
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

CAD-Tekniker, 120hp

Konstruktion och produktutveckling utav
proteskoppling

Jens Isaksson och Mattias Sjörén

Examensarbete inom maskinteknik 7,5hp

Halmstad 2015-05-26



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport är under sekretess och får under inga omständigheter visas, reproduceras, 

utnyttjas eller tillgängliggöras för tredje part, varken i sin helhet eller i form av styckvis 

information, utan skriftligt tillstånd från Jens Isaksson och Mattias Sjörén. 

  



II 

 

Sammanfattning 

Runt om i världen finns det miljoner av människor med amputationer av nedre extremiteter. 

De ställs inför många dagliga hinder och bara en av dem är att byta fotproteser. 

Inställningarna på fotproteser är det ortopedingenjörer som gör och då kan användarna vänta 

flera timmar bara för att få en ny protesfot. Det finns användare som har tagit saken i egna 

händer och ändrar på inställningarna själva men detta kan leda till andra problem, som ont i 

ryggen och/eller höften. 

ConneXion är en helt ny sorts snabbkoppling. Användaren ska kunna, med hjälp av bara en 

hand, ta på och av sin fotprotes utan att förlora de inställningar som finns på foten. Tack vare 

denna lösning kommer nu protesanvändare få en större frihet i vardagen samt större 

valmöjligheter när det gäller byte av, till exempel, kläder eller skor. Besöken hos 

ortopedingenjören kommer att minska och de kommer att kunna leva ett mer självständigt liv. 

  



III 

 

Abstract 

Around the world there are millions of people with amputations of lower extremities. They 

face numerous obstacles daily and one of them is to replace their prosthetic feet. The 

adjustment of the prosthetic feet is made by the orthopedic engineer, which can sometimes 

take hours to do and in the meanwhile the user sits and waits for his/hers new prosthetic foot. 

There are users who have taken the matter into their own hands and change the settings 

themselves, but this can lead to other problems such as back- and/or hip pain. 

ConneXion is a completely new kind of quick coupling. It enables the user to, while only 

using one hand, easily put on and remove their prosthetic foot without losing the foot settings. 

Thanks to this solution prosthesis users will have more freedom in everyday life and more 

choice when it comes to, for example, changing clothes or shoes. The visits to the orthopedic 

engineer will decline and they will be able to live a more independent life 
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Förord 

Följande rapport är ett examensarbete på 7.5hp för CAD-tekniker programmet på högskolan i 

Halmstad. Projekt ConneXion har pågått under perioden mars 2015 – maj 2015. Rapporten 

har skrivits av Jens Isaksson och Mattias Sjörén.  

Vi vill tacka våra uppdragsgivare från Utvecklingsingenjörsprogrammet Katarina Persson, 

Alexandra Duncalf och Alexander Chamma som lett detta projektarbete med bravur och gav 

oss möjligheten få delta i detta enastående projekt. Vi vill också tacka Christoffer Lindhe på 

företaget Lindhe Xtend som har varit deras uppdragsgivare och utan honom hade vi aldrig fått 

chansen att arbete med detta. Till slut vill vi även tacka Zlate Dimkovski som har varit vår 

handledare under projektets gång. 
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1. Inledning 

Benproteserna som används idag brukar kosta runt 25000 kronor och de flesta 

som använder de är diabetiker eller äldre personer.  

 

De som är högaktiva behöver proteser med andra egenskaper som ska klara av det 

förhållande och krafter som de utsätter proteserna för och de kan kosta upp mot 

150000 kronor. Benproteserna brukar regleras i kopplingar med skruvar som sitter 

mellan fot- och knäleder och det görs utav en ortopedingenjör. Kopplingen är 

tillverkad i titan och det är viktigt att inställningarna är rätt så att personen kan gå 

stabilt och utan problem. Patienterna brukar byta inställningarna med några 

månaders mellanrum då de till exempel har nya skor då klackhöjden har en stor 

betydelse. 

Högaktiva personer kan behöva komma in en gång i veckan och det blir väldigt 

mycket tid som man spenderar för att få in rätt inställningar. Vissa användare har 

lärt sig att själv ändra på skruvarna och ta av/på foten men för de som inte kan det 

blir det ett problem när man tar på byxor då foten inte kan justeras för pådragning. 

Precis som påklädning är ett problem blir det också svårt att utöva olika 

aktiviteter, då det kan kräva en annan sorts fotprotes eller en annan sorts sko.
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2. Frågeställning och metodbeskrivning 

 

2.1 Problemformulering 

Proteserna som används idag har en koppling mellan fot och ben och den justeras 

med hjälp av en insexnyckel och lasermätare av en ortopedingenjör så att 

inställningarna passar användaren. Det tar tid att ställa in kopplingen och 

fotprotesen tas ofta inte av vilket gör att det tar längre tid och är jobbigt för 

användaren. Det är svårt för användaren att byta skor då det ofta gör att 

inställningarna behöver ändras. Om det hade funnits ett enkelt sätt att byta mellan 

olika fotproteser hade vardagen blivit lättare, då tiden att byta mellan skor och 

byxor hade förkortats. 

2.2 Syfte och Mål 

Här presenteras den initiala problemformuleringen tillsammans med de mål, krav 

och önskemål som sattes upp vid projektets start. 

2.2.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att göra det lättare för protesanvändare i vardagen 

genom att göra det enklare att byta fotproteser, vilket gör att användarna få fler 

valmöjligheter när det gäller byxor och skor. Tiden som det tar när det gäller på- 

och avtagning ska också minska.  

2.2.2 Mål 

Målet med projektet är att utveckla och skapa en snabbkoppling till benproteser 

som gör att det går att sätta fast fotproteser utan att behöva använda några 

verktyg. Snabbkopplingen ska vara kompatibel med de produkter som finns ute på 

marknaden idag och ska uppfylla de krav och önskemål som har satts på projektet.  

2.3 Avgränsningar 

Projektgruppen har bestämt sig för en avgränsning när det gäller vilket material 

som kommer att användas på produkten. Då det är titan och aluminium som 

används till dagens produkter har det valts att fokusera på dessa. Produkten har 

blivit anpassad efter dessa material och det som har fokuserats på i 

utvecklingsfasen är innovationen i produkten. 
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2.4 Metod samt metodbeskrivning 

Då uppdragsgivaren till detta projekt redan utfört konceptframtagning så har 

projektgruppens valda metod inte följts till punkt och pricka. Metoden som 

kommer spegla examensarbetet är Fredy Olssons metod princip- och 

primärskonstruktion. Detta är en metod där arbetet går igenom tre steg: princip-, 

primär- och tillverkningskonstruktion. De delar projektet kommer att fördjupa sig 

i är primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. 

För uppritning av 3D-modeller av koncepten, produkten och även framtagning av 

mock-ups samt den slutgiltiga prototypen har CAD-programet Catia V5 använts. 

Kunskapen inom CAD-programmet är mycket goda inom gruppen tack vare 

föregående års utbildning på Högskolan i Halmstad.
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3. Genomförande 

3.1 Förstudie 

För att stänga kunskapsgap och säkerställa att inga intrång gjordes i existerande 

patent gjordes först en grundlig förstudie av projektet, inkluderande en 

nyhetsgranskning samt ett flertal intervjuer och samtal med experter inom 

området proteser. 

För att samla in underlag med intressenternas åsikter och kunskap åt projektet 

gjordes i tidigt skede en marknadsundersökning för att se behovet på marknaden. 

(Se bilaga.1) 

Intervjuer och möten anordnades på ortopedkliniken TeamOlmed då 

ortopedingenjörerna i högsta grad besitter kunskap i området samt kommer vara 

beslutsfattare om lösningen köps in eller ej. (Se bilaga.2) 

Vidare gjordes en enkät, som besvarades av användare på TeamOlmed, för att 

göra en realistisk marknadsplan. I samband med denna skapades även en 

fokusgrupp som gav direkt feedback i ett möte på Science Park med patienter från 

TeamOlmed. (Se bilaga.3-4) 

3.2 Kravspecifikation 

Efter diskussion både inom projektgruppen och med uppdragsgivare togs 

nedanstående kravspecifikation fram med primära krav.  

 Max pris 1600kr – För att konkurera på marknaden sätts ett pristak på 

1600kr. 

 Säkert – Fästet måste vara tillförlitligt, det får inte lossna oavsiktligt. 

 Enkel funktion – Lösningen ska göra det lätt att ta av och på foten samt 

ska vara lätt att förstå sig på. 

 Bevara fotinställningar – På och avtagning av foten ska inte påverka 

vinkelinställningarna som foten innehar. 

 Max vikt 250g – För att användaren inte ska påverkas av vikten på 

kopplingen sätts en max vikt på 250g. 

 Maxbelastning 200kg – För att med säkerhet veta att kopplingen klarar av 

en människas vikt, och klara av framtida CE-märkning, så sätts en 

maxbelastning på 200kg och en säkerhetsfaktor på 2. 

 Inställning – Måste vara minst lika enkelt att ställa in och justera som 

dagens fäste är. 
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Övriga önskemål på produkten som anses vara sekundära till produkten är 

nedanstående. 

 En hands användning – Användaren ska kunna ta av och på foten med 

endast en hand. 

 Inre utrymme för elektronik – För att kunna dra igenom elkablar genom 

kopplingen till fotprotes så ska den fördelaktig vara ihålig. 

3.3 Prototypframtagning 

För att tillverka mock-ups användes en 3D-printer tillhörande Hälsoteknikcentrum 

Halmstad, där alla tre lösningar printades ut i flera omgångar för korrigeringar och 

optimering. Anledningen till att denna metod användes var för att få fram hur 

parterna i produkten skulle fungera med varandra, samt hur designen på modellen 

såg ut i verkligheten. (Se bilaga.5) 

Slutgiltiga konceptet printades senare ut även det i 3D-printning, men i metall av 

Lasertech AB. Anledningen till att valet av en metall 3D-printning valdes var 

bristen på tid inför utexaminering. En mekanisk verkstad hade behövt köra 

provdetaljer och anpassa verktyg för framställning av produkten, vilket hade lett 

till en produktframställning efter utexaminering. 

I framtiden kommer en mekaniskverkstad vara det självklara valet för 

produktframtagning. Både för prisklassen på dagens 3D-printning samt kvalitén 

på slutprodukten. 

3.4 Analys 

För att få fram vad koncepten klarar av för belastning användes analysis-

arbetsbänken i CATIA v5, resultatet blir en FEM-analys i von Mises. För att 

lättare kunna utföra de digitala analyserna så valdes de bärande delarna av 

koncepten ut och separata analyser gjordes på dem. Anledningen till att göra 

fullständiga digitala analyser på samtliga koncept är för att kunna jämföra 

koncepten emot varandra. 

3.4.1 FEM-analys 

FEM står för (Finita elementmetoden) och är en numerisk- och matematisk metod. 

Med hjälp av detta verktyg kan ekvationer lösas som antingen inte hade gått eller 

tagit för lång tid att räkna för hand, då det räknas numeriskt är det väldigt 

tidskrävande. Därför används det på datorn och programmet är ofta implementerat 

i många olika datorprogram som till exempel CATIA (SolidWorks, 2015). Datorn 

använder sig utav element som är uppbyggda som trianglar eller tetraedrar för att 

räkna ut hur kraften ligger på ett objekt och hur det påverkar det. På så vis kan 
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spänningen på hela objektet beräknas; svaga punkter och var den största kraften 

kommer att ligga går att finna (ne, 2015). I CATIA går det även bestämma storlek 

på dessa trianglar eller tetraedrar och då ändras spänningen motsvarade till hur 

små dessa är (Solidworks, 2015). Svaren är dock inte alltid 100 % korrekta, då 

storleken på elementen har en stor betydelse på spänningen. Därför är det 

rekommenderat att göra kontroller med vissa handberäkningar för att jämföra 

resultaten (ne, 2015).  

3.4.2 Handberäkning 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent. 

3.5 Koncepten 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent.  
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4. Presentation av utfört arbete 

4.1 Arbetets genomförande 

För att kunna utvärdera de koncept och lösningar som framtagits under projektets 

gång, samt hjälpa till med strukturering av konstruktionen, har ett flertal verktyg 

använts. 

4.1.1 Pughs utvärderingsmatris 

Pughs utvärderingsmatris är ett redskap som används för att utvärdera nya 

lösningar jämfört med existerande. Först anges de funktioner som skall tas med i 

beaktning, och sedan förs lösningarna in i en tabell tillsammans med den 

existerande lösningen. Graderingen av de olika koncepten sker sedan med 

existerande lösning som referenspunkt, som har siffran noll i alla funktioner. De 

övriga lösningarna jämförs sedan som bättre eller sämre på varje funktion än 

existerande lösning och ett plus respektive minus ett förs in i tabellen beroende av 

slutsatsen. Därefter summeras de olika kolumnerna, och den eller de lösningar 

som fått högst slutsumma bör då vara de optimala att fortsätta utveckla. 

(Holmdahl, L, 2010) (Se bilaga.8) 

4.1.2 KBE 

Titeln står för ”knowledge based engineering” och är ett arbetssätt som kan 

tillämpas i ett CAD-program, som står för ”computer aided design”. Att utgå ifrån 

ett KBE perspektiv innebär att ritaren strukturerar upp sin CAD-modell med 

parametrar och formler så att man lätt kan anpassa sin modell utan att behöva gå 

in i varje separat del och göra förändringar. Detta förenklar och möjliggör att 

stega tillbaka i aktivitetsträdet och göra mindre förändringar utan att behöva göra 

om arbete eller lägga ned den tid det hade tagit att rita om modellen. 

KBE gör även att man kan få fram information om modellen som exempelvis vikt 

eller volym, vars värden förändras samtidigt som arbetet med modellen 

fortskrider. Detta underlättar arbetet för konstruktören om det skulle finnas 

eventuell volym eller vikt krav på produkten, så att ritandet kan anpassas efter 

kraven. 

4.1.3 Mock-Ups 

Mock-ups är föregångaren till en prototyp. Anledningen till användandet av 

mock-up är, som tidigare nämns i rapporten, för att se om funktionerna stämmer 

samt om man är nöjd med designen. Ifrån en mock-up får man ut viktig 

information om den blivande produkten som man annars kanske endast fått i ett 

försent skede. Därför är det en mycket givande metod att använda sig av om målet 

är att, vid ett senare tillfälle, få fram en prototyp på produkten. 
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4.2 Detaljkonstruktion och resultat 

4.2.1 Val av koncept 

Det koncept som valdes för vidareutveckling var koncept 2. Valet gjordes dels 

genom resultatet ifrån Pughs-matris, men även genom resultat vid framställning 

av mock-ups. För verifikation på att det var rätt koncept att gå vidare med 

kontaktades både uppdragsgivare och ortopedingenjör för uppvisning av mock-

ups av samtliga tre koncept. Efter diskussion med de båda, och även inom 

projektgruppen, framkom att alla parter var enhälliga om att det var rätt koncept 

som valts för vidareutveckling. 

4.2.2 Produkten 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent. 

4.2.3 Tillverkning av produkten 

Tillverkningen av produkten är något som är väldigt viktigt att tänka på i ett tidigt 

skede av utvecklingen. För att underlätta senare produktion av produkten 

analyserades modellerna tidigt och ritades upp samt anpassades för tillverkning i 

en mekanisk verkstad. 

Denna del har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent.  

Om en liknande produkt skulle göras i ett senare skede för en mindre aktiv 

användare skulle det vara optimalt att hitta en aluminium legering som klarar runt 

140 MPa. Då blir både modellen billigare att tillverka i materialkostnad, och 

eventuell bearbetning, samt lättare viktmässigt.(CES EduPack, 2014) 

4.3 Utvärdering 

Efter den förstudie som gjordes, framställningen av mock-ups samt kontakt med 

en mekanisk verkstad så framkom det vissa synpunkter och inputs om 

förbättringar på produkten. 

Denna del har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent. 
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4.4 Hållbar utveckling 

Titan är ett metalliskt grundämne och det nionde vanligaste atomslaget i 

jordskorpan. Den är lika stark som många stål men 45 % lättare. Metallen används 

som bland annat implantat i människokroppen då den inte orsakar avstötning. De 

delar som inte kommer att ta upp större krafter kommer tillverkas i Aluminium, 

som är gåde lättare och billigare än vad titan är. 

När det gäller miljön är titan en väldigt bra metall att arbeta med. All skrot som 

uppkommer vid tillverkningsprocesser är helt återvinningsbart. Producerade delar 

går också bra att återvinna men då titan inte är särskilt magnetiskt brukar det vara 

svårt där många material har använts. En stor del av aluminiumen som används i 

dag utgörs av återvunnen och omsmält metall. Att återvinna aluminium kräver 

endast 5 procent av energi förbrukningen som nyframställt aluminium gör. Det 

går att tillverka kopplingen på två olika sätt. Antingen använder man sig av 3D-

Printing eller bearbetas den fram i en mekanisk verkstad. 

När det gäller 3D-printing kostar det ca 17000 kr att tillverka kopplingen. Efter 

det måste man bearbeta den rätt mycket då man har byggt upp stöd i hål och 

liknande för att den ska kunna produceras. Detta gör att man behöver skicka det 

vidare till en mekanisk verkstad och då ökar transportkostnader och påverkan på 

miljön. Då det inte är särskilt många som har en 3D-print som kan printa i metall 

kan det bli svårt att hitta en 3D-printer i närheten av en mekanisk verkstad. Det 

andra alternativet är att bara göra det i en mekanisk verkstad då allt kan göras på 

samma plats, därav kommer det gå snabbare mellan produktionsstegen vilket 

leder till snabbare framställning av produkten. En annan fördel med att all 

tillverkning är på samma ställe är att man får mindre transportkostnader, vilket 

leder till mindre koldioxid utsläpp och mer miljövänligt alternativ. Då 3D-printing 

är ganska nytt så är en mekanisk verkstad ett mycket mer säkrare alternativ och de 

som arbetar där vet mer om hur man gör och fram för allt vad man kan göra med 

materialet.  
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5. Diskussion 

Tack vare att uppdragsgivaren till vårt projekt, Utvecklingsingenjörerna, tog 

kontakt i tidigt skede, redan innan examensarbetets början, så har 

förutsättningarna varit mycket goda. Tidsplanen har kunnat följas till punkt och 

pricka samtidigt som resultat och kommunikation varit mycket hög inom 

projektgruppen. 

Problem har kommit upp genom projektets gång, men genom positivinställning 

och härlig lagkänsla har samtliga problem lösts och nya tillvägagångsätt hittats. 

Anledningen till det resultat vi fått på produkten, samt detta gemensamma 

examensarbete, kan mycket väl bero på den tillgänglighet och kommunikation 

som funnits under hela projektets gång. 

Att få möjlighet att göra detta projekt har varit givande på många sätt, både 

erfarenhetsmässigt och moralmässigt. Den produkt som kommit fram genom 

projektets gång hjälper inte bara användaren med ett vardagsproblem utan 

möjliggör även alternativet att ha olika proteser utan att boka tid hos 

ortopedingenjören. Att kunna vara med och utveckla en sådan produkt som 

öppnar upp en ny värld för andra och kan vara rentutav en livshöjare för 

användarna känns mycket bra. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Marknadsundersökning 
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Annat, i så fall vad? (kommentar) 
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7.2 Bilaga 2 – Intervju med Anna Fransson 

 

Q)- Vad är den största orsaken till att folk amputeras i Sverige? 

A) - Den största gruppen är äldre och människor med diabetes. Personer med 

diabetes har ofta nedsatt blodcirkulation i benen och det i sin tur försämrar 

läkningsförmågan av de fotsåren de har.  Det finns också andra orsaker till 

amputation, till exempel olyckor eller krigsskador men eftersom Sverige 

inte deltar i några krig har vi få amputationer som beror av den faktorn 

jämfört med andra länder som till exempel USA. 

Q)- Vilka typer av proteser finns det idag och vad kostar de? 

A) - Idag finns det många typer av proteser. Det finns enkla proteser och mer 

avancerade. Priset beror bland annat på material, typ av protes, eller hur 

högt man är amputerad. De enkla kostar från 25 000 kronor och de 

avancerade som har mikroprocessorer kostar från 150 000 kronor. Då 

dessa proteser är mycket dyra är det svårt för alla ska ha sådana, men idag 

tilldelas de av Lanstinget till alla som behöver ha dem, som till exempel 

Christoffer Lindhe. Det finns också proteser som har ett speciellt syfte, till 

exempel badproteser, simproteser och löparproteser. 

Q)- Hur ställer man in en benprotes? 

A) – Eftersom det finns både fot- och benproteser som två olika komponenter 

så måste man koppla ihop dessa och få dem att fungera ihop. De allra 

flesta har också skor på fotprotesen och dessa skor har en viss klackhöjd 

beroende på vad det är för typ av sko. Klackhöjden påverkar därför 

vinkeln på benprotesen som man står på och det är den vinkeln en 

ortopedingenjör försöker ställa in så att användaren inte går t.ex. 

framåtlutad, för då hamnar kroppens tyngdpunkt fel och det blir både 

jobbigt att gå och ryggen belastas. Eftersom det är viktigt att ställa in 

patientens protes på rätt sätt använder vi oss av bland annat laser för att få 

rätt precision. Dock finns det många användare som har varit amputerade 

hela livet och de har lärt sig att ändra inställningarna själva och brukar 

därför göra små förändringar på egen hand, vilket inte är rekommenderat 
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Q)- Hur ofta brukar dina patienter behöva din hjälp med inställningen av 

protesen? 

A)- Det är en svår fråga, allt beror på vad personen gör och vad denne har för 

livsstil, till exempel om användaren har en hög aktivitetsnivå. Det kan också bero 

på om man är tjej eller kille eftersom klackhöjden påverkar vinkeln på benet, och 

byte till nya skor oftast betyder att man måste boka ett möte för inställning. Tiden 

kan variera från en gång i veckan till flera månaders mellanrum. 
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7.3 Bilaga 3 – Enkätundersökning 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter vid Halmstad Högskola som just nu arbetar med ett projekt som 

berör proteser och dess användare. För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt 

behöver vi veta mer om helhetsbilden kring existerande produkter och hur ni som 

användare uppfattar situationen idag. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni tog er 

tid och svarade på frågorna nedan. 

 

Tack på förhand! 

 

Ålder: 42-81  

Kön: 3 kvinnor, 4 män  

Typ av amputation: underben, knä, lårben 

 

När amputerades du? 

1st har varit amputerad i 66 år (73 år, man) 40-50st proteser  

1st har varit amputerad i 38 år (55 år, man) mer än 10st proteser  

1st har varit amputerad i 27 år (42 år, kvinna) vet inte hur många proteser hon har haft  

1st har varit amputerad i 10 år (63 år, kvinna) 7-10st proteser  

1st har varit amputerad i 19 månader (69 år, kvinna) 2st proteser  

1st har varit amputerad i 7 månader (49 år, man) 1st proteser  

1st har varit amputerad i 7 månader (81 år, man) 1st proteser 

 

Hur många proteser har du haft? 

Se ovan 

 

Hur många proteser har du samtidigt?  
Samtliga har svarat att de använder endast en protes samtidigt, oavsett hur många 

proteser de har haft under åren. 

 

Vilken typ av protes använder du idag?  

Hur väljs dina proteser ut? (Är det ortopedingenjör etc?)  
Samtliga anger att det är ortopedingenjören som väljer ut protesen, och tre av dem 

anger att de väljs ut i samspråk med dem själva. 

 

Känner du att du kan påverka valet av produkt? 75  
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Sex stycken av sju anger att de känner att de kan påverka valet medan en person säger 

nej. Noteras bör att denna person endast varit amputerad i 7 månader (81 år) och kan 

antas ha lite erfarenhet. 

 

Om ja, hur?  
Genom önskemål, utefter hur aktiv personerna är samt diskussion och samtal med 

ortopedingenjören, samt egen kunskap om vad som finns. 

 

Var hittar du information om proteser och andra hjälpmedel?  

Skulle du kunna tänka dig att själv finansiera delar till en protes?  
Ingen av personerna kan tänka sig detta om de inte blir tvungna. 

 

Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad för ytterligare frågor?  
Samtliga kan tänka sig att bli kontaktade för ytterligare frågor. 

 

Vill du vara med i en fokusgrupp som får vara med och utvärdera en ny 

produkt?  
Alla utom en person kan tänka sig att delta i en fokusgrupp efter mer information.   
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7.4 Bilaga 4 - Fokusgrupp 

 

För att få en utvärdering på produkten med åsikter från användarna direkt 

skapades en fokusgrupp utifrån enkäten som delades ut på TeamOlmed. 

Fokusgruppen blev på grund av kort varsel där alla inte kunde närvara, samt 

utebliven respons på förfrågan en grupp om två användare, Gunilla 69 år som 

varit amputerad i 19 månader och är lårbensamputerad, hennes man var även 

närvarande, och Kenneth 73 år som varit amputerad i 66 år. Christoffer Lindhe 

och Jessica Boström från Lindhe Xtend och CAD-teknikerna Jens Isaksson och 

Mattias Sjörén var med under mötet och hela projektgruppen.  

Mötet inleddes med en presentation av den produkt som har tagits fram och vad 

den kommer uppfylla för syfte. Patienterna får även känna på den prototyp som 

finns tillgänglig vid detta tillfälle, vilket är en mock-up i plast och en prototyp 

som är 3D-printad i titan. Prototypen är inte färdig så som en fyllning av titan som  

gör att den är tyngre än önskat, slipning av hålen för kullagret vilket gör den 

mindre smidig och fjädern som trycker på lockhaken tar upp en kraft på mellan 6-

7 kg. 

Fråga: Har ni som användare någon användning för denna produkt? 

Gunilla svarar att hon verkligen kan se en nytta med produkten då hon nästan 

alltid själv behöver hjälp att ta på sig sina byxor och skor. Hon säger även att hon 

ibland går med samma byxor i flera dagar för att hon tycker det är för krångligt att 

byta. Hennes man säger att han ser det som en fantastisk idé eftersom det är ett 

stort irritationsmoment i hemmet. Både Gunilla och hennes man är mycket 

positiva till produkten. 

Kenneth har varit amputerad i 66 år och har vant sig vid att ta på och av sig både 

kläder och skor så han ser inte detta som ett problem. Han har däremot precis fått 

en ny fot och kan se detta som ett enklare alternativ när man behöver byta protes 

när man ska bada eftersom han idag använder olika proteser eftersom den ena inte 

tål vatten på grund av batterier som sitter i underbenet.  

Fråga: Vad tycker du om själva produkten? Fanns det något du tycker skulle 

läggas till eller tas bort så som funktion, utformning mm? 

Gunilla påpekar att det är mycket tungt att trycka bak lockhaken för att lossa 

kulorna, och att det finns en klämrisk när man ska dra lockhaken fram och 

tillbaka. Hon tyckte den var hård och hade behövt något att greppa i med 
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fingrarna när hon i så fall ska lyfta på lockhaken för att göra det lättare, samt 

undvika klämrisken. Hon föreslår även ett träffmärke så att man träffar rätt när 

man ska sätta i kopplingen igen. Detta har gruppen tänkt på och löst problemet 

genom att göra en fyrkantig topp på kopplingens nedre del som ska passa in i ett 

fyrkantigt hål i den del som sitter på underbenet. 

Kenneth har funderingar på om den verkligen kommer hålla då toppen på den 

undre delen är väldigt liten. Han har även funderingar på om hur stor risk det 

kommer vara att den inte kommer fungera som den ska om man är till exempel på 

stranden och vill byta protesfot då et kan komma in smuts eller sand inne i 

kopplingen och störa kulorna.  

Detta är en viktig aspekt som Kenneth tar upp som gruppen måste ta med sig och 

tänka på. Gunillas man anser dock att det inte är ett problem som vi bör fokusera 

på utan att det är något användaren får tänka på och att det viktigaste med 

produkten är att den uppfyller funktionen i första hand. 

Christoffer Lindhe kommer med förslaget om att ha ett ”klickljud” som gör att 

man på ett enkelt sätt inser att kopplingen har fastnat och hamnat på rätt ställe. 

Det nämns även att det är viktigt att man vill ha en så lätt koppling som möjligt. 

Kenneth berättar att hans nya fot är betydligt tyngre än den som han hade förut, 

och att han trodde det skulle bli jobbigt när han skulle börja använda den. Men 

efter bara några dagar så hade han vant sig vid den nya tyngden vilket visar att 

produkten antagligen kommer viktmässigt att klara sig. 

Christoffer frågar: Finns det i något annat användningsområde ni kan tänka 

er använda denna produkt? 

Christoffer har även förklarat att kopplingen inte bara kommer kunna användas 

nere vid foten utan även precis ovanför knät där samma typ av koppling sitter 

idag. Detta gör alltså att det inte bara är foten som kommer kunna tas av separat 

utan även den delen av protesen som består av knät och nedåt. 

Gunilla är mycket positiv till att koppla bort protesen både nere vid foten men 

även vid knät eftersom hon är lårbensamputerad.  
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Kennets har endast en koppling nere vid foten och det är därför inte så relevant för 

honom. Eftersom Kenneths protes har ett kosmetiskt hölje kommer han inte åt 

kopplingen alls, och det diskuteras om möjligheterna att använda/utveckla ett 

kosmetiskt skydd som även tillåter användning och conneXion. Kenneth framför 

även frågan om kopplingen tål vatten. Frågan har inte kommit upp tidigare på 

grund av det materialval som har gjorts vilket står emot rost men gruppen tar med 

sig frågan med tanke på salt som eventuellt kan torka in i bland annat kullagret 

om man badar i saltvatten. 
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7.5 Bilaga 5 – Mock-ups  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent.  
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7.6 Bilaga 6 – Handberäkning 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent.  
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7.7 Bilaga 7 – FEM-Analys 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent.  
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7.8 Bilaga 8 – Pughs utvärderingsmatris 

  

  
Viktning 

Dagens 
koppling Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Vikt 2 0 0 0 0 

Pris 1 0 0 -1 -1 

Säkerhet 2 0 -2 0 -2 

Bevarar inställningar 2 0 0 0 0 

Användarvänlig 2 0 2 2 2 

Hållbarhet 2 0 0 2 0 

Semantik 1 0 1 1 1 

Utvecklingspotential 1 0 1 1 2 

Design 1 0 0 1 1 

Antal +   0 3 5 5 

Antal -   0 1 1 2 

Summa   0 2 6 3 
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7.9 Bilaga 9 – Bilder på slutkonceptet 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent. 
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7.10 Bilaga 10 – Ritningar 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av 

känslig karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett 

framtida patent. 
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7.11 Bilaga 11 – Sekretessavtal 
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