	  omfattande	  

artikelsökning	  i	  databaserna	  ScienceDirect,	  PubMed	  samt	  SpingerLink.	  Sökord	  som	  

användes	  var	  bland	  annat:	  Inhalation	  and	  aspiration,	  dental	  implants,	  rubber	  dam,	  

preventing	  aspiration	  and	  inhalation	  in	  dental	  procedures	  samt	  bite	  force.	  	  

3.1.2 Observation	  

Projektdeltagarna	  gjorde	  en	  observation	  i	  samband	  med	  studiebesöket,	  som	  ägde	  rum	  

den	  11	  februari	  2014,	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad.	  En	  observation	  är	  en	  objektiv	  

datainsamlingsmetod	  som	  genomförs	  för	  att	  samla	  in	  information	  kring	  hur	  människor	  

agerar	  i	  vissa	  situationer.	  Under	  två	  operationstillfällen	  kunde	  projektdeltagarna	  

anteckna	  de	  viktigaste	  momenten	  och	  göra	  direkta	  iakttagelser.	  Detta	  för	  att	  jämföra	  

teoretisk	  inhämtad	  information	  med	  hur	  det	  fungerar	  i	  praktiken	  (Osvalder	  et	  al.,	  2008).	  	  	  

	   	  

Produktdesinitions-‐
fasen	  
• Artikelsökning	  
• Observation	  
•  Intervju	  
• Enkätundersökning	  
• Kravspecisikation	  

Konceptgenererings-‐
fasen	  
• Brainstormning/	  
Brainwriting	  
• Benchmarking	  
• Analogisökning	  
• Patentsökning	  
• Koncept	  	  
• Konceptutvärdering	  

Produktutvecklings-‐
fasen	  
• Produktgenerering	  
• Produktutvärdering	  
• Prototyptillverkning	  
• Prototyputvärdering	  
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3.1.3 Intervju	  

Vid	  studiebesöket	  genomförde	  projektdeltagarna	  en	  halvstrukturerad	  intervju.	  Innan	  

studiebesöket	  sammanställdes	  en	  lista	  med	  frågor	  (se	  bilaga	  2)	  som	  uppstått	  i	  samband	  

med	  projektets	  artikelsökning.	  Dessa	  frågor	  låg	  till	  grund	  för	  intervjun	  men	  utrymme	  

fanns	  för	  tandvårdspersonalen	  att	  styra	  diskussionen	  (Osvalder	  et	  al.,	  2008).	  Resultatet	  

av	  denna	  intervju	  kom	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  frågorna	  till	  enkätundersökningen.	  

3.1.4 Enkätundersökning	  

Utifrån	  vad	  som	  framkom	  i	  intervjun	  sammanställdes	  en	  enkät	  som	  skickades	  ut	  till	  317	  

personer	  vars	  befattning	  antingen	  var	  tandläkare,	  tandhygienist	  eller	  tandsköterska	  i	  

och	  omkring	  Hallands	  län.	  Detta	  för	  att	  validera	  intervjuresultatet	  och	  få	  en	  uppfattning	  

om	  problemet	  var	  vidare	  brett.	  Det	  var	  49	  personer	  som	  svarade	  på	  enkäten.	  En	  

enkätundersökning	  är	  en	  indirekt	  metod	  som	  främst	  görs	  för	  att	  samla	  in	  mycket	  

information	  på	  kort	  tid	  från	  ett	  stort	  antal	  i	  vald	  målgrupp	  över	  ett	  stort	  geografiskt	  

område.	  I	  en	  enkätundersökning	  är	  det	  viktigt	  att	  ställa	  rätt	  frågor	  som	  ger	  svar	  på	  det	  

som	  söks.	  Därför	  skickades	  enkäten	  först	  ut	  till	  projektets	  kontakter	  på	  

Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  för	  att	  utvärdera	  frågornas	  relevans	  (Osvalder	  et	  al.,	  

2008).	  Resultatet	  pekar	  på	  att	  av-‐	  och	  påmontering	  av	  konstruktioner	  är	  de	  mest	  

kritiska	  momenten	  vid	  protetikarbete	  där	  cirka	  en	  tredjedel	  av	  de	  som	  svarade	  på	  

enkäten	  känner	  stress	  eller	  oro.	  Även	  det	  bristande	  utrymmet	  i	  munnen	  utgjorde	  en	  

kritisk	  aspekt.	  Projektets	  enkät	  hittas	  i	  bilaga	  3	  och	  resultatet	  av	  enkätundersökningen	  

kan	  ses	  i	  bilaga	  4.	  

3.1.5 Kravspecifikation	  

Som	  det	  framkom	  i	  enkätundersökningen	  ska	  prototypen	  hjälpa	  vid	  arbete	  med	  av-‐	  och	  

påmontering	  av	  konstruktioner	  då	  dessa	  moment	  upplevdes	  som	  mest	  kritiska.	  

Prototypen	  ska	  inte	  innebära	  fler	  än	  två	  extramoment	  för	  tandvårdspersonalen.	  Detta	  

för	  att	  fler	  extramoment	  kan	  medföra	  att	  instrumentet	  inte	  används	  eller	  tar	  för	  lång	  tid	  

att	  använda.	  Prototypen	  ska	  inte	  påverka	  tandvårdspersonalens	  arbetsposition	  negativt.	  

Materialet	  som	  prototypen	  kommer	  tillverkas	  i	  ska	  kunna	  klara	  en	  temperatur	  på	  över	  

90	  grader	  för	  att	  uppnå	  höggradig	  renhet,	  gärna	  över	  134,5	  grader	  för	  autoklavering	  och	  

på	  så	  sätt	  uppnå	  mikrobiell	  renhet.	  Detta	  för	  att	  uppfylla	  socialstyrelsens	  riktlinjer	  för	  

hygien	  inom	  tandvården	  (Bäckman	  &	  Edwardsson,	  2006).	  Prototypens	  storlek	  får	  inte	  

överskrida	  40	  millimeter,	  eftersom	  människans	  genomsnittliga	  förmåga	  att	  öppna	  

munnen	  är	  40	  till	  60	  millimeter	  (Stojisavljevic,	  2014).	  Prototypen	  ska	  även	  kunna	  
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inbegripas	  med	  Specialisttandvården	  i	  Halmstads	  befintliga	  instrument	  oavsett	  

protetikmärke.	  

Varje	  krav	  viktades	  mellan	  ett	  till	  fem,	  beroende	  på	  angelägenhet.	  Ett	  ansågs	  mindre	  

viktigt	  och	  fem	  ansågs	  mycket	  viktig.	  	  

	  
Tabell	  1.	  Projektets	  kravspecifikation.	  

Krav	   Mätbart	  kriterium	   Viktning	  

(1-‐5)	  

Smidig	   ·	  	  Max	  2	  arbetsmoment	  utöver	  de	  befintliga	  

·	  	  Redo	  att	  använda	  inom	  10	  s	  

4	  

Belastning	   	  ·	  	  Ej	  försämrad	  arbetsställning	   3	  

Medgörlig	   ·	  	  Vid	  användning	  ska	  endast	  en	  kraft	  på	  10	  N	  	  

	  	  behöva	  appliceras	  

3	  

Beständig	   ·	  	  Klara	  en	  applicerad	  kraft	  på	  över	  50	  N	  

·	  	  Klara	  temperaturer	  på	  över	  minst	  90	  grader	  för	  	  

	  	  	  höggradigt	  rent	  men	  helst	  134,5	  grader	  för	  

	  	  mikrobiell	  renhet	  genom	  autoklavering	  

4	  

Utrymme	   ·	  	  Mindre	  än	  40	  mm	  lång	   5	  

Universal	   ·	  	  Inkludera	  skruv,	  distans	  samt	  krona	  	  

·	  	  Kunna	  användas	  med	  alla	  protetikmärken	  

4	  

	  
Övriga	  önskemål:	  

Friktion	  	   Saliv	  och	  handskar	  gör	  ytor	  hala.	  Därför	  önskade	  tandvårdspersonalen	  på	  

Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  någon	  form	  av	  friktion	  på	  kontaktytan.	  	  

3.2 Konceptgenereringsfasen	  

3.2.1 Brainstorming	  och	  brainwriting	  

Projektdeltagarna	  började	  idégenereringen	  med	  en	  workshop	  som	  inkluderade	  en	  

brainwriting	  enligt	  6-‐3-‐5	  metoden.	  Denna	  utfördes	  på	  Hälsoteknikcentrum	  Halland	  den	  

5	  mars	  2014.	  På	  workshopen	  medverkade	  10	  biomekanikingenjörsstudenter	  från	  
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Högskolan	  i	  Halmstad.	  Som	  en	  inledning	  på	  workshopen	  presenterades	  problemet	  och	  

workshopdeltagarna	  fick	  läsa	  om	  incidenter	  där	  problemet	  inträffat.	  Efter	  

introduktionen	  delades	  gruppen	  upp	  i	  två	  grupper	  och	  6-‐3-‐5	  metoden	  påbörjades.	  När	  

alla	  pappersark	  gått	  ett	  varv	  fick	  varje	  deltagare	  redovisa	  de	  idéerna	  som	  skrivits	  ner	  på	  

sitt	  papper.	  Detta	  utvecklades	  sedan	  till	  en	  brainstorming	  i	  hela	  gruppen	  där	  alla	  fick	  

möjlighet	  att	  diskutera	  de	  framkomna	  idéerna.	  Några	  återkommande	  koncept	  var	  “	  ett	  

nät	  att	  fästa	  i	  svalget”,	  “en	  handske	  som	  säkrar	  komponenten”	  och	  “att	  fästa	  en	  tråd	  i	  

komponenterna”.	  Resultaten	  av	  workshopen	  återfinns	  i	  bilaga	  5.	  

3.2.2 Benchmarking	  

För	  att	  utforska	  vilka	  befintliga	  produkter	  som	  fanns	  på	  marknaden	  med	  egenskaper	  

som	  löste	  samma	  problem,	  genomfördes	  en	  undersökning	  där	  sökmotorn	  Google	  

utnyttjades.	  Detta	  för	  att	  bedöma	  konkurrensen	  på	  marknaden.	  Resultatet	  av	  denna	  

undersökning	  blev	  knapp.	  Förutom	  att	  tandvårdspersonal	  ofta	  fäster	  en	  tandtråd	  kring	  

skruvmejseln	  finns	  två	  produkter	  som	  hindrade	  att	  komponenter	  inhaleras	  eller	  sväljs;	  

Kofferdam	  och	  Isolite.	  	  Dessa	  används	  inom	  andra	  områden	  i	  tandvården	  och	  inte	  

specifikt	  vid	  arbete	  med	  protetik.	  Bilder	  på	  produkterna	  hittas	  i	  bilaga	  6.	  	  

3.2.3 Analogisökning	  

För	  att	  hitta	  analogier	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  nyttjades	  sökmotorn	  Google.	  Detta	  för	  att	  kunna	  

utforska	  så	  många	  områden	  som	  möjligt	  och	  finna	  de	  analogier	  som	  bäst	  kunde	  

tillämpas	  i	  projektet.	  Deltagarna	  undersökte	  bland	  annat	  olika	  verktyg	  inom	  

klockreparation,	  industri	  samt	  medicinteknik.	  Olika	  koncept	  i	  form	  av	  bettskena,	  tänger	  

och	  hållare	  återfanns.	  Resultatet	  av	  sökningen	  hittas	  i	  bilaga	  7.	  

3.2.4 Patentsökning	  

Projektdeltagarna	  använde	  sökmotorn	  Google	  för	  att	  hitta	  befintliga	  patent.	  Endast	  

patent	  med	  en	  möjlig	  lösning	  på	  projektets	  problem	  eftersöktes.	  Lösningarna	  varierade	  

från	  håv	  och	  nätanordning	  till	  skruvguide.	  Resultaten	  av	  projektets	  patentsökning	  

återfinns	  i	  bilaga	  8.	  	  

3.2.5 Koncept	  

Idégenereringsmetoderna	  mynnade	  ut	  i	  åtta	  stycken	  koncept.	  Koncepten	  skissades	  upp	  i	  

samband	  med	  diskussion	  kring	  mekanismerna.	  Detta	  för	  att	  underlätta	  vidare	  

utvärdering.	  Nedan	  följer	  en	  lista	  av	  koncepten	  och	  koncepten	  finns	  illustrerade	  i	  bilaga	  

9.	  
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• Koncept	  1	   En	  rundad	  pincett	  som	  skruvmejseln	  träs	  igenom.	  

Komponenter	  hålls	  fast	  med	  hjälp	  utav	  applicerat	  

fingertoppsgrepp	  på	  pincetten.	  

• Koncept	  2	   Idén	  bygger	  på	  att	  ett	  litet	  runt	  nät	  placeras	  i	  salivsugen	  så	  att	  	  

tandsköterskan	  som	  assisterar	  kan	  suga	  upp	  komponenterna	  

utan	  att	  riskera	  att	  de	  åker	  ut	  i	  systemet.	  

• Koncept	  3	   En	  individuell	  skena	  tas	  fram	  där	  hålen	  och	  utformningen	  är	  

anpassad	  efter	  patienten.	  Hålen	  hjälper	  till	  att	  hålla	  skruv	  samt	  

skruva	  i	  rätt	  riktning.	  

• Koncept	  4	   Konceptet	  är	  utformat	  som	  en	  liten	  håv	  som	  antingen	  kan	  

hållas	  av	  den	  assisterande	  tandsköterskan	  eller	  fästas	  i	  

patientens	  mungipa.	  

• Koncept	  5	   En	  “socka”	  som	  träs	  på	  skruvmejseln	  samt	  skruven	  och	  håller	  

samman	  dessa	  komponenter	  vilket	  möjliggör	  större	  greppyta.	  

• Koncept	  6	   En	  pincett	  som	  påminner	  om	  en	  peang.	  Låsanordningen	  gör	  	  

det	  möjligt	  att	  hålla	  pincetten	  stängd	  utan	  att	  tillföra	  kraft.	  

Komponenter	  låses	  således	  fast	  och	  kan	  inte	  tappas.	  

• Koncept	  7	   Pincett	  med	  bred	  ändyta.	  Ändytans	  form	  varierar	  i	  olika	  radier	  

och	  möjliggör	  utrymme	  för	  de	  olika	  komponenterna	  att	  rotera.	  

På	  så	  sätt	  hålls	  komponenterna	  fast.	  

• Koncept	  8	   Utformningen	  bygger	  på	  att	  sammanfoga	  två	  pincetter,	  en	  som	  	  

håller	  skruvmejseln	  och	  en	  som	  håller	  komponenten.	  Detta	  ger	  

en	  större	  greppyta	  vilket	  resulterar	  i	  att	  risken	  att	  tappa	  

instrument	  och	  komponenter	  minskar.	  

3.2.6 Konceptutvärdering	  

Den	  första	  utvärderingen	  gjordes	  i	  samarbete	  med	  tandvårdspersonalen	  på	  

Specialisttandvården	  i	  Halmstad.	  Vid	  besöket	  presenterades	  koncepten	  och	  

tandvårdspersonalen	  fick	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sina	  åsikter	  kring	  konceptens	  potential,	  

utformning	  och	  funktion.	  	  

För	  vidare	  utvärdering	  gjordes	  en	  SWOT-‐analys	  på	  varje	  koncept.	  Kravspecifikationen	  

influerade	  SWOT-‐analysen	  och	  konceptens	  styrkor,	  svagheter,	  möjligheter	  och	  hot	  

identifierades.	  En	  styrka	  var	  bland	  annat	  att	  konceptet	  skulle	  vara	  universal,	  vilket	  

syftar	  på	  att	  konceptet	  ska	  fungera	  för	  skruv,	  distans	  och	  krona	  oavsett	  tillverkare.	  
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SWOT-‐analyserna	  hittas	  i	  bilaga	  10.	  Koncept	  1	  hade	  flest	  identifierade	  styrkor	  och	  

valdes	  därför	  som	  “Datum”	  i	  utvärderingsmetoden	  Pugh´s	  matris.	  	  

I	  Pugh´s	  matris	  fastställdes	  kriterierna	  efter	  kraven	  som	  formulerats	  i	  

kravspecifikationen.	  Eftersom	  kriteriet	  “utrymmet	  i	  munnen”	  begränsade	  utformningen	  

av	  prototypen	  viktades	  detta	  tyngst	  av	  kraven.	  Näst	  tyngst	  viktades	  möjligheten	  att	  göra	  

lösningen	  universal.	  De	  övriga	  koncepten	  viktades	  mot	  Datumet.	  Det	  framkom	  att	  

koncept	  2	  och	  Datumet	  var	  likvärdiga	  men	  Datumet	  ansågs	  starkare	  då	  den	  mer	  

framgångsrikt	  uppfyllde	  projektets	  syfte	  att	  minska	  risken	  att	  tappa	  komponenter.	  

Projektets	  Pugh´s	  matris	  hittas	  i	  bilaga	  11.	  	  

3.3 Produktgenereringsfasen	  

3.3.1 Produktgenerering	  

Konceptet	  förfinades	  enligt	  önskemål	  från	  tandvårdspersonalen	  på	  Specialisttandvården	  

i	  Halmstad	  angående	  ökad	  friktion	  på	  kontaktytan	  samt	  en	  extra	  säkerhetsförankring.	  	  

Därefter	  ritades	  konceptet	  upp	  i	  3D-‐modelleringsprogrammet	  Catia	  V5.	  Hänsyn	  togs	  till	  

munnens	  samt	  inkluderande	  komponenters	  storlek.	  	  

3.3.2 Produktutvärdering	  

3D-‐modellen	  utvärderades	  genom	  Catia	  V5:s	  finita	  elementanalysverktyg.	  Material	  

valdes	  och	  krafter	  applicerades	  på	  sidoytorna.	  Krafterna	  som	  applicerades	  valdes	  till	  10	  

Newton	  samt	  50	  Newton	  då	  dessa	  krafter	  ligger	  inom	  ramen	  för	  människans	  förmåga	  att	  

utveckla	  kraft	  vid	  fingertoppsgrepp	  (Hägg,	  2001).	  Genom	  analysen	  erhölls	  information	  

om	  hur	  modellen	  skulle	  uppträda	  vid	  applicering	  av	  krafter	  samt	  vid	  val	  av	  material.	  I	  

bilaga	  12	  återfinns	  FEM-‐analysen	  av	  3D-‐modellen.	  Projektdeltagarna	  utförde	  även	  

beräkningar	  för	  hand	  för	  att	  validera	  det	  erhållna	  resultatet	  i	  finita	  elementanalysen	  (se	  

bilaga	  13).	  	  

Därefter	  skrevs	  modellen	  ut	  i	  3D-‐skrivaren	  makerbot	  replicator	  2.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  

uppfattning	  kring	  ifall	  den	  nuvarande	  utformningen	  var	  optimal	  och	  för	  att	  utföra	  

användartester	  på	  provdockan	  Valdemar.	  Användartestet	  på	  provdockan	  genomfördes	  

på	  grund	  av	  att	  projektdeltagarna	  ville	  få	  en	  uppfattning	  kring	  modellens	  storlek	  och	  

vilket	  utrymme	  den	  tog	  i	  provdockans	  mun.	  Ytterligare	  en	  prototyp	  skrevs	  ut	  i	  företaget	  

KomTeks	  mer	  precisa	  3D-‐skrivare,	  för	  att	  bättre	  kunna	  utvärdera	  prototypen	  mekaniskt.	  

Prototypen	  testades	  med	  övriga	  tandvårdsinstrument	  på	  Specialisttandvården	  i	  

Halmstad.	  Brister	  identifierades	  så	  som	  för	  stort	  format,	  avsaknad	  av	  friktion	  på	  
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innerkanternas	  yta	  samt	  någon	  sorts	  funktion	  att	  nå	  små	  detaljer	  i	  små	  utrymmen.	  

Dessa	  brister	  justerades	  så	  att	  prototypen	  kunde	  möta	  tandvårdspersonalens	  krav	  än	  

mer	  förmånligt.	  Ny	  finita	  elementanalys	  utfördes	  på	  den	  reviderade	  versionen	  och	  

validerades	  genom	  ny	  handberäkning.	  	  

Ritningen	  av	  3D-‐modellen	  hittas	  i	  bilaga	  14.	  

3.3.3 Prototyptillverkning	  

Prototypen	  skickades	  för	  tillverkning	  till	  företaget	  Prototech	  AB.	  Prototech	  AB	  valdes	  då	  

företaget	  tillhandahöll	  ett	  material	  som	  klarade	  de	  krav	  som	  ställts	  på	  prototypen	  

angående	  höggradigt	  rent.	  Materialet	  är	  acetalplasten	  Ertacetal-‐	  C	  och	  det	  tillåter	  

återvinning	  vilket	  därmed	  minskar	  miljöpåverkan.	  Materialspecifikation	  hittas	  i	  bilaga	  

15.	  	  

3.3.4 Prototyputvärdering	  (sekretess)	  

Den	  färdiga	  prototypen	  testades	  den	  19	  och	  21	  maj	  2014	  på	  Specialisttandvården	  i	  

Halmstad.	  Ett	  informerat	  samtycke	  (bilaga	  16)	  delades	  ut	  där	  testdeltagarna	  

informerades	  om	  risker,	  testningens	  syfte	  samt	  att	  de	  närsomhelst	  under	  testets	  gång	  

kunde	  avbryta.	  	  

Det	  första	  testet	  som	  utfördes	  var	  främst	  för	  att	  utvärdera	  utrymmet	  prototypen	  tog	  i	  

munnen	  tillsammans	  med	  de	  övriga	  instrumenten,	  då	  patienten	  saknade	  konstruktioner	  

som	  skulle	  monteras	  på	  eller	  av.	  	  	  

Det	  andra	  testet	  utfördes	  på	  en	  patient	  som	  skulle	  få	  en	  krona	  påmonterad.	  Prototypen	  

fixerade	  kronan	  tillsammans	  med	  dess	  skruv	  och	  hjälpte	  till	  vid	  påmonteringen,	  se	  figur	  

2.	  Båda	  testerna	  visade	  på	  prototypens	  potential	  som	  även	  påtalades	  av	  

tandvårdspersonalen.	  	  

	  

Bild	  sekretess	  

	   	  

Figur	  2.	  	  Bilder	  tagna	  under	  ett	  av	  de	  utförda	  användartesten.	  	  
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4. Resultat	  (sekretess)	  
Syftet	  med	  projektet	  var	  att	  minska	  risken	  att	  komponenter	  tappas	  vid	  arbete	  med	  oral	  

protetik.	  På	  så	  sätt	  skulle	  en	  ökad	  trygghetskänsla	  inges	  hos	  tandvårdspersonalen	  och	  

därmed	  minska	  känslor	  så	  som	  stress	  och	  oro.	  Projektdeltagarna	  anser	  att	  detta	  syfte	  

uppfyllts	  eftersom	  prototypen	  som	  tagits	  fram	  bidrar	  till	  en	  ökad	  säkerhet	  då	  den	  

inkluderar	  skyddsanordning	  för	  skruvmejsel	  samt	  konstruktioner.	  Målet	  med	  projektet	  

var	  att	  ta	  fram	  en	  prototyp	  samt	  testa	  denna	  med	  förhoppning	  om	  användning	  vid	  

framtida	  protetikingrepp.	  Testerna	  tyder	  på	  att	  detta	  är	  möjligt	  och	  därmed	  anses	  målet	  

vara	  uppfyllt.	  	  

	  

Prototypen	  utvärderades	  tillsammans	  med	  de	  övriga	  instrumenten	  i	  två	  användartest	  

som	  utfördes	  av	  tandvårdspersonalen	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad.	  Responsen	  

var	  positiv	  och	  god	  potential	  sågs	  i	  prototypen.	  Den	  extra	  säkerhetsförankringen	  

uppskattades	  och	  tandvårdspersonalen	  förutspådde	  en	  minskad	  risk	  för	  att	  tappa	  

komponenter,	  vilket	  därmed	  skulle	  öka	  trygghetskänsla	  vid	  arbete	  med	  oral	  protetik.	  

Dock	  önskades	  ännu	  mer	  friktion	  på	  innerytan	  eftersom	  komponenterna	  gärna	  ville	  

glida	  ut	  åt	  sidorna.	  Hålet	  för	  skruvmejseln	  hade	  behövt	  göras	  mindre	  för	  att	  öka	  

friktionen	  mellan	  mejsel	  och	  prototyp.	  	  

	  

Bild	  sekretess	  

	  

	  

Förklaring	  av	  prototyp	  sekretess	  

	  

Materialet	  valdes	  till	  acetalplasten	  Ertacetal-‐	  C	  (POM-‐plast).	  Detta	  för	  att	  acetalplast	  har	  

egenskaper	  som	  möter	  kravet	  på	  höggradig	  renhet.	  Materialet	  är	  även	  biokompatibelt	  

samt	  kemikalieresistent	  och	  används	  idag	  i	  flertalet	  medicintekniska	  produkter.	  	  

	  

Färgen	  på	  prototypen	  valdes	  till	  vit	  eftersom	  färgen	  passar	  in	  i	  den	  sterila	  miljön	  som	  

finns	  på	  sjukhus	  och	  orenligheter,	  exempelvis	  blod,	  syns	  tydligt.	  	  

	  
	   	  

Figur	  3.	  Modell	  av	  prototypen	  utformad	  i	  CAD-‐programmet	  CatiaV5.	  	  	  
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5. Diskussion	  

5.1 Resultatdiskussion	  

Utöver	  syfte	  och	  mål	  uppfyllde	  prototypen	  även	  de	  önskemål	  som	  formulerades	  i	  

målbeskrivningen.	  Projektets	  prototyp	  överträffar	  Kofferdamen	  och	  Isolite	  med	  

avseende	  på	  utrymmet	  i	  munnen.	  Eftersom	  utrymmet	  i	  munnen	  är	  den	  viktigaste	  

aspekten	  anses	  Kofferdamen	  och	  Isolite	  vara	  bristfälliga.	  Kofferdamen	  kan	  heller	  inte	  

uppnå	  höggradig	  eller	  mikrobiell	  renhet.	  

Prototypen	  infriar	  de	  krav	  som	  formulerats	  i	  kravspecifikationen.	  Det	  främsta	  

kravet,	  ”utrymme”,	  uppfylls	  bra	  då	  utrymmet	  i	  munnen	  inte	  påverkas	  nämnvärt	  av	  

prototypen.	  Kravet	  på	  “smidighet”	  uppnås	  väl	  eftersom	  den	  inte	  skapar	  fler	  än	  två	  

arbetsmoment	  utöver	  de	  befintliga	  och	  kräver	  inte	  mer	  än	  10	  sekunder	  för	  att	  kunna	  

användas.	  Kravet	  ”universal”	  anses	  bra	  infriat	  då	  prototypen	  kan	  användas	  med	  alla	  

komponenter	  oavsett	  protetikmärken.	  Eftersom	  prototypen	  kan	  inbegripas	  med	  de	  

befintliga	  instrumenten	  och	  endast	  verkar	  kompletterande,	  påverkas	  arbetsställningen	  

varken	  negativt	  eller	  positivt.	  Därmed	  kan	  kravet	  “belastning”	  ses	  som	  uppfyllt.	  Kravet	  

på	  ”beständighet”	  uppnås	  bra	  då	  prototypen	  klarar	  en	  kraft	  på	  50	  Newton	  samt	  

upphettning	  till	  temperaturen	  90	  grader	  för	  höggradigt	  rent.	  Begäran	  om	  ”medgörlighet”	  

infrias	  bra	  då	  endast	  kraften	  10	  Newton	  behöver	  appliceras.	  	  

	  

Projektet	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  lagar	  och	  regler	  som	  finns	  inom	  tand-‐	  och	  sjukvården.	  

Detta	  ställde	  höga	  krav	  på	  projektet	  och	  prototypen,	  vilket	  gjort	  att	  prototypen	  håller	  

hög	  standard	  och	  saknar	  endast	  ett	  fåtal	  märkningar,	  däribland	  CE-‐märkning,	  för	  

lansering	  på	  marknaden.	  

	  

Samhällsnyttan	  som	  prototypen	  medför	  är	  framförallt	  den	  reducerade	  risken	  att	  

komponenter	  tappas.	  På	  så	  sätt	  minskar	  risken	  att	  komponenter	  sväljs	  eller	  inhaleras	  av	  

patienten	  och	  därmed	  kan	  samhällskostnader	  så	  som	  kostnader	  för	  röntgen	  och	  

eventuellt	  övriga	  ingrepp	  minska.	  Oron	  och	  stressen	  som	  tandvårdspersonalen	  känner	  

inför	  att	  tappa	  komponenter	  kan	  med	  hjälp	  av	  prototypen	  minskas	  och	  på	  så	  sätt	  

förbättras	  även	  tandvårdspersonalens	  psykosociala	  arbetsmiljö.	  Prototypen	  kräver	  

ingen	  förändring	  av	  instrumenten	  som	  används	  vid	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  

utan	  verkar	  endast	  kompletterande.	  Även	  detta	  är	  samhällsnyttigt	  eftersom	  kostnaden	  
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för	  att	  byta	  ut	  instrument	  uteblir.	  Materialvalet	  bidrar	  till	  liten	  miljöpåverkan	  då	  den	  

kan	  återanvändas	  samt	  återvinnas.	  

5.2 Metoddiskussion	  

I	  detta	  projekt	  tillämpades	  dynamisk	  produktutveckling	  då	  projektdeltagarna	  hade	  

tidigare	  erfarenhet	  av	  detta	  arbetssätt	  samt	  att	  angreppssättet	  anses	  effektivt	  att	  

tillämpa	  vid	  utveckling	  av	  produkter	  (Ottosson,	  1999).	  Viktigt	  i	  den	  dynamiska	  

produktutvecklingsprocessen	  är	  att	  involvera	  framtida	  användare.	  Därför	  har	  

uppdragsgivarna,	  som	  även	  var	  detta	  projekts	  framtida	  användare,	  inkluderats	  och	  

deltagit	  i	  beslutsprocesserna.	  	  

	  

I	  produktdefinitionsfasen	  framkom	  information	  om	  problemets	  utbredning	  och	  vilka	  

konsekvenser	  problemet	  kan	  frambringa	  samt	  åtgärdsplaner	  om	  problemet	  uppstått.	  

Under	  observation	  samt	  i	  enkätundersökningen	  identifierades	  de	  mest	  kritiska	  

momenten.	  Därför	  tog	  projektdeltagarna	  beslutet	  om	  att	  lösningen	  endast	  skulle	  

fokusera	  på	  ett	  verktyg	  som	  underlättade	  av-‐	  och	  påmontering	  av	  konstruktioner	  och	  

utesluta	  installation	  av	  tandimplantat.	  Enkätundersökningen	  visade	  även	  på	  att	  cirka	  en	  

tredjedel	  av	  tandvårdspersonalen	  kände	  stress	  eller	  oro	  vid	  protetikarbete	  samt	  att	  

utrymmet	  i	  munnen	  var	  en	  av	  de	  mest	  bristfälliga	  aspekterna.	  Detta	  påvisade	  att	  den	  

psykosociala	  arbetsmiljön	  inte	  var	  tillfredsställande	  samt	  att	  viktningen	  av	  utrymme	  

skulle	  värderas	  högst	  i	  kravspecifikationen.	  	  

Produktdefinitionsfasen	  avslutades	  med	  en	  formulering	  av	  kravspecifikation.	  Denna	  

kontrollerades	  och	  godkändes	  av	  tandvårdspersonalen	  på	  Specialisttandvården	  i	  

Halmstad.	  	  

	  

De	  flesta	  av	  idéerna	  som	  framkom	  i	  brainstormingen	  och	  brainwritingen	  var	  redan	  

påtänkta	  och	  i	  efterhand	  ångrade	  projektdeltagarna	  att	  dessa	  idéer	  inte	  presenterades	  

som	  en	  inledning	  på	  workshopen.	  Workshopen	  hade	  då	  förmodligen	  resulterat	  i	  fler	  nya	  

idéer	  som	  varit	  givande	  för	  projektet.	  	  

Eftersom	  workshopen	  inte	  genererade	  några	  tillfredsställande	  idéer	  genomfördes	  en	  

benchmarking	  samt	  en	  analogi-‐	  och	  patentsökning.	  Projektdeltagarna	  förvånades	  över	  

hur	  många	  patent	  det	  fanns	  som	  löste	  detta	  problem	  då	  det	  fanns	  så	  få	  produkter	  på	  

marknaden.	  Metoderna	  resulterade	  i	  flera	  bra	  koncept	  och	  tillsammans	  med	  

uppdragsgivarna	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad	  valdes	  det	  slutgiltiga	  konceptet	  ut.	  
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Analysen	  i	  Catia	  V5	  gjordes	  för	  att	  kunna	  utvärdera	  modellen	  innan	  tillverkning	  och	  på	  

så	  sätt	  undvika	  eventuella	  modifieringar	  efter	  tillverkning,	  som	  då	  kan	  bli	  kostsamma	  

(Ullman,	  2010).	  Plast	  och	  stål	  valdes	  som	  material	  i	  utvärderingen.	  Eftersom	  ett	  krav	  på	  

medgörlighet	  vid	  10	  Newton	  samt	  beständighet	  på	  50	  Newton	  fastställts,	  framkom	  plast	  

som	  det	  bästa	  alternativet.	  Stål	  som	  material	  gjorde	  modellen	  för	  styv.	  	  

	  
Användartestet	  på	  provdockan	  Valdemar,	  vars	  förmåga	  att	  öppna	  munnen	  var	  

begränsad	  till	  mindre	  än	  40	  millimeter,	  visade	  på	  att	  prototypen	  rymdes	  bra	  i	  munnen.	  

Detta	  trots	  att	  alla	  tänder	  fanns	  kvar,	  vilket	  även	  begränsade	  utrymmet.	  	  

	  

För	  att	  säkerställa	  prototypens	  kvalité	  och	  användarvänlighet	  utfördes	  användartest	  på	  

två	  patienter	  som	  en	  slutgiltig	  utvärdering	  på	  Specialisttandvården	  i	  Halmstad.	  Enligt	  

Osvalder,	  Rose	  och	  Karlsson	  (2008)	  bör	  ett	  användartest	  egentligen	  utföras	  efter	  ett	  

antal	  förutbestämda	  moment	  men	  projektdeltagarna	  valde	  att	  ge	  tandvårdspersonalen	  

fria	  tyglar	  i	  den	  mån	  att	  prototypen	  inkluderades.	  Detta	  ansåg	  projektdeltagarna	  var	  bra	  

eftersom	  prototypen	  nyttjades	  i	  en	  verklig	  situation.	  Trots	  detta	  antecknades	  och	  

dokumenterades	  momenten	  som	  utfördes	  under	  användartestet	  den	  21	  maj	  2014,	  

anteckningarna	  hittas	  i	  bilaga	  17.	  

5.3 Fortsatt	  utveckling	  (sekretess)	  

Produktförbättringar	  sekretess	  

	  

För	  att	  till	  fullo	  uppnå	  kravet	  “beständig”	  angående	  autoklavering	  bör	  fler	  material	  

undersökas.	  Dock	  måste	  materialet	  fortfarande	  klara	  av	  de	  krav	  som	  satts	  gällande	  

“medgörlighet”,	  vilket	  idag	  inte	  fungerar	  för	  något	  annat	  material	  än	  plast.	  	  

Valet	  av	  material	  grundades	  på	  finita	  elementanalysen	  samt	  jämförelse	  av	  olika	  plasters	  

egenskaper.	  På	  grund	  av	  otillräckliga	  resurser	  kunde	  inte	  prototypen	  erhållas	  i	  flera	  

olika	  materialtyper.	  Därför	  har	  ingen	  prövning	  av	  semantik	  gjorts,	  något	  som	  i	  framtiden	  

hade	  varit	  fördelaktigt	  att	  utföra.	  	  

Priset	  för	  den	  slutgiltiga	  prototypen	  blev	  710	  SEK.	  Detta	  pris	  erhölls	  styckvis	  vid	  

framtagning	  av	  10	  prototyper.	  Eftersom	  företaget	  som	  tog	  fram	  prototypen	  inte	  arbetar	  

med	  masstillverkning	  kunde	  inte	  en	  priskalkyl	  ges	  för	  större	  batcher.	  Vid	  

vidareutveckling	  av	  projektet	  kommer	  detta	  behöva	  göras	  för	  att	  undersöka	  vinningen	  

som	  finns	  att	  erhålla	  i	  produkten.	  	  
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För	  att	  undersöka	  om	  prototypen	  kan	  erhålla	  patent	  måste	  en	  nyhetsgranskning	  utföras.	  

Syftet	  med	  en	  nyhetsgranskning	  är	  att	  hitta	  dokumentation	  som	  betvivlar	  idéns	  nyhet	  

(Patent-‐	  och	  registreringsverket,	  2014).	  Även	  ifall	  projektdeltagarna	  inte	  hittat	  några	  

liknande	  patent	  betyder	  det	  inte	  att	  det	  inte	  finns	  några.	  Detta	  eftersom	  de	  sökmotorer	  

som	  använts	  förmodligen	  inte	  tillhandahåller	  alla	  patent	  som	  finns.	  	  

Eftersom	  det	  är	  ett	  medicintekniskt	  instrument	  måste	  prototypen	  uppfylla	  en	  del	  krav,	  

däribland	  CE-‐märkning	  för	  att	  kunna	  komma	  ut	  som	  produkt	  på	  marknaden.	  	  

	  

Ett	  patent,	  en	  CE-‐märkning	  samt	  eventuellt	  någon	  annan	  typ	  av	  märkning	  är	  de	  

kvarstående	  krav	  som	  krävs	  för	  att	  få	  ut	  produkten	  på	  marknaden.	  Dessa	  insatser	  

kommer	  projektdeltagarna	  i	  nuläget	  inte	  att	  göra.	  Projektet	  överlåts	  till	  

Hälsoteknikcentrum	  Halland	  då	  företaget	  visat	  stort	  intresse	  för	  att	  ta	  över	  utvecklingen.	  

5.4 Självvärdering	  samt	  arbetsfördelning	  

Under	  projektets	  gång	  har	  projektdeltagarna	  tillämpat	  en	  stor	  del	  av	  de	  kunskaper	  och	  

metoder	  som	  erhållits	  och	  används	  under	  biomekanikingenjörsutbildningen.	  

Projektdeltagarna	  har	  även	  samlat	  på	  sig	  nya	  erfarenheter	  så	  som	  Catia	  V5:s	  

analysverktyg,	  vikten	  av	  att	  ha	  en	  god	  kontakt	  med	  uppdragsgivare/användare	  då	  

dynamisk	  produktutveckling	  tillämpas	  samt	  värdet	  av	  att	  planera	  och	  fördela	  tiden	  som	  

finns	  att	  tillgå	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  Innan	  projektets	  början	  hade	  projektdeltagarna	  liten	  

kunskap	  om	  oral	  protetik,	  nu	  är	  kunskapen	  i	  området	  betydligt	  större.	  Kunskapen	  inom	  

plastmaterial	  har	  även	  förbättrats	  betydligt.	  Projektdeltagarnas	  styrkor	  har	  framförallt	  

varit	  ett	  gediget	  engagemang	  och	  en	  vilja	  att	  göra	  skillnad	  för	  människan.	  

Projektdeltagarnas	  svagheter	  har	  varit	  att	  begränsa	  projektet	  men	  upplevs	  något	  som	  

roligt	  är	  det	  svårt	  att	  sätta	  stopp.	  	  

	  

Arbetsfördelningen	  har	  varit	  jämn	  mellan	  projektdeltagarna	  och	  större	  delen	  av	  

projektet	  har	  genomförts	  gemensamt.	  För	  att	  effektivisera	  arbetet	  utfördes	  mindre	  

uppgifter,	  så	  som	  artikelsökning	  och	  kontakt	  med	  företag,	  enskilt.	  Projektdeltagarna	  har	  

bidragit	  ungefär	  lika	  mycket	  inom	  projektets	  alla	  områden.	  Deltagarna	  har	  samarbetat	  

och	  kompletterat	  varandra	  väl,	  vilket	  lett	  till	  ett	  lyckat	  resultat.	  	  
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6. Slutsats	  
Detta	  produktutvecklingsprojekt	  resulterade	  i	  ett	  instrument	  som	  underlättar	  för	  

tandvårdspersonalen	  samt	  ökar	  säkerheten	  för	  patienten	  vid	  oral	  protetik.	  Mål	  och	  syfte	  

har	  uppnåtts	  samt	  de	  krav	  som	  fastställdes.	  Projektdeltagarna	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  

tandvårdspersonalens	  önskemål	  och	  på	  så	  sätt	  brukat	  dynamisk	  produktutveckling	  på	  

ett	  effektivt	  och	  gynnsamt	  sätt.	  Projektet	  har	  fått	  god	  respons	  från	  uppdragsgivarna	  på	  

Specialisttandvården	  i	  Halmstad.	  Projektdeltagarna	  är	  mycket	  nöjda	  och	  tillfredsställda	  

med	  resultatet.	  	   	  
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Bilaga	  1	  -‐	  Åtgärdsplan	  

	  
Figur	  1.	  Åtgärdsplan	  vid	  inhalation	  samt	  sväljning	  av	  komponenter.	  	  Källa:	  Parolia	  A.,	  Kamath,	  M.,	  
Kundubala,	  M.,	  Manuel	  TS.,	  Mohan,	  M.	  (2009)	  Management	  of	  foreign	  body	  aspiration	  or	  ingestion	  in	  
dentistry.	  Kathmandu	  University	  Medical	  Joulnal,	  vol	  7,	  ss	  165-‐171.	  	  
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Bilaga	  2	  -‐	  Frågor	  

Frågor	  kring	  tandimplantat	  

1. Görs	  det	  en	  grundlig	  undersökning	  om	  patienten	  har	  karies	  innan	  implantat	  sätts	  

in?	  

2. Vad	  gör	  ni	  vid	  hålet/gropen	  där	  tandroten	  suttit?	  	  

3. Består	  alla	  tandimplantatskomponenter	  som	  ni	  använder	  er	  av	  utav	  titan?	  Om	  

inte,	  vad	  består	  de	  då	  av?	  

4. Vilka	  tandimplantatsmärken	  använder	  ni	  er	  utav?	  

5. Vad	  är	  den	  ungefärliga	  kostanden	  för	  ett	  tandimplantatsingrepp?	  Era	  tjänster	  

respektive	  komponenternas	  kostnad?	  

6. Vilken	  är	  den	  vanligaste	  diameter	  på	  implantatet?	  

7. Är	  det	  olika	  diametrar	  och	  längd	  beroende	  på	  vart	  i	  munnen	  implantatet	  sätts?	  

8. Var	  i	  munnen	  anser	  ni	  är	  den	  största	  risken	  att	  tappa	  komponenter	  vid	  i-‐	  och	  

utsättning	  av	  tandimplantat?	  

9. Hur	  länge	  kan	  ett	  tandimplantat	  sitta	  i?(Om	  det	  sköts	  vill	  säga)	  

10. Räcker	  det	  med	  bedövning	  vid	  isättning	  och	  uttagning	  av	  tandimplantat?	  

Använder	  ni	  er	  av	  intravenös	  sedering?	  Om	  inte,	  vad	  används?	  

11. Vilka	  åtgärder	  gör	  ni	  idag	  för	  att	  förhindra	  att	  komponenter	  tappas	  i	  munnen?	  

12. Använder	  ni	  er	  utav	  Kofferdam?(Rubber	  dam)	  Om	  inte,	  varför?	  

13. Lex	  Maria	  anmäler	  ni	  varje	  gång	  en	  komponent	  tappas?	  

14. Har	  det	  hänt	  att	  komponenter	  gått	  sönder	  vid	  i-‐	  och	  utsättning?	  

15. Finns	  det	  ett	  intresse	  för	  en	  universell	  lösning,	  som	  fungerar	  vid	  placering	  av	  

kronor	  med	  mera?	  	  

16. Vad	  är	  vanligast?	  Att	  patienten	  andas	  med	  munnen	  eller	  näsan?	  

17. Varför	  känner	  ni	  oro	  vid	  arbete	  med	  tandimplantat?	  Stress?	  Otillräckliga/	  dåliga	  

instrument?	  Svårhanterliga	  komponenter	  på	  grund	  av	  storlek?	  	  
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Bilaga	  3-‐	  Enkätundersökning	  
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Bilaga	  4	  –	  Resultat	  av	  enkätundersökningen	  
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Bilaga	  5-‐	  Workshopresultat	  
	  
Grupp	  1	  

	  



	   8	  	  
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Grupp	  2	  
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Bilaga	  6-‐	  Benchmarking	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Figur	  1.	  Kofferdam	  (Eng.	  rubber	  dam).	  Tillgänglig:	  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZahnarztAlen569
0_Kofferdam.JPG	  	  [2014-‐04-‐03]	  

Figur	  2.	  Isolite	  Systems.	  Tillgänglig:	  
http://www.isolitesystems.com/images/default-‐source/default-‐
album/isolite-‐image.png?sfvrsn=2	  [2014-‐04-‐03]	  
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Bilaga	  7-‐	  Analogisökningsresultat	  
	  

Figur	  1.	  Tillgänglig:	  http://C1-‐
preview.prosites.com/69659/wy/images/Surgical%2
0Guide.png	  [2014-‐03-‐11]	  

Figur	  2.	  Tillgänglig:	  
http://www.fernonorden.se/pcatalog/medical-‐supplies-‐
1/medical-‐technical-‐devices-‐1/intubation-‐1/magill-‐
forceps-‐adult-‐1/	  [2014-‐03-‐11]	  

	  

Figur	  3.	  Tillgänglig:	  
http://www.clockworks.com/pics/pics-‐
cuckoo-‐clock-‐parts/cu30.jpg	  [2014-‐03-‐
13]	  

Figur	  4.	  Tillgänglig:	  http://www.jula.se/bitsmejsel-‐111008	  [2014-‐03-‐11]	  

Figur	  5.	  Tillgänglig:	  
http://www.detectamet.com/detectable-‐screw-‐
nail-‐holder.htm	  [2014-‐03-‐27]	  

Figur	  6.	  Tillgänglig:	  
http://www.esska.se/esska_se_s/Mutterspraeckare
-‐i-‐set-‐2-‐delar-‐12-‐16-‐och-‐16-‐24-‐mm-‐BGS-‐
943018120000-‐19800.html	  [2014-‐03-‐13]	  
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Bilaga	  8	  -‐	  Patentsökningsresultat	  

Figur	  3.	  Thermoplastic	  template	  for	  performing	  dental	  
implant	  osteotomies	  and	  method	  thereof	  
Tillgänglig:http://www.freepatentsonline.com/7097451
.html	  [2014-‐02-‐19]	  

Figur	  1.	  Dental	  lanyard	  device	  
Tillgänglig:http://www.google.com/patents/US20110132944	  	  
[2014-‐02-‐18]	  

Figur	  2.	  Protective	  throat	  screen	  for	  densistry	  
Tillgänglig:http://www.google.com/patents/US7140881	  
[2014-‐02-‐18]	  

	  

Figur	  4.	  Dental	  instrument	  	  for	  preventing	  accidental	  
swallow	  Tillgänglig:	  
http://www.docstoc.com/docs/41049240/Dental-‐
Instrument-‐For-‐Preventing-‐Accidental-‐Swallow-‐-‐-‐
Patent-‐5026281	  [2014-‐02-‐19]	  
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Figur	  5.	  Implant	  guide	  arrangement.	  Tillgänglig:	  http://www.freepatentsonline.com/6626667.html	  
[2014-‐03-‐12]	  

	  

Figur	  6.	  Dental	  treatment	  aid	  device.	  Tillgänglig:	  http://www.google.com/patents/US20120301846	  	  
[2014-‐03-‐12]	  
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Bilaga	  9	  –	  Koncepten	  (sekretess)	  
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Bilaga	  10	  –	  SWOT-‐analys	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Koncept	  1	  –	  Rund	  pincett	  
	  Styrkor	  

• Universal*	  
• Tar	  inget	  stort	  

utrymme	  i	  
munnen	  

• Förbättrar	  
greppet	  

• Ökar	  säkerheten	  
–	  inkluderar	  
skruvmejsel	  och	  
konstruktioner	  

Svagheter	  
• Hålla	  i	  

skruvmejsel	  
och	  pincett	  

Möjligheter	  
• Billig	  att	  tillverka	  
• Kan	  kombineras	  

momentnyckeln	  

Hot	  
• Dåligt	  grepp	  

–	  risk	  att	  
tappa	  

	  
	  
	  
	  

Koncept	  4	  -‐	  Håv	  
	  Styrkor	  

• Universal*	  
• Ökar	  säkerheten	  –	  

inkluderar	  
skruvmejsel	  och	  
konstruktioner	  

Svagheter	  
• Risk	  att	  

tappade	  
komponenter	  
inte	  fångas	  
upp	  

• Tar	  stort	  
utrymme	  i	  
munnen	  
	  
	  

Möjligheter	  
• Anpassa	  handtaget	  –	  

behöver	  inte	  hålla	  i	  
den	  

• Ej	  kontakt	  med	  
öppna	  sår	  –	  behöver	  
inte	  autoklaveras	  

Hot	  
• Håven	  

felplaceras	  
	  

	  
	  

Koncept	  2	  –	  Uppsamlingsnät	  i	  sugen	  
	  Styrkor	  

• Universal*	  
	  
	  
	  
	  

Svagheter	  
• Den	  tar	  ej	  

hänsyn	  till	  
skruvmejse
ln	  –	  ökar	  
inte	  
säkerheten	  

	  
	  
	  

Möjligheter	  
• Billig	  att	  tillverka	  
• Genomförbar	  
• Ej	  kontakt	  med	  

öppna	  sår	  –	  behöver	  
inte	  autoklaveras	  

Hot	  
• Risk	  att	  

skruvmejse
ln	  
inhaleras	  
eller	  sväljs	  

• Kan	  
försämra	  
suget	  

Koncept	  3	  –	  Skena	  med	  hål	  
	  Styrkor	  

• Hjälper	  skruven	  
att	  riktas	  

• Fungerar	  för	  alla	  
skruvar	  oavsett	  
tillverkare	  

Svagheter	  
• Kan	  bara	  

användas	  till	  
skruven	  

• Dyr	  –	  
individuell	  
för	  varje	  
patient	  

• Kräver	  lång	  
tid	  vid	  
tillverkning	  

• Skymmer	  
sikten	  

Möjligheter	  
• Precision	  vid	  

isättning	  av	  
skruv	  	  

Hot	  
• Hålen	  

placeras	  fel	  
	  
	  
	  

*universal	  –	  fungerar	  för	  skruv,	  distans	  och	  krona	  oavsett	  tillverkare	  
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Koncept	  5	  –	  ”Sockan”	  
	  Styrkor	  

• Universal*	  
• Tar	  inget	  stort	  

utrymme	  i	  
munnen	  

• Förbättrar	  
greppet	  

• Ökar	  
säkerheten	  –	  
inkluderar	  
skruvmejsel	  och	  
konstruktioner	  

Svagheter	  
• Skymmer	  

sikten	  
• För	  liten	  för	  att	  

få	  ett	  bra	  grepp	  
	  

Möjligheter	  
• Billig	  att	  

tillverka	  
• Kan	  kombineras	  

momentnyckeln	  

Hot	  
• Svår	  att	  

rengöra	  
• Svår	  att	  

applicera	  
• Liten	  storlek	  –	  

risk	  att	  
”sockan”	  
inhaleras/sväljs	  

	  

Koncept	  6	  –	  ”Pincettsekatör”	  
	  Styrkor	  

• Universal*	  
	  

	  
	  
	  
	  

Svagheter	  
• Den	  tar	  ej	  

hänsyn	  till	  
skruvmejseln	  –	  
ökar	  inte	  
säkerheten	  

• Tar	  mycket	  
utrymme	  

• Svår	  att	  
kombinera	  med	  
skruvmejseln	  

	  
Möjligheter	  

• Ej	  kontakt	  med	  
öppna	  sår	  –	  
behöver	  inte	  
autoklaveras	  
	  

	  

Hot	  
• Risk	  att	  

skruvmejseln	  
inhaleras	  eller	  
sväljs	  

Koncept	  7	  –	  Pincett	  med	  formhållare	  

	  Styrkor	  
• Fungerar	  

oavsett	  
tillverkare	  
	  

Svagheter	  
• Kan	  bara	  användas	  

till	  skruvar	  
• Skruven	  kan	  inte	  

gängas	  ordentligt	  då	  
den	  sitter	  i	  
konstruktionen	  

• Skymmer	  sikten	  
Möjligheter	  

• Precision	  vid	  
isättning	  av	  
skruv	  	  

• Ej	  kontakt	  
med	  öppna	  
sår	  –	  
behöver	  inte	  
autoklaveras	  

	  

Hot	  
• Risk	  att	  

skruvmejseln	  
inhaleras	  eller	  sväljs	  

	  
	  

Koncept	  8	  -‐	  Lyftverktyg	  

	  Styrkor	  
• Universal*	  
• Ökar	  säkerheten	  

–	  inkluderar	  
skruvmejsel	  och	  
konstruktioner	  

Svagheter	  
• Tar	  stort	  

utrymme	  i	  
munnen	  

• Kan	  inte	  
användas	  i	  
molarområdet	  på	  
grund	  av	  storlek	  
	  
	  

Möjligheter	  
• Ej	  kontakt	  med	  

öppna	  sår	  –	  
behöver	  inte	  
autoklaveras	  

	  
	  

Hot	  
• Ej	  genomförbar	  

	  

	  
	  

*universal	  –	  fungerar	  för	  skruv,	  distans	  och	  krona	  oavsett	  tillverkare	  
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Bilaga	  11	  –	  Pugh´s	  matris	  
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Bilaga	  12	  –FEM-‐analys	  (skeretess)	  
	  
Sekretess	   	  

Figur	  1.	  Meshning	  av	  prototyp	  utförd	  i	  Catia	  V5:s	  analysverktyg.	  25	  Newton	  
applicerades	  på	  var	  sida	  för	  att	  simulera	  ett	  fingertoppsgrepp	  av	  maximal	  kraft.	  

Figur	  2.	  Resultat	  av	  simuleringen	  visas	  i	  färgglad	  bild.	  Röda	  områden	  visualiserar	  
kritiska	  områden	  efter	  applicering	  av	  50	  Newton.	  
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Bilaga	  13-‐	  Validering	  av	  FEM-‐analys	  (sekretess)	  

För	  att	  se	  om	  FEM-‐analysen	  var	  reliabel,	  validerades	  denna	  genom	  handberäkning.	  

Spänningarna	  i	  det	  röda	  området	  undersöktes.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sekretess	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  1.	  Uträkning	  för	  validering	  av	  FEM-‐analys	  utförd	  i	  Mathematica.	  

Figur	  2.	  Område	  för	  beräkning.	  

Tabell	  1.	  Tabell	  över	  erhållna	  nodvärden	  i	  utförd	  FEM-‐analys.	  
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Bilaga	  14-‐	  Ritning	  (sekretess)	  
	  
Sekretess	  
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Bilaga	  15	  –	  Materialspecifikation	  Ertacetal-‐	  C	   	  

>> POLYACETAL [POM-C]

ERTACETAL® C
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T ERTACETAL C is Quadrant’s copolymer acetal grade. Next to the standard natural and black grades, there is also a series of

special colours available all showing an FDA food contact compliant composition. 
The acetal copolymer is more resistant against hydrolysis, strong alkalis and thermal-oxidative degradation than the acetal
homopolymer.

Physical properties (indicative values �)
PROPERTIES Test methods Units VALUES
Colour - - natural (white)/

black
Density ISO 1183-1 g/cm³ 1.41
Water absorption:

- after 24/96 h immersion in water of 23°C (1) ISO 62 mg 20/37
ISO 62 % 0.24/0.45

- at saturation in air of 23°C / 50% RH - % 0.20
- at saturation in water of 23°C - % 0.80

Thermal Properties (2)
Melting temperature (DSC, 10°C/min) ISO 11357-1/-3 °C 165
Glass transition temperature (DSC, 20°C/min) - (3) ISO 11357-1/-2 °C -
Thermal conductivity at 23°C - W/(K.m) 0.31
Coefficient of linear thermal expansion:

- average value between 23 and 60°C - m/(m.K) 110 x 10-6

- average value between 23 and 100°C - m/(m.K) 125 x 10-6

Temperature of deflection under load:
- method A: 1.8 MPa + ISO 75-1/-2 °C 100

Max. allowable service temperature in air:
- for short periods (4) - °C 140
- continuously : for 5,000 / 20,000 h (5) - °C 115/100

Min. service temperature (6) - °C -50
Flammability (7):

- "Oxygen Index" ISO 4589-1/-2 % 15
- according to UL 94 (3 / 6 mm thickness) - - HB / HB

Mechanical Properties at 23°C (8)
Tension test (9):

- tensile stress at yield / tensile stress at break (10)  + ISO 527-1/-2 MPa 66 / -
++ ISO 527-1/-2 MPa 66 / -

- tensile strength (10)  + ISO 527-1/-2 MPa 66
- tensile strain at yield (10) + ISO 527-1/-2 % 20
- tensile strain at break (10) + ISO 527-1/-2 % 50

++ ISO 527-1/-2 % 50
- tensile modulus of elasticity (11) + ISO 527-1/-2 MPa 2800
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++ ISO 527-1/-2 MPa 2800
Compression test (12):

- compressive stress at 1 / 2 / 5 % nominal strain (11) + ISO 604 MPa 19 / 35 / 67
Creep test in tension (9):

- stress to produce 1% strain in 1000 h (ı 1/1000) + ISO 899-1 MPa 13
++ ISO 899-1 MPa 13

Charpy impact strength - Unnotched (13) + ISO 179-1/1eU kJ/m² 150
Charpy impact strength - Notched + ISO 179-1/1eA kJ/m² 7
Izod impact strength - Notched + ISO 180/A kJ/m² 7

++ ISO 180/A kJ/m² 7
Ball indentation hardness (14) + ISO 2039-1 N/mm² 140
Rockwell hardness (14) + ISO 2039-2 - M 84
Electrical Properties at 23 °C
Electric strength (15) +  IEC 60243-1 kV/mm 20

++  IEC 60243-1 kV/mm 20
Volume resistivity + IEC 60093 Ohm.cm  > 10 14

++ IEC 60093 Ohm.cm  > 10 14

Surface resistivity + IEC 60093 Ohm  > 10 13

++ IEC 60093 Ohm  > 10 13

Relative permittivity İ r : - at 100 Hz + IEC 60250 - 3.8
++ IEC 60250 - 3.8

Relative permittivity İ r : - at 1 MHz + IEC 60250 - 3.8
++ IEC 60250 - 3.8

Dielectric dissipation factor tan į:   - at 100 Hz + IEC 60250 - 0.003
++ IEC 60250 - 0.003

Dielectric dissipation factor tan į:   - at 1 MHz + IEC 60250 - 0.008
++ IEC 60250 - 0.008

Comparative tracking index (CTI) + IEC 60112 - 600
++ IEC 60112 - 600

Note: 1 g/cm³ = 1,000 kg/m³ ; 1 MPa = 1 N/mm² ; 1 kV/mm = 1 MV/m.

AVAILABILITY
Round Rods: Ø 3-400 mm - Sheets/Plates: Thicknesses 0.5-120 mm - Tubes: O.D. 20-350 mm

ERTACETAL® is a registered trademark of the Quadrant Group.

All information supplied by or on behalf of Quadrant Engineering Plastic Products in relation to its products, in any form, is supported by research and believed to be reliable, but Quadrant
Engineering Plastic Products assumes no liability whatsoever in respect of application, processing or use made of the aforementioned information or products, or any consequence thereof. The
buyer undertakes all liability in respect of the application, processing or use of the aforementioned information or product, whose quality and other properties he shall verify, or any consequence
thereof. No liability whatsoever shall attach to Quadrant Engineering Plastic Products for any infringement of the rights owned or controlled by a third party in intellectual, industrial or other
property by reason of the application, processing or use of the aforementioned information or products by the buyer.

Quadrant Engineering Plastic Products global leader in engineering plastics for machining
www.quadrantplastics.com

Legend: 
 

+  : values referring to dry material 
++ : values referring to material in equilibrium with the standard

   atmosphere 23°C/50% RH 
 
(1) According to method 1 of ISO 62 and done on discs � 50 x 3

mm. 
(2) The figures given for these properties are for the most part

derived from raw material supplier data and other publications. 
(3) Values for this property are only given here for amorphous

materials and not for semi-crystalline ones. 
(4) Only for short time exposure (a few hours) in applications where

no or only a very low load is applied to the material. 
(5) Temperature resistance over a period of 5,000/20,000 hours.

After these periods of time, there is a decrease in tensile strength
– measured at 23°C – of about 50% as compared with the
original value. The temperature values given here are thus based
on the thermal-oxidative degradation which takes place and
causes a reduction in properties. Note, however, that the
maximum allowable service temperature depends in many cases
essentially on the duration and the magnitude of the mechanical
stresses to which the material is subjected. 

(6) Impact strength decreasing with decreasing temperature, the
minimum allowable service temperature is practically mainly
determined by the extent to which the material is subjected to
impact. The value given here is based on unfavourable impact
conditions and may consequently not be considered as being the
absolute practical limit. 

(7) These estimated ratings, derived from raw material supplier data
and other publications, are not intended to reflect hazards
presented by the material under actual fire conditions. There is no
‘UL File Number’ available for the ERTACETAL C stock shapes. 

(8) The figures given for the properties of dry material (+) are for the
most part average values of tests run on test specimens
machined out of rods Ø 40 - 60 mm. Except for the hardness
tests, the test specimens were then taken from an area mid
between centre and outside diameter, with their length in
longitudinal direction of the rod (parallel to the extrusion
direction).  

 Considering the very low water absorption of ERTACETAL C, the
values for the mechanical and electrical properties of this material
can be considered as being practically the same for dry (+) and
moisture conditioned (++) test specimens. 

(9) Test specimens: Type 1 B 
(10) Test speed: 50 mm/min [chosen acc. to ISO 10350-1 as a

function of the ductile behaviour of the material (tough or brittle)]. 
(11) Test speed: 1 mm/min 
(12) Test specimens: cylinders � 12 x 30 mm 
(13) Pendulum used: 15 J 
(14) Measured on 10 mm thick test specimens (discs), mid between

centre and outside diameter. 
(15) Electrode configuration: � 25 / � 75 mm coaxial cylinders ; in

transformer oil according to IEC 60296 ; 1 mm thick test
specimens.  
Please note that the electric strength of black ERTACETAL C can
be considerably lower than the figure listed in the table which
refers to natural material. 

 
�  This table, mainly to be used for comparison purposes, is a

valuable help in the choice of a material. The data listed here fall
within the normal range of product properties. However, they are
not guaranteed and they should not be used to establish
material specification limits nor used alone as the basis of
design. 
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Bilaga	  16-‐	  Informerat	  samtycke	  
	  

Informerat	  samtycke	  till	  deltagande	  i	  patienttest	  

Vi	  heter	  Anna	  Jönsson	  och	  Emily	  Brettéus	  och	  vi	  läser	  vid	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  I	  vårt	  

examensarbete	  har	  vi	  tagit	  fram	  en	  lösning	  som	  underlättar	  och	  ökar	  säkerheten	  vid	  

arbete	  med	  oral	  protetik.	  Vi	  önskar	  testa	  prototypen	  i	  ett	  verkligt	  sammanhang	  som	  en	  

avslutande	  del	  i	  vårt	  arbete.	  	  

Samtyckesformuläret	  visar	  att	  Du	  har	  information	  om	  den	  prototyp	  som	  ska	  testas	  och	  

utvärderas.	  Du	  har	  fått	  tillfälle	  att	  ställa	  frågor	  och	  Du	  är	  väl	  medveten	  om	  att	  du	  

närsomhelst	  kan	  avbryta	  utan	  att	  ange	  orsak	  till	  varför.	  Din	  identitet	  kommer	  att	  hållas	  

konfidentiell.	  	  

	  

Medgivande	  

• Jag	  har	  blivit	  informerad	  om	  testets	  utformning.	  

• Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  närsomhelst	  kan	  avbryta	  mitt	  medverkande.	  

• Jag	  har	  fått	  tillfälle	  att	  ställa	  frågor.	  

• Jag	  är	  medveten	  om	  de	  risker	  som	  finns	  vid	  testningen	  av	  prototypen.	  

	  

	  

	  

Ort	  och	  datum	  

	  

	  

	  

Namnförteckning	  (testperson)	   	   	   Namnförtydligande	  

	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  
Vid	  fler	  frågor,	  kontakta:	  

	  

Anna	  Jönsson	  	   	   	   Emily	  Brettéus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
076-‐8865851	   	   	   072-‐7323721	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
annamarta@live.com	   	   	   ylime@spray.se	  	  	  	  	  	  	  
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Bilaga	  17-‐	  Användartest	  (sekretess)	  
	  
	  
Del	  1-‐	  Test	  med	  övriga	  instrument	  

Prototypen	  testades	  med	  krona,	  skruv	  samt	  skruvmejsel.	  En	  tandtråd	  knöts	  

fast	  som	  extra	  förankring.	  	  

	  

Del	  2	  –	  Patienttest	  

Krona	  samt	  skruv	  fixerades	  med	  hjälp	  av	  prototypen	  och	  placerades	  vid

	  tandimplantatet	  för	  montering.	  Skruvmejseln	  träddes	  i	  prototypen	  och	  

tandläkaren	  kunde	  skruva	  fast	  kronan.	  Eftersom	  kronans	  yta	  skulle	  poleras	  

monterades	  kronan	  av	  igen.	  Prototypen	  fixerade	  återigen	  komponenterna.	  

Efter	  poleringen	  skulle	  konstruktionerna	  monteras	  på	  igen.	  Ännu	  en	  gång	  

fixerades	  krona	  och	  skruv	  med	  hjälp	  av	  prototypen,	  för	  att	  sedan	  skruvas	  

fast	  i	  implantatet	  med	  hjälp	  av	  skruvmejseln.	  	  

	  

	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bild	  sekretess	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  1.	  Bilder	  tagna	  under	  användartest	  19/5	  samt	  21/5	  2014.	  	  



	  

	  
	  
	  



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

Biomekanikingenjör, Högskolan i
Halmstad


