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Sammanfattning 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge planerar en utbyggnation som ska färdigställas 

omkring år 2017, där det bl a ska finnas två hybridsalar. En hybridsal är en operationssal med 

fast röntgenutrustning, vilket möjliggör behandlingar där röntgenkapacitet är önskvärt.  

 

Målet med projektet var att författa ett underlag till en teknisk kravspecifikation för 

hybridbordet som ska stå i dessa salar, samt att göra en marknadsundersökning. Personal från 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som redan har en hybridsal, intervjuades. Detta ledde 

till en sammanställning av problem och förbättringsförslag för bordet i Solna. Ur detta, 

tillsammans med åsikter från personal i Huddinge samt en litteraturstudie, togs en lista fram 

över de krav som låg till grund för marknadsundersökningen.  

 

Det visade sig att de bordsalternativ som fanns till C-bågar antingen är riktade mot 

intervention, eller är mer flexibla med utbytbara toppar (systembord) som även ger goda 

möjligheter till öppen kirurgi. De undersökta systemborden var Magnus från Maquet och 

TruSystem 7500 från Trumpf. Dessa är lämpliga vid ordinär operation, men 

röntgenkapaciteten hämmas därför i jämförelse med interventionsbord. I framtiden kan 

förhoppningsvis tekniken utvecklas, för att erbjuda god genomlysningsbar förmåga, i 

kombination med operationsbordets flexibla leder och höga viktkapacitet. 



   



   

Abstract 
Karolinska University Hospital Huddinge intends to expand one new wing, which will be 

ready around the year 2017. The expansion will contain two hybrid operating rooms, which 

apply to operations, as well as x-ray examinations.  

 

The goal is to compile supporting documents to specify a hybrid table in these rooms, from 

the view of technical possibilities. Besides, a market survey is done based on the results. Staff 

from Karolinska University Hospital Solna was interviewed, because they already have a 

hybrid suite. Thereafter, a summary is made of the problems and proposals for improvement 

of the table in Solna. Together with feedback information from Huddinge and results from a 

literature search, a list of demands were composed, which was used later in the market survey. 

  

It was shown that there are two alternatives for the tables. One is mostly for interventions, the 

other one is more flexible because of the interchangeable tabletops, called a table system. 

Table systems offer also possibilities of open surgery, alongside with intervention. Those 

further examined table systems were Magnus from Maquet and TruSystem 7500 from Trumpf. 

They turned out to be suitable for conventional surgery, though with limited x-ray capabilities 

compared to intervention tables. Further improvements of the technology will hopefully be 

the case in the future, this is to be able to offer sufficient x-ray transmittance in combination 

with flexible joints and high weight capacity.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Expansionsprojektet Innovationsplatsen syftar till att inom några år påbörja arbetet med att 

bygga ut Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Preliminär planerad inflyttning är år 

2017. I denna utbyggnad ska avdelningarna Operation och Intervention samlokaliseras, och 

det ska bl a ingå två hybridsalar (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

Innovationsplatsen, 2010). En hybridsal är en blandning av en operationssal och en röntgensal, 

som speciellt lämpar sig för vissa typer av behandlingar. Tanken är dock att dessa hybridsalar 

ska vara tillräckligt avancerade så att de ska kunna handha minimalinvasiva röntgenledda 

ingrepp, intervention, men även konventionell öppen kirurgi samt en kombination av dessa. 

Det vida användningsområdet ställer nya krav på bordet som ska stå i dessa salar.  

 

En hybridsal finns redan på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Denna har dock 

kritiserats av användarna p g a bristande funktionalitet, varför det bör installeras ett bättre 

lämpat bord i Huddinge. Användningsområdet för de nya salarna i Huddinge är dessutom 

utökat i kontrast till salen i Solna, varför högre krav kommer att ställas på bordet. Uppgiften 

blev därför att göra en förstudie där krav och önskemål för det ideala hybridbordet utreds. 

Därefter skulle en marknadsundersökning genomföras för att undersöka huruvida ett bord som 

motsvarar kraven finns på marknaden.  

 

För att förstå innehållet i denna rapport bör begrepp och funktion hos operationsbord och 

hybridkonceptet vara kända. Dessa finns i Bilaga 1. 

 

1.2 Målformulering 

Målen formulerades som: 

 

Att författa ett underlag till en teknisk kravspecifikation för ett hybridbord för användning vid 

planeringen av hybridsalarna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

 

Att genomföra en marknadsundersökning och besvara frågan huruvida ett bord som uppfyller 

kraven finns på marknaden, eller fastställa hur stora modifikationer på befintliga bord som 

kan krävas. 

 

Det förväntade resultatet för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Innovationsplatsen, 

var att kunna använda detta underlag för det fortsatta planeringsarbetet med hybridsalarna. 

Rapporten ger större insyn i dagens problem med bordet i Solna, vilka krav som ska ställas på 

det ideala hybridbordet samt visar på potentiell utveckling av marknaden. Vetskapen om det 

utbud som finns ger dessutom sjukhuset möjlighet att i större omfattning förhandla med 

leverantörer och ställa krav.  

 



         2 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet hölls inom det tekniska området, ett ekonomiskt synsätt antogs inte. Resultatet blev en 

förstudie till en kravspecifikation för det ideala hybridbordet. Dokumentet ska således inte 

jämställas med en fullständig kravspecifikation och den ska inte användas vid en eventuell 

upphandling. Med bordet menas stubben, toppen (se Bilaga 1) och eventuella tillbehör som  

t ex olika stöd och styrdon. Marknadsundersökningen innefattade inga studiebesök på 

befintliga installationer. 

 

1.4 Metod 

Då en liknande hybridsal finns tillgänglig i Solna utreddes först personalens synpunkter på 

denna. De som intervjuades var sjuksköterskor med övergripande ansvar för någon del av 

hybridverksamheten. Då problemen och förbättringsförslagen för bordet i Solna var tydliga 

gjordes ytterligare intervjuer med insatta personer i Huddinge. En litteraturstudie kring 

hybridkonceptet genomfördes också för att komplettera med idéer som uppkommit utanför 

sjukhuset. Den sammanställda listan över krav låg sedan till grund för 

marknadsundersökningen, som genomfördes via kontakt med de leverantörer som 

tillhandahåller hybridbord. Bordet ska gå att använda i samband med C-bågen, vilket gjorde 

att de för sjukhuset kända leverantörerna av C-bågar var utgångspunkten för att finna 

tillhörande hybridbord.  
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2. Faktainsamling 

2.1 Hybridsalen i Solna 

2.1.1 Syfte och användning 

Hybridsalen i Solna färdigställdes i april 2009. Syftet var att få en fast röntgenutrustning i en 

sal med operationskapacitet. Hybridsalen i Solna erbjuder således både operationskapacitet 

och röntgenmöjligheter som en fast lösning i samma sal. Röntgenmöjligheterna uppnås i och 

med C-bågen som finns i salen och att toppen i sin helhet är tillverkad i kolfiber, som är 

genomlysningsbart. C-bågen är av typen stående och kan ta vanliga 2D-bilder såväl som 3D-

bilder genom vad Siemens kallar syngo DynaCT, där bågen roterar kring patienten samtidigt 

som den tar bilder (Siemens, 2011b).  

 

Idag används salen till angiografiundersökningar, angiografibehandlingar, öppen kärlkirurgi, 

endovaskulär aortarekonstruktion (EVAR) med aortastent och trauma. Det har även utförts 

ortopedoperationer i salen. Det är således inte alltid som C-bågen används och att 

röntgenpersonal är närvarande. Vid flera minimalinvasiva behandlingar kan det dock 

framkomma komplikationer som innebär att öppen kirurgi krävs. I sådana fall finns ett 

operationsteam på plats, även om dessa inte alltid deltar aktivt i den primära behandlingen. 

Vid en operation måste också patienten sövas, varför anestesipersonal också ska vara 

närvarande. Vid en mängd behandlingar som utförs i salen är det därför många 

yrkeskategorier som ska samsas jämfört med i en vanlig operations- eller röntgensal 

(Svärdsén, 2011b). 

 

2.1.2 Utformning och funktion 

Systemet som finns i hybridsalen i Solna heter Artis zeego, tillverkat av Siemens (Figur 1).  

 

 
Figur 1. Artis zeego från Siemens (Siemens, 2011b). 
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Toppen som används på bordet i Solna ser till formen ut ungefär som en flaska, med 

huvudändan i det smalaste partiet (Figur 2). Siemens erbjuder dock utbytbara toppar med 

olika form och mått.  

 

 
Figur 2. Form och mått för bordstoppen som vanligen används i Solna, vy uppifrån. 

 

Hela bordet inklusive stubben kan rotera kring z-axeln (se Figur 2). Oftast står bordet i Solna i 

en vinkel av 30° mot startläget som är indikerat i golvet, för att ge optimalt med plats för all 

personal. Stubben ska tillföra bordet rörlighet så att bordstoppen kan tippas i 

trendelenburg/antitrendelenburg (sänka/höja huvudändan, d v s rotation kring y-axeln) och 

tiltas lateralt (rotation kring x-axeln) (Söderlind, 2011). Maximal 

trendelenburg/antitrendelenburg för detta bord är 15°, likaså för den laterala tiltningen 

(Siemens, 2011b). Bordstoppen kan också förflyttas lateralt, longitudinellt och i höjdled, d v s 

längs y-axeln, x-axeln respektive z-axeln. Detta görs via en central styrpanel som också styr 

C-bågen. Utöver denna styrpanel finns en trådlös fotpanel och ett mindre manuellt reglage 

som också kan styra bordet. C-bågen har flera trycksensorer ämnade att upptäcka kollision 

med patient och bord (Söderlind, 2011).  

 

Med hjälp av speciella kälkar som skjuts på bordet (Figur 3) kan olika tillbehör skruvas fast 

på bordets sida, t ex armstöd eller kirurgiska instrument. Fästena på sidorna av kälken ska 

kunna hålla tunga tillbehör och är av rostfritt stål, dessa är därför inte genomlysningsbara. 

Plattan som sitter under toppen då kälken skjutits på är dock av kolfiber (Söderlind, 2011).  

 

 
Figur 3. Kälken tillhörande standardbordet till artisfamiljen (Örnbratt, 2011). 

 

2.1.3 Urval av incidenter 

Ett antal incidenter har skett i hybridsalen. Nedan följer ett urval av dessa. För en fullständig 

lista på upplevda problem med bordet i Solna, se Bilaga 2. 
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Under en öppen operation beslutades om en kort oplanerad angiografi. En del av den 

narkosbåge som använts veks undan för att inte ge artefakter i bilden. När C-bågen närmade 

sig bordet hördes dock en kraftig smäll. Det visade sig att röntgenutrustningen krockat med 

det armbord, som var fäst med kälkar på bordet, så att hela bordet rört sig. Vissa skador på 

bord och röntgenrör kunde senare observeras (Karlsson, 2011).  

 

Vid ett tillfälle i slutet av ett ingrepp fastnar bordet i högläge och C-bågen gick inte att flytta. 

En konvertering till öppen kirurgi hade varit omöjlig att göra snabbt. Det finns även flera 

tillfällen då bordet rört på sig p g a trycket från personal som lutar sig mot bordet, ibland så 

mycket som 20-30 cm. Detta hände en gång i samband med stick mot halsen (Karlsson, 2011). 

 

2.2 Hybridsalen i Huddinge 

2.2.1 Syfte och användning 

Huvudsyftet för salen i Huddinge kommer att bli detsamma som för det i Solna. Det finns 

dock en skillnad i att den ska vara bättre lämpad för operation. Utvecklingen av dagens 

intervention för delarna röntgen och operation närmare varandra, och därför bör det finnas 

kapacitet att sammanföra intervention med vanlig operationsverksamhet. Målet är att undvika 

alltför många kompromisser så att operationsdelen hämmas, då salen även ska fungera som en 

ren operationssal (Dahlgren, 2011). 

 

Salen ska primärt användas vid planerade ingrepp. Då är de olika stegen i ingreppet och de 

komplikationer som kan uppstå kända. För bordet kan det med utbytbara delar betyda 

specialisering mot den typ av ingrepp som ska göras. Det nya bordet ska om möjligt vara ett 

mer lämpligt operationsbord än det i Solna, men med i stort sett bibehållen röntgenkapacitet 

(Dahlgren, 2011). 

 

2.2.2 Utformning och funktion 

I dagsläget finns ingen detaljerad plan över vilken utrustning som ska användas eller vilka 

leverantörer som ska anlitas. Det är dock fastställt att det helst ska vara en takhängd 

röntgenutrustning. För närvarande är det oklart om detta ger försämrad sterilitet i salen, då 

generering av partiklar och det planerade laminära luftflödet från taket kan försämra denna. 

Det laminära flödet i salen ska ge en kontinuerlig luftström över det sterila området. Luften 

ventileras också kontinuerligt och renas. Takhängd utrustning ger dock en fördel när det gäller 

utrymme då den kan parkeras i andra delen av rummet när den inte används (Dahlgren, 2011).  

 

Tidigare har det varit användbart med mobila operationsbord då zonen med det laminära 

flödet var mindre. Skulle kirurgen operera på olika delar av patienten kunde man då flytta 

bordet i förhållande till laminärflödeszonen. Idag räknar man dock med att hybridsalen ska få 

en steril kvadratisk zon med sidan 4 m. Detta är tillräckligt stort för användandet av en fast 

stubbe. En fördel med en fast stubbe är att den kan konstrueras till att bli mindre, varför en 

sådan är speciellt önskvärd för hybridsalen (Dahlgren, 2011).  

 

I övrigt är ingenting fastställt i dagsläget (Svärdsén, 2011c). 
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3. Krav på hybridbordet 

3.1 Framtagande av krav 

Kraven har framtagits baserat på åsikter från intervjuer, vetenskapliga artiklar och 

mötesprotokoll från Karolinska Universitetssjukhuset. 

 

Flertalet av inblandade personer har vidhållit att det är viktigt med en intuitiv och 

användarvänlig styrning av bordet (Karolinska Universitetssjukhuset Innovationsplatsen 

Operation, 2011, Söderlind, 2011). På samma sätt är det angeläget att olika kopplingar av 

moduler och annan användning av bordet är anpassat för användaren. Detta kräver mindre 

utbildning av personalen och säkrare hantering då även t ex vikarier som inte är vana vid 

bordet kan lära sig att hantera bordet snabbt. I det långa loppet är det möjligen de enkla 

lösningarna som är de bästa snarare än för många finesser som personalen inte förstår sig på.  

 

Som framgått av intervjuerna med Söderlind, Karlsson och Pregner ställs vissa motstridiga 

krav på bordet. Därför krävs flera bordstoppar för att kunna ge optimal behandling från fall 

till fall. Detta medför att bordet bör vara av systembordstyp, d v s det ska finnas flera valbara 

toppar som passar på samma stubbe. Exempelvis kan det vid vaginalt ingrepp krävas benstöd 

och en avtagbar nedre del så att kirurgen kan komma åt. Vid kateterisering under 

angiografiska undersökningar och behandlingar, krävs dock ett långt bord för att kunna hålla 

den delen av katetrarna som är utanför patienten sterila (Pregner, 2011). Vid vissa tillfällen 

krävs röntgenbilder i 3D, vilket talar emot avtagbara moduler på bordet då dagens kopplingar 

mellan dessa inte är genomlysningsbara. För ett systembord kan därför vid ett planerat 

ingrepp lämplig bordstopp väljas, baserat på den behandling som ska utföras och beroende på 

de eventuella komplikationer som kan uppstå. 

 

När det gäller hygien ska särskild hänsyn tas till små utrymmen och skarvar, där 

mikroorganismer kan samlas. På dessa ställen är det också praktiskt svårt att rengöra bordet. 

Sladdar ska inte ligga på golvet där de lätt blir blodiga, och stubben ska ha få veck och andra 

svåråtkomliga strukturer vilket underlättar rengöring. Den löstagbara bordstoppen ska gå att 

diska i maskin, vilket minskar arbetsbördan.  

 

Bordet i Solna klarar lateral tiltning och trendelenburg/antitrendelenburg 15°. Detta har av 

intervjuad personal ansetts tillräckligt. Däremot ska det nya bordet vara bättre lämpat för 

öppen kirurgi. Detta leder till att kraven bör ställas högre än vad som idag uppfylls för bordet 

i Solna, lämpligen 65°. Bordet ska liksom bordet i Solna vara vridbart gentemot golvet. Detta 

bör kunna göras med minst 270°, för att ge möjlighet till kreativa lösningar när det gäller 

utnyttjande av utrymme i salen. Förflyttning av bordet ska kunna ske 1 000 mm longitudinellt 

och 300 mm lateralt åt vartdera hållet. I alla dessa lägen ska bordet klara en patientvikt av 250 

kg (Dahlgren, 2011).  

 

När det gäller bordet i Solna har personalen haft vissa problem vid transport av patient mellan 

säng och bord (se Bilaga 2). Detta beror på bordets konstruktion, som gör att avståndet mellan 

själva toppen och sängkanten blir för stort. Det önskvärda skulle därför vara att 

bordsmadrassen där patienten ligger är så nära bordets yttre rand som möjligt. Vidare ställs 

krav på att det ska gå att använda en dockningsvagn för transport av patient. Det ska gå att 

transportera patienten på toppen för att sedan placera toppen på stubben. Det ska också gå 

smidigt att transportera patienten till MR och CT från bordet.  
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Helst ska det ideala bordet kunna användas som ett vanligt operationsbord. För maximala 

modifikationsmöjligheter är det då bra med ett bord som är uppbyggt i moduler. Detta gör att 

bordssektioner kan tas bort eller läggas till, samt ger möjlighet till specialsektioner för vissa 

ingrepp. Bordet ska dessutom vara ledbart på flera ställen. 

 

Det ska finnas fästen för olika tillbehör. Uppfylls detta med hjälp av en typ av kälkar bör 

dessa finnas i olika längd, ifall enbart ett mindre fäste önskas. Idealt ska fästena vara 

genomlysningsbara.  

 

Bordet ska kunna manövreras till lämplig höjd för all typ av kirurgi. Detta innebär allt från 

extremt hög höjd till extremt låg höjd. För laparoskopisk kirurgi står kirurgen som mest 

avslappnad om denne kan arbeta med instrumenten i höfthöjd. Detta ställer krav på ett bord 

som har en låg lägsta höjd. Lämpligt höjdintervall är 500-1 400 mm (Dahlgren, 2011). 

 

För att undvika kollision mellan C-bågen och bordet borde någon typ av kommunikation 

mellan dessa ske. Vidare måste det finnas kollisionssensorer på C-bågen för att inte kollidera 

med annan utrustning i operationssalen. Kommunikationen innebär att en central styrning via 

positionskoordinater kan undvika kollision mellan C-bågen och bordet då C-bågen ska 

placeras runt patienten. Detta system är dock ovetande om tillbehör som t ex armstöd är 

påkopplade på bordet. Det bör därför finnas lösningar för att undvika även kollision med 

tillbehör som är i anslutning till bordet. Kollisionssensorerna ska fungera som en allra sista 

skyddsmekanism, då C-bågen kan orsaka skada redan innan dessa aktiverats. Målet ska alltid 

vara att förebygga en kollision innan den sker.  

 

Operationspersonal vill ha ett smalt bord för att lätt komma åt patienten vid olika ingrepp. 

Helst ska bordet vara maximalt 60 cm (Dahlgren, 2011). Däremot har synpunkter på bordet i 

Solna framkommit där bordet anses för smalt i övre delen runt thorax, och samtidigt för brett i 

fotändan. Bordstoppen i Solna (se Figur 2) är 45 cm bred runt thorax och 66 cm i fotändan. 

Det skulle också vara en fördel att kunna bredda bordet för överviktiga patienter. Detta 

föranleder behovet att kunna ändra bordets bredd. 

 

För korta sladdar till fjärrkontrollerna kan vara ett problem för exempelvis narkospersonal, då 

Siemens sladdar är anslutna vid fotändan av bordet (Pregner, 2011, ten Cate et al., 2004). 

Fjärrkontrollerna är därför mest användarvänliga om de är trådlösa. 

 

3.2 Sammanställning av krav 

 

Generella förhållningssätt 

Bordet skall 

1. bygga på principen enkelhet framför finess 

2. ha ett enkelt och intuitivt användargränssnitt som kräver minimal utbildning 

3. vara lätt att rengöra med få skrymslen 

4. vara enkelt att bygga om 

5. ha lätthanterliga tillbehör som enkelt kan fästas på bordet 

6. ha fästen för tillbehör som har minimala mått och som inte är i vägen för personal 

7. ge god patientåtkomst från alla håll vid arbete 

8. ha minimala mått på stubben 

9. vara lätt att underhålla 

10. vara driftsäkert. 
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Funktion 

Bordet skall 

11. ha en fast stubbe 

12. vara rostfritt 

13. vara ett systembord med utbytbara toppar 

14. vara uppbyggt i moduler vilket möjliggör ombyggnation, helst så att minimalt antal 

bordstoppar krävs 

15. vara ledbart, vilket bl a innebär att bordet skall gå att vinkla i höjd med huvud/hals, 

thorax, pelvis med mera 

16. vara genomlysningsbart vilket möjliggör 3D-bilder över hela patientlängden 

17. gå att förlänga/förkorta 

18. gå att förflyttas longitudinellt minst 1 000 mm 

19. gå att förflyttas lateralt minst 300 mm åt vartdera hållet 

20. ha möjlighet till variabel bredd 

21. kunna tiltas lateralt minst 15°  

22. vara horisontellt vridbart gentemot golvet minst 270° 

23. klara trendelenburg/antitrendelenburg minst 65° 

24. klara en patientvikt av 250 kg i alla positioner bordet kan inta 

25. ha möjlighet att sänkas eller höjas till lämplig höjd för all typ av kirurgi, vilket innebär 

en höjd mellan 500-1 400 mm 

26. kunna kommunicera med C-bågen för att undvika kollisioner och för att samordna 

genomlysning 

27. tillsammans med C-bågen ha en lösning för att undvika kollision mellan C-båge och 

tillbehör som används, t ex armstöd och narkosbåge 

28. undvika att patienten hamnar mellan bord och inkommande säng 

29. ha plats under bordet så att utrustning som fotpedaler och assistentbord ryms 

30. kunna ha en flyttbar övre del som fungerar med dockningsvagn mot MR och CT 

31. ha fästanordningar för tillbehör som möjliggör all typ av förflyttning utan att hindras 

av stubben 

32. inte svikta vid hjärtkompressioner 

33. kunna sätta patienten i benstöd samtidigt som nedre delen av bordet är borttaget 

34. ha elektrisk styrning via fjärrkontroll med tydliga knappar och funktioner 

35. kunna positioneras steglöst och vara låst i dessa lägen oberoende av yttre kraft 

36. kunna spara positioner för enkel åtkomst senare. 

 

Tillbehör 

37. Leverantören skall tillhandahålla alla standardtillbehör som används till vanliga 

operationsbord. 

38. Bordet skall ha genomlysningsbara fästen för tillbehör. 

39. Det skall finnas hela sektioner som är 360° genomlysningsbara. 

40. Det skall finnas en lösning för placering av assistentbord på ett patientsäkert och 

ergonomiskt sätt. 

41. Det skall finnas ett stabilt armbord som är 360° genomlysningsbart. 

42. Bordet skall vara utrustat med en tryckfördelande madrass som förhindrar liggsår. 

43. Det skall finnas mindre fästanordningar för t ex omnitrackhakar och dessa skall vara 

genomlysningsbara. 

44. Fjärrkontrollerna skall vara trådlösa. 
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Hygien 

45. De löstagbara topparna, dess tillbehör och vagn skall gå att diska i maskin. 

46. Stubben och bordet skall ha så få veck och skrymslen som möjligt. 
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4. Marknadsundersökning 

4.1 Översikt 

Bordet skall gå att använda i samband med C-båge (krav nr 26 under 3.2 Sammanställning av 

krav). Detta krav innebär att i dagsläget aktuella hybridbord kan hittas via leverantörer av C-

bågar, som erbjuder kunden olika bordskonfigurationer. För att underlätta för personalen bör 

röntgenutrustningen som används på sjukhusen komma från ett litet antal leverantörer, idealt 

en. Detta medför att urvalet begränsats till de för sjukhuset största leverantörerna av C-bågar 

för att finna tillhörande bord.  

 

I dagsläget finns det flera leverantörer som erbjuder olika system för hybridverksamhet. De 

undersökta leverantörerna är Siemens med systemet Artis zee/zeego (Siemens, 2011b), GE 

med Innova (GE Healthcare, 2010), Philips med Allura Xper (Eriksson, 2011) samt Toshiba 

med Infinix (Barkman, 2011, Toshiba, 2011). Standardbordet till alla dessa system är dock 

liknande det i Solna med ett plant genomlysningsbart bord i ett stycke, möjligt att tiltas och 

höjas/sänkas. Syftet är att kunna utföra intervention, snarare än öppen kirurgi, liksom bordet i 

Solna. Några av leverantörerna har dock tagit steget längre och erbjuder ett alternativ för en 

mer fullständig konfiguration till en flexibel hybridsal, som i större utsträckning ska klara 

både intervention och öppen kirurgi.  

 

Philips med sin hybridkonfiguration Allura Xper respektive Toshiba med Infinix har ett 

samarbete med Maquet. Köparen kan välja mellan olika bordsalternativ, där ett alternativ 

består av ett systembord från Maquet, kallat Magnus. Ett samarbete mellan Siemens och 

Maquet är också bestämt, men är i dagsläget inte tillgängligt för kund (Eriksson, 2011). 

Siemens erbjuder också Artis tillsammans med ett systembord från Trumpf medical systems, 

kallat TruSystem 7500. Mjukvaran för både Magnus och TruSystem 7500 kan integreras i 

systemet så att de kan kommunicera med C-bågen, vilket möjliggör samordning av 

genomlysning samt kollisionskontroll (Örnbratt, 2011). 

 

Både Magnus och TruSystem 7500 har en universaltopp som bygger på principen utbytbara 

moduler. De är därför uppbyggda i sektioner som kan bytas ut eller demonteras beroende på 

val av behandlingar (Figur 4). Magnus har transpondrar mellan modulerna, som gör att 

mjukvaran har information om vilka moduler som är påkopplade. Den kan därför räkna ut 

bordets längd och varna t ex vid möjlig kollision med golvet (Eriksson, 2011). Fördelen med 

moduler är flexibiliteten som detta ger, där en topp kan användas till flera typer av operationer.  

 

 
Figur 4. Ett operationsbord, TruSystem 7500, uppbyggt av moduler (Trumpf, 2008b). 
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TruSystem 7500 består av en stubbe med flera utbytbara toppar. Det finns både en 

universaltopp för operation med utbytbara moduler (se Figur 4), och specialtoppar, bl a en 

kolfibertopp (Figur 5) (Trumpf, 2008b). 

 

 
Figur 5. Kolfibertoppen Carbon X-TRA 7500 för TruSystem 7500 (Trumpf, 2008a). 

 

På samma sätt har Magnus utbytbara toppar. Det finns en topp inriktad mot operation 

uppbyggd i moduler och sex kolfibertoppar med olika längd och longitudinell rörelse (Figur 6) 

(Grönborg, 2011a). Både Magnus och TruSystem 7500 är bakåtkompatibla med toppar till det 

föregående bordssystemet (Hallqvist, 2011, Grönborg, 2011b). 

 

 
Figur 6. Magnus med universaltopp på fast stubbe t.v. (Maquet, 2010a), kolfibertopp med armstöd på mobil 

stubbe t.h. (Maquet, 2010b). 

 

Bordstopparna för både Magnus och TruSystem 7500 kan bytas ut via en dockningsvagn 

(Figur 7). Vid en kommande operation kan därför patienten läggas på bordet i ett intilliggande 

rum. Bordet kan fås elektriskt styrbart även på dockningsvagnen för att lägga patienten i rätt 

position innan nedsövning. Dockningsvagnen tillsammans med bordstoppen och patienten 

kan sedan köras in i operationssalen och dockas med stubben (Maquet, 2010a, Trumpf, 

2008b).  
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Figur 7. Patient som förs in i operationssalen på dockningsvagn till TruSystem 7500 (Trumpf, 2008b). 

 

Maquet och Trumpf ger stor valfrihet i hybridsalen, då de har utbytbara toppar med skilda 

användningsområden. Vid planeringen av ett ingrepp väljs den bäst lämpade bordstoppen 

enligt den tänkta behandlingen. För universaltoppen väljs också de moduler som ska användas 

efter vilken patientposition som krävs. Detta gör dessa bord väl lämpade för den avsedda 

användningen i Huddinge.  

 

4.2 Uppfyllande av krav 

4.2.1 Maquet – Magnus 

Magnus uppfyller de flesta av kraven som ställdes upp i 3.2 Sammanställning av krav. De 

specifika kraven (ej räknat generella förhållningssätt) som inte uppfylls är nr 19, 24, 25, 27,  

38, 40, 41, 43 och 45 (för mer detaljer se nedan). 

 

Kolfiberbordet klarar en lateral förflyttning av 100 mm åt vardera sidan (för tekniska data se 

Bilaga 3), och uppfyller därmed inte krav nr 19. Kolfiberbordet klarar inte alltid en patientvikt 

av 250 kg (nr 24), utan totalt 150-250 kg beroende på version. Höjdintervallskravet beskrivet i 

nr 25 uppfylls inte. En lösning för att C-bågen inte ska kollidera med armstöd (nr 27) saknas, 

enbart kollisionsskydd mot själva bordet finns (Maquet, 2010a). Det saknas en uttalad lösning 

för Magnus när det gäller placering av assistentbord (nr 40), även om Maquet även tillverkar 

assistentbord som ska fungera väl med operationsbord (Eriksson, 2011). Stubben är däremot 

markant mindre än den för bordet i Solna, varför placeringen av assistentbord torde bli ett 

mindre problem än idag. Helt genomlysningsbara fästen (nr 38) och genomlysningsbara 

mindre fästen för t ex omnitrackhakar (nr 43) finns inte. Däremot finns fästen till och 

huvudstöd helt i kolfiber. Det finns till viss del genomlysningsbara armbord (nr 41), dessa är 

dock inte genomlysningsbara över hela längden (Maquet, 2011). Topparna till Magnus går 

inte att diskas i maskin varför nr 45 inte uppfylls. Däremot är vagnen och de flesta tillbehör 

diskbara (Grönborg, 2011b). 

 

I övrigt uppfylls kraven i och med de olika utbytbara topparna. Om kraven däremot ska ställas 

på en enskild topp är det flertalet krav som inte uppfylls. 360° genomlysningsbarhet utmed 

hela patientlängden och samtidig möjlighet att knicka bordet med elektrisk styrning, uppnås 

inte för en enskild topp utan delas mellan topparna. Det är heller inte alla kolfibertoppar som 

ger tillräckligt stort utskjut för att kunna genomlysa hela patientens längd. De toppar med stort 

utskjut har dessutom gradvis sämre viktkapacitet.  
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Variabel bredd (nr 20) uppnås genom ett tillbehör som breddar en del av bordet 100 mm per 

sida (Maquet, 2011). Att undvika att patienter kläms mellan säng och bord (nr 28) kan 

uppfyllas genom dockningssystemet. Avståndet mellan madrassen och yttre kanten av bordets 

utbredning är dessutom markant mindre än på bordet i Solna (se Figur 6). En flyttbar övre del 

i kolfiber för transport till MR/CT (nr 30) finns, dock bara till en specialtopp (Grönborg, 

2011b). 

 

4.2.2 Trumpf – TruSystem 7500 

TruSystem 7500 uppfyller alla krav som ställs under 3.2 Sammanställning av krav (ej räknat 

generella förhållningssätt) förutom 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 30, 38, 40, 41 och 43.  

 

Kolfibertoppen som finns till TruSystem 7500 har en genomlysningsbar längd på 1 400 mm i 

huvudändan (se Bilaga 3). Detta betyder att de flesta patienter inte kan genomlysas utmed 

hela sin kroppslängd (nr 16). Storleken på den longitudinella och laterala förflyttningen 

beskriven i nr 18 respektive nr 19 uppfylls inte heller. Det finns en lösning för varierbar bredd 

(nr 20) runt thorax i form av en bred kolfiberplatta som läggs under madrassen. Denna är 

däremot enbart anpassad för att ge ökat armstöd och kan därför inte räknas som en generell 

breddning av bordet. Om kolfibertoppen används är viktkapaciteten 180 kg, och bordet 

uppfyller således inte kravet att klara en patientvikt av 250 kg i alla lägen (nr 24) (Trumpf, 

2008a). Höjdintervallet som eftersöks i nr 25 uppfylls inte. Lösning saknas för att undvika 

kollision med bordstillbehör (nr 27). Transportlösning till MR/CT saknas (nr 30). Det finns 

inte heller någon lösning för placering av assistentbord (nr 40). De olika fästena är delvis 

tillverkade i rostfritt stål, varför de inte är genomlysningsbara (nr 38 och 43). Huvudstöd och 

fästen till dessa finns dock helt i kolfiber (Trumpf, 2007). 

 

Trumpf har precis som Maquet flera kolfibersektioner som kan användas på universaltoppen 

för att få 360° genomlysning, ett exempel är Wilson frame för ryggkirurgi (Figur 8). 

 

 
Figur 8. Wilson Frame på kolfibersegment till TruSystem 7500 (Trumpf, 2008b). 

 

På samma sätt som med Magnus uppfylls resterande krav tack vare egenskaperna hos de olika 

topparna. Det finns inte en enskild topp som uppfyller kraven som systemet i helhet uppfyller. 

I en jämförelse torde dock nr 46 vara till fördel för Magnus. TruSystem 7500 har en struktur 

kring stubben med flera veck (se t ex Figur 7), varför denna kan bli svår att rengöra. Magnus 

saknar veck då stubbens hölje är helt i metall.  
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5. Diskussion 

5.1 Kompromisser med hybridbord 

För Magnus och TruSystem 7500 finns stora möjligheter till både öppen kirurgi och 

intervention. Då två skilda discipliner slås samman i samma produkt krävs dock 

kompromisser. Ett bord i huvudsak byggt för intervention, som standardborden till Artis, 

Innova, Infinix och Allura, är väl lämpat för intervention men inte för öppen kirurgi.  

 

Den största fördelen med sådana interventionsbord är det stora utskjutet, vilket ger en lång 

genomlysningsbar längd. De har stor rörlighet och flyter lätt över stubben, även lateralt. Det 

stora utskjutet ger dock ett stort kraftmoment på stubben, som då måste göras större (Örnbratt, 

2011). Kolfiberbord finns med mindre stubbe, vilket visas med Magnus och TruSystem 7500, 

men dessa har lägre viktkapacitet och genomlysningsbart område. Magnus längsta 

kolfiberbord har 2150 mm fritt överhäng i huvudändan, medan standardbordet till Siemens 

Artis har maximalt 2240 mm. Magnus är således jämförbar med interventionsbord i detta 

avseende, men maxvikten påverkas negativt (150 kg för Magnus längsta kolfibertopp), bl a 

för att stubben tillverkas så liten som möjligt. Kompromisser måste alltid göras när det gäller 

genomlysningsbart område kontra storlek på stubbe och viktkapacitet.  

 

En annan kompromiss har gjorts när det gäller 360° genomlysningsbarhet och knickning. 

Möjligheten till genomlysning är anledningen till att interventionsbord är helt plana, d v s utan 

möjlighet att knicka. Lederna på operationbord har i alla Maquets och Trumpfs bord 

tillverkats av rostfritt stål. Vidare finns motorer i vissa leder med tillhörande elektronik vilket 

hindrar genomlysning. Detta har gjort att antingen knickbarhet eller 360° 

genomlysningsbarhet måste väljas i dagsläget. Både Magnus och TruSystem 7500 ger dock en 

kompromisslösning i och med deras kolfibersektioner.   

 

Ett alternativ som är helt utan kompromisser är att vid behov rulla in ett mobilt operationsbord 

i en hybridsal med ett interventionsbord. Några av nackdelarna är de som kommer med 

mobila bord, t ex en större stubbe med mindre plats under bordet. Kommunikation mellan C-

båge och bord saknas också, då bordets placering är okänd för C-bågen. Vidare kan det bli 

utrymmesbrist, då operationsbordet måste stå i det begränsade området för det laminära flödet. 

Därför är en fast stubbe tillsammans med en hybridtopp att föredra. 

 

5.2 Ouppfyllda krav 

Flera av de krav som inte uppfylldes av Magnus och TruSystem 7500 handlade om 

genomlysning och olika tillbehör. Då har dock systemen undersökts som en helhet. Det finns 

idag inget bord med enbart en bordstopp som ensamt kan uppfylla de krav som Magnus och 

TruSystem lyckats uppfylla. Problemet ligger i det fallet på materialet som används i bordet 

som ska ge möjlighet till rörlighet, hållfasthet och samtidig genomlysningsbarhet.  

 

I ett försök att skapa det ideala hybridbordet kommer motorerna som är placerade i vissa leder 

att utgöra ett problem. Detta då motorerna aldrig kan vara genomlysningsbara p g a att de 

innehåller metall. Manuella leder, utan möjlighet till rörelse via fjärrkontroll, skulle möjligtvis 

kunna tillverkas i kolfiber. Problemen blir då att klara viktkravet och möjlighet till flexibilitet 

i lederna.  
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Jonas Neumeister, universitetslektor i hållfasthetslära vid KTH, säger att problemen blir att 

finna en lämplig fästanordning mellan modulerna, samt att få någon form av rörelse i dessa. 

Kolfiber är ett starkt material, men tillverkas och appliceras på stora ytor. Flera tunna lager 

läggs på varandra, och bildar ett starkt nätverk av fibrer. Görs för små strukturer fås många 

exponerade ändar, där fibrerna är mer utsatta för omgivningen. Resultatet blir en markant 

svagare struktur i randen av materialets utbredning. Där sker en typ av söndersmulning av 

materialet efterhand som det nöts. Dessutom används nästan alltid kolfiber i delar som inte 

har någon rörlighet (Neumeister, 2011).  

 

Neumeister framhåller att en konstruktion likt den som finns idag för att koppla ihop moduler 

inte skulle gå att tillverka i kolfiber. Den minimala kontaktytan, som dessutom ska hålla en 

stor vikt, kommer med all sannolikhet att nötas med tiden. Det skulle krävas en helt ny 

innovativ konstruktion som anpassats för kolfiber. Att få rörlighet i lederna kan också idag 

anses omöjligt. Däremot kan möjligtvis en led med en fast vinkel mellan modulerna tillverkas. 

Det framstår som möjligt att ha fästen för tillbehör i kolfiber på utsidan av bordet, likt den 

stålkonstruktion som finns på univeraltopparna. Men även om detta i framtiden går att göra, 

blir det dyrt. Säkerligen dyrare än dagens bord (Neumeister, 2011). 

 

Kravet att aktivt undvika kollision med tillbehör (nr 27) tillgodoses inte av de undersökta 

leverantörerna. Siemens, som har en etablerad kommunikation mellan deras C-bågar och bord, 

har arbetat för att lösa detta problem utan framgång (Örnbratt, 2011). En kamera som 

övervakar bordet skulle kunna förvarna att någonting är i vägen för C-bågen. Detta system 

kan dock inte skilja på vad som är mjukt och forcerbart och vad som är en säkerhetsrisk. 

Någonting likt transpondrarna som finns i Magnus moduler skulle kunna utvecklas för 

tillbehören, varefter bordet får information om vilka tillbehör som är påkopplade. Detta 

potentiella system registrerar dock bara att ett tillbehör är påkopplat, inte hur detta är 

konfigurerat och därför inte vilken utbredning det har från bordet. I nuläget fästs dessutom 

tillbehören oftast på kälkar till kolfibertopparna, vilket kräver transpondrar även mellan 

toppen och kälken för att registrera var dessa är placerade. Problemet kan då bli att 

elektroniken hindrar genomlysning.  

 

En lösning skulle istället kunna vara rutiner för personalen tillsammans med involverad 

mjukvara. Möjligtvis ett system för att indikera när tillbehör sätts på, som systemet sedan kan 

varna för när C-bågen ska användas. Bekymret med krocksäkerhet är en viktig fråga, då 

personalen skulle känna sig säkrare med en fungerande lösning. I dagsläget krävs dock 

utveckling av nya metoder från tillverkarna. 

 

När det gäller hjärtkompressioner (nr 32) ges inga garantier att borden inte sviktar (Eriksson, 

2011). Används en längre kolfibertopp och patienten ligger längst ut appliceras en stor kraft 

på bordet och ett stort moment på stubben. Toppen kan dock alltid föras över stubben, där det 

är stabilt.  
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6. Rekommendationer 
För Karolinska Universitetssjukhuset gäller det att inse begränsningarna för den utrustning 

som finns på marknaden idag. Det ideala hybridbordet finns inte idag med en enskild topp, det 

krävs flera specialiserade toppar för att uppfylla ett tillfredställande antal krav. En så stor 

förbättring som önskas gällande viktkapacitet och möjlig genomlysning samt förflyttning kan 

ligga långt fram i tiden, då detta ställer höga krav på materialet som används i konstruktionen.  

 

Däremot är de undersökta systemborden ett stort steg framåt jämfört med det bord som finns 

idag i Solna. De har en markant mindre stubbe, som troligtvis möjliggör en lämplig placering 

av assistentbord. Då topparna också är smalare försvinner de problem som medförde den 

olämpliga arbetsställningen som ofta uppstod kring bordet i Solna. Systemborden har toppar 

som är ledbara vilket tidigare har saknats. Önskas 360° genomlysning i samband med 

ledbarhet kan kolfibersektioner monteras på de ytor där genomlysning krävs. 

Moduluppbyggnaden medför också att bordet kan förkortas och anpassas för speciella 

behandlingar. Dessutom tillhandahålls kolfibertoppar som är helt genomlysningsbara utmed 

hela patientlängden, precis som för bordet i Solna. Vid planerade ingrepp bör därför ett 

systembord kunna erbjuda flera av de egenskaper sjukhuset eftersträvar.  

 

Det kan vara önskvärt att investera i ett hybridsystem som är intuitivt och användarvänligt. 

Detta minimerar andelen utbildning som krävs och leder dessutom till färre olyckor, vilket är 

eftertraktat både ur ett ekonomiskt synsätt och ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det finns 

idag inte ett system som kan varna vid all typ av kollisionsrisk. Detta ställer krav på 

personalen då det måste finnas tillräckliga säkerhetsrutiner, där systemet inte kan varna vid 

eventuell fara.  

 

Att ha ett intuitivt system innebär dock inte att personalen undgår utbildning. Personalen 

måste vara beredd att lära sig och engagera sig när det gäller det nya bordet. Detta inkluderar 

även den modulära uppbyggnaden, som till en början kan vara svår att ta till sig. 

 

Fortsatt arbete vid val av hybridbord inkluderar en mer omfattande undersökning av nämnda 

bord tillsammans med studiebesök på färdiga installationer. Även eventuella nya bord och 

samarbeten som hinner introduceras på marknaden innan upphandling bör undersökas. När 

planerna är klara för den nya salen kan även leverantörer tillfrågas för en helhetslösning för 

hela salen, där bordet är inräknat. 
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Bilaga 1 

Operationsbord och hybridkonceptet 

Operationsbord 

Ett operationsbord består av en topp och en stubbe (Figur 9). Toppen är själva bordsskivan 

som ligger på stubben, som i sin tur är pelaren där bordets hela tyngd ligger. Toppen har ofta 

en tryckfördelande madrass ovanpå för att öka komforten för patienten och för att undvika 

liggsår (Söderlind, 2011). Stubben, och således hela bordet, kan antingen vara mobil eller fast. 

Med dagens sofistikerade operationsbord kan toppen flyttas i förhållande till stubben så att 

lämplig position för operationen erhålls, ofta med hjälp av en fjärrkontroll. Bordet kan ofta 

höjas och sänkas, tippas så att huvudändan hamnar längre ner eller upp (kallat 

trendelenburgläge respektive antitrendelenburgläge) samt tiltas i sidled (lateralt) (Medicines 

and Healthcare products Regulatory Agency, 2009).  

 

 
Figur 9. TruSystem 7500 från Trumpf Medical Systems (Trumpf, 2008b). 

 

Vidare har ett operationsbord ofta flera leder för att få en profil som inte är helt rak, om detta 

är önskvärt vid operationen. Vissa bord kan också delas in i moduler som kan demonteras och 

bytas ut vid behov. Operationsbord används ibland i samband med röntgen varför vissa delar 

måste vara genomlysningsbara (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, 

2009). Ett material som är genomlysningsbart kan hamna i röntgenstrålens väg utan att ge 

artefakter i bilden. Ramen och kopplingar mellan moduler är oftast tillverkade i rostfritt stål, 

varför dessa delar inte är genomlysningsbara. Operationsbord kan ha flera tillbehör. Bland 

dessa finns benhållare, armstöd och fästen för diverse kirurgiska instrument (Karlsson, 2011).  

 

Olika kirurgiska ingrepp kräver olika positionering av patienten och konfiguration av bordet. 

Exempelvis kan anestesisjuksköterskan önska tilta huvudet för att underlätta vid intubation. 

Detta kräver ett ledbart bord för att tilta bordet från nackfästet och uppåt. Interventionsingrepp 

i aorta med ingång från sidan underlättas om patienten ligger i sidoläge och är sträckt i midjan. 

Detta uppnås genom att knicka bordet på mitten, d v s vika bordet med en viss vinkel, och 

därefter lägga patienten på sidan med midjan i höjd med brytningen. Vid gynekologiska eller 

obstetriska ingrepp är benstöd användbara. Armstöd används bl a för patientens komfort, men 

också av medicinska skäl för åtkomst av armen (Pregner, 2011). 

 



          

 

Röntgenbord 

Röntgensalar används till både undersökningar och behandlingar. Det finns olika typer av 

bord och röntgenutrustning i dessa salar beroende på avsedd användning. Vissa bord kan 

höjas och sänkas samt tiltas om detta krävs för undersökningen, topparna är dock helt plana 

utan leder (Figur 10). För att röntgenutrustningen ska få maximal åtkomst har borden ett stort 

utskjut från stubben (Svärdsén, 2011a).  

 

 
Figur 10. Digitala röntgensystemet AXIOM Aristos FX Plus från Siemens (Siemens, 2011a). 

 

Hybridkonceptet 

Ibland krävs röntgenutrustning i kombination med operation. Det kan antingen vara planerad 

användning eller ett behov som uppstår under operationens gång. Tidigare har detta behov 

tillgodosetts av en mobil C-båge som tas in i operationssalen. Detta är en flyttbar arm formad 

som ett C, som kan ta konventionella röntgenbilder med möjlighet till flera bilder per sekund. 

En mobil C-båge har dock bl a nackdelarna sämre bildkvalitet och en lägre värmekapacitet, 

vilket kan leda till överhettning. Idag ställs högre krav på bildkvalitet och strålningsskydd för 

personalen, varvid alternativa lösningar tagits fram (Siemens, 2011b, Sikkink et al., 2008). En 

fast C-båge med ett modifierat operationsbord för att klara de utökade kraven, en hybridsal, är 

en lösning som bl a används på Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Söderlind, 2011). 

 

C-bågar finns i två principiella versioner, takhängda och stående (Figur 11). De takhängda C-

bågarna förflyttas på skenor i taket och har därför lätt att skapa utrymme då de kan parkeras 

långt bort i salen när de inte används. Dock kan ett takhängt system generera partiklar via 

friktion med skenorna, vilket kan kontaminera det sterila området där operationen sker 

(Kpodonu, 2010).  

 



          

 

 
Figur 11. Stående respektive takhängd C-båge från Siemens (Siemens, 2011b). 

 

Behoven för en hybridsal kommer främst från den ökande andelen intervention som utförs på 

sjukhusen. Med intervention avses i princip minimalinvasiva ingrepp med hjälp av röntgen. 

Detta kan t ex vara kateterisering med insättning av stent. Om någonting går fel under 

ingreppet kan det dock krävas öppen kirurgi, varför en hybridsal snarare än en röntgensal är 

användbar då patienten slipper förflyttas mellan salar (Svärdsén, 2011c). Hybridsalarnas 

flexibilitet öppnar också för kostnadseffektiva lösningar, även om installationskostnaden är 

hög. Om salen även används för vanliga röntgenundersökningar och för vanlig öppen kirurgi 

kan tiden då den inte används för intervention utnyttjas till fullo. Detta ger hög 

beläggningsgrad för en enskild utrustning vilket förbättrar sjukhusets ekonomi (Sikkink et al., 

2008). 

 

Ett av ingreppen som är lämpliga att göra i en hybridsal är endovaskulär aortarekonstruktion 

(EVAR), som behandling av ett bukaneurysm (Pregner, 2011). Tidigare behandlades alla 

drabbade patienter med öppen kirurgi. En svensk studie som publicerades 2005 visar att 

mortaliteten för patienter som behandlats med öppen kirurgi år 2001-2004 var 46 %, och de 

som behandlades med EVAR hade en mortalitet på 13 % (Larzon et al., 2005). Idag ligger 

mortaliteten i Sverige för behandling med EVAR på 3,6 % (Malina et al., 2011). Detta visar 

att behandlingar med intervention i hybridsal kan ha en stor fördel gentemot öppen kirurgi. 

 

För att kunna använda röntgen behöver operationsbordet vara genomlysningsbart på de ställen 

där bilder behövs. Detta leder till att stubben placeras närmare fotändan för att inte vara i 

vägen för C-bågen. Det krävs strålskydd för personalen och en högre grad av samverkan 

mellan olika yrkesgrupper. I en hybridsal finns det ofta personal från operation, röntgen och 

narkos. Då det är en större personalstyrka än i en traditionell operationssal eller röntgensal 

ställer det högre krav på utformningen av salen och bordet samt kommunikationen mellan 

personalen (Söderlind, 2011).  

 

Hybridsalen bör vara tillräckligt stor för att rymma all utrustning som krävs och för att 

samtidigt lämna arbetsutrymme för personalen. Bordet ska vara väl genomtänkt för att till 

fullo utnyttja fördelarna med röntgenkapacitet i salen, men samtidigt inte kompromissa för 

mycket med möjlighet till öppen kirurgi (Kpodonu, 2010). 

 



          

 



          

 

Bilaga 2 

Upplevda problem med bordet i Solna 
 

Funktion 

 Vid flera tillfällen har en något lägre arbetshöjd än den lägsta möjliga för bordet varit 

önskvärd (Karlsson, 2011).  

 

 Vid akut hjärtfel då manuella hjärtkompressioner krävs sviktar bordet i huvudändan. 

Bordet måste då dras in så att thorax ligger närmare stubben för ökad stabilitet. Om 

det samtidigt används kälkar skadar dessa bordet när de förs över stubben. Den nedre 

delen av kälkarna skrapas mot stubben (Söderlind, 2011). 

 

 Det har hänt att tillbehör kopplade till bordet varit i vägen för C-bågen. Vid ett tillfälle 

har patientens arm på ett armbord kunnat komma till skada då C-bågen förts runt 

bordet (Karlsson, 2011). 

 

 Kälkarna som används är inte genomlysningsbara. De ger artefakter i bilden vid 

bildtagning från sidan eller vid en rotationsbild (Söderlind, 2011). 

 

 Huvudplattan kan inte tiltas som på vanliga operationsbord, vilket kan vara användbart 

vid t ex intubation (Pregner, 2011). 

 

 Bordet är inte knickbart på mitten. Detta är användbart t ex vid aortaoperation om 

sidoläge på patienten önskas. I dagsläget görs enbart aortaoperationer med patienten i 

ryggläge i hybridsalen (Pregner, 2011). 

 

 Ibland kan bordstoppen komma i rörelse om bordet påverkas av en kraft i sidled. Detta 

kan t ex hända då personalen lutar sig mot bordet (Söderlind, 2011, Karlsson, 2011). 

 

 Då bordet är så brett i den nedre ändan blir det ofta trångt på det smalare partiet av 

bordet, då de flesta vill arbeta där för att komma åt patienten (Söderlind, 2011). 

 

 Bordet anses vara för smalt runt thorax. Det finns risk för att patienter ramlar av vid 

uppvaket och det finns lite utrymme för patientens armar utan armstöd. Remmar kan 

användas för att spänna fast patienten. Remmarna kan då vara i vägen för andra 

tillbehör (Söderlind, 2011, Karlsson, 2011). 

 

 Då en patient ska flyttas från en säng till bordet måste avståndet mellan säng och bord 

noga uppmärksammas. Då bordet har en yttre rand, utöver själva toppen patienten 

ligger på, kan inte sängen ställas tillräckligt nära vilket kan leda till att t ex en fot 

hamnar mellan sängen och bordet (Söderlind, 2011). 

 



          

 

Tillbehör 

 Vid vaginala blödningar vill kirurgen helst sitta i fotändan på bordet för att på ett bra 

sätt komma åt och åtgärda blödningen. Men då bordet är så långt har kirurgen svårt att 

nå. Om patienten flyttas ner mot fotändan når kirurgen, men benstöden kan inte fästas 

så långt ner. Det har förekommit tillfällen då personalen har lyft benen för hand 

(Pregner, 2011). 

 

 Förut var styrpanelen placerad på bordets sida. Detta gjorde att personalen kunde 

komma åt denna när de lutade sig över bordet (Söderlind, 2011). 

 

 Fjärrkontrollen med manuellt reglage för bordet har en sladd som är kopplad till ett 

uttag placerat i fotändan, sladden är dessutom väldigt kort. Detta gör att 

narkospersonal som eventuellt vill sänka huvudändan för att få trendelenburgläge har 

begränsad åtkomst till fjärrkontrollen, då dessa oftast står vid huvudändan (Pregner, 

2011). 

 

 Stubbens placering gör att operationssjuksköterskans assistentbord inte kan vara i den 

position det brukar vara i en vanlig operationssal, d v s framför sjuksköterskan ovanför 

operationsbordet. Assistentbordet tar i stubben och det står därför bredvid 

sjuksköterskan, vilket gör att denna måste vrida sig ofta. Detta är inte ergonomiskt och 

sjuksköterskan blir dessutom mindre uppmärksam på själva ingreppet (Söderlind, 

2011, Karlsson, 2011). 

 

Hygien 

 Stubben har många små veck och är därför svår att rengöra (Pregner, 2011).  

 

 Toppen kan inte enkelt tas bort vid rengöring (Svärdsén, 2011b). 

 

 Sladdar på golvet blir svåra att rengöra (Söderlind, 2011). 



          

 

Bilaga 3 

Tekniska data för Magnus och TruSystem 7500 
 

 Operationstopp Kolfibertopp 

Magnus 

(Maquet, 

2010a) 

TruSystem 

7500 

(Trumpf, 

2008b, 

Trumpf, 2010) 

Magnus (6 olika 

versioner) 

(Maquet, 2010b) 

TruSystem 

7500 

(Trumpf, 

2008a, 

Siemens, 2009) 

Max. vikt (patient 

+ tillbehör) [kg] 
380 360 150/180/250 180 

Inställbar höjd 

(inkl. topp, exkl. 

madrass) [mm] 

535 – 1235 596 – 1140 777 – 1417 730 – 1280 

Max. bredd 

med/utan sidskenor 

[mm] 

580/540 600/545 620/560 560/530 

Total rotation 

350° (valfri 

placering på 

stoppbult) 

360° 

350° (valfri 

placering på 

stoppbult) 

360° 

Trendelenburg/ 

antitrendelenburg 
80° 

45° (65° med 

specialtopp 

ST26) 

30° 40° 

Lateral tiltning ±45° ±30° ±25° ±25° 

Genomlysningsbar 

längd 

(huvudändan/ 

fotändan) [mm] 

1380/1420 1175/815 

(1650/1850/2150)/ 

(600/1000) 

 

1400/460 

Longitudinell 

förflyttning [mm] 
460 350 600/1000 455 

Radioskopiskt 

avstånd mellan 

stålskelett [mm] 

410 390 - - 

Lateral förflyttning 

[mm] 
- - ±100 (200 totalt)  ±85 (170 totalt)  

Longitudinell 

justeringshastighet 

[mm/s] 

- - 
Kontinuerligt 

mellan 80 – 150 

Två lägen, 18 

och 38 

Lateral 

justeringshastighet 

[mm/s] 

- - Max. 40 
Två lägen, 15 

och 28 

Tabell 1.  Jämförelse mellan Magnus och TruSystem 7500. 


