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Sammanfattning 

Inom	hälso‐	och	sjukvården	användes	ofta	syrgas	för	att	underlätta	andningen	för	patienter	
under	transport.	Syrgasflaskan	hängdes	med	hjälp	av	en	flaskhållare	på	sängar	och	britsar.	
Problemet	var	att	flaskan	inte	hängde	stabilt	och	säkert.	Syftet	med	detta	examensarbete	
var	därför	att	för	Södertälje	Sjukhus	AB:s	räkning	designa	och	konstruera	en	mobil	hållare	
som	förbättrade	upphängningen	och	underlättade	personalens	arbete.	För	att	få	en	djupare	
förståelse	för	sjukhusets	olika	problem,	behov	och	befintliga	lösningar	gjordes	
undersökningar	och	intervjuer	med	främst	sjuksköterskor.		
	
Olika	konceptförslag	togs	fram	och	utvärderades,	varefter	två	av	dessa	vidareutvecklades	
och	fick	produktnamnen	Lambda	och	Theta.	Lambda	utformades	med	tyngdpunkt	på	
säkerhet	där	prioritet	var	att	skydda	flaskans	ventil.	Theta	designades	med	fokus	på	att	
skapa	en	lätthanterlig	hållare	genom	en	enkel	och	tydlig	utformning.	Av	dessa	två	ansågs	
Lambda	vara	det	bättre	valet	för	Södertälje	Sjukhus	AB.	Beslutet	grundades	på	att	denna	
hållare	bedömdes	ha	egenskaper	som	stämde	bättre	överens	med	målen.	Genom	fästet	som	
togs	fram	för	hållarna	utnyttjades	det	befintliga	gränssnittet	vilket	möjliggjorde	
upphängning	på	ett	enkelt,	snabbt	och	säkert	sätt.		
	
Projektmedlemmarna	var	nöjda	med	slutresultatet	och	ansåg	att	det	uppfyllde	Södertälje	
Sjukhus	AB:s	önskemål.	Vidare	flöt	projektet	på	enligt	planerna	genom	självständigt	arbete	
och	god	kontakt	med	personalen	på	Medicintekniska	avdelningen	och	handledaren. 
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Abstract 
In	hospitals,	oxygen	therapy	was	commonly	used	during	the	transportation	of	patients	to	
alleviate	problems	with	breathing.	Gas	cylinders	were	often	mounted	on	beds	and	gurneys	
but	the	mounting	system	did	not	hold	the	cylinder	in	a	steadily,	safely	fashion.	The	purpose	
of	this	thesis	was	therefor	to	design	and	construct	a	stable	and	portable	carrier	that	would	
improve	the	hospital	employee’s	daily	routine.	The	project	was	performed	on	behalf	
Södertälje	Sjukhus	AB,	where	research	and	interviews	were	carried	out,	mainly	with	
nurses,	to	gain	deeper	insight	into	the	problem,	and	into	needs	and	present	solutions.		
	
Different	concepts	were	developed	and	evaluated,	two	of	which	were	then	chosen,	Lambda	
and	Theta.	Lambda	was	designed	with	safety	in	mind	and	a	priority	of	protecting	the	
opening	valve	on	the	cylinder.	Theta	was	conceptualized	as	an	easy‐to‐use	carrier	with	a	
simple	appearance.	With	input	from	Södertälje	Sjukhus	AB	Lambda	was	chosen	as	the	
carrier	that	best	fit	the	parameters	of	the	project.	The	new	fastening	of	the	carrier	used	an	
interface	that	already	exists	within	medical	environments	which	allows	for	a	convenient,	
quick	and	safe	placement.	
	
The	members	of	the	project	were	satisfied	with	the	final	result	and	the	requests	from	
Södertälje	Sjukhus	AB	were	met.	The	project	was	brought	to	fruition	with	independent	
analysis	and	construction	along	with	some	contact	with	technical	departments	of	the	
medical	center	and	the	project	supervisor. 
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under våren 2014, under termin sex på ingenjörsutbildningen Maskinteknik med inriktning 
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1 Inledning 
Examensarbetet inom innovation och design utfördes med Södertälje Sjukhus AB som 
uppdragsgivare. Nedan följer en ingående beskrivning av projektet. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom hälso- och sjukvården användes ofta oxygen, även kallat syrgas, för att underlätta 

andningen för patienten. Under transport fick patienten syrgas genom mask eller 

näsgrimma via slangar från syrgasflaskan som fästes på sängar och britsar med hjälp av 

en hållare. Hållaren med syrgasflaskan följde med den sängliggande patienten 

exempelvis från akuten till operation och när patienten förflyttades mellan olika sängar 

eller britsar. På Södertälje Sjukhus AB fanns 182 sängplatser och två varianter av hållare 

för syrgasflaskorna som köptes in från AGA GAS AB och Aspira Medical AB, vilka 

beskrivs närmare i kapitel 2.2. Hållarna var tänkta att hängas på sängens huvudgavel 

eftersom personalen då hade bra uppsikt över syrgasflaskan och den var inte i vägen. 

Dessutom gjorde slangarnas begränsade längd att flaskorna borde placeras på 

huvudgaveln. Dock hängdes syrgasflaskorna även på fotgaveln eller på grindarna längs 

långsidorna, vilket kunde innebära risk för trassel med slangarna. 

 

1.2 Problemdefinition 

Personalen upplevde problem med de två varianter av hållare som fanns på sjukhuset. 

Om syrgasflaskan hängdes på handtaget som personalen på den Medicintekniska 

avdelningen hade monterat vid sängens huvudgavel hängde flaskan ostadigt och sattes 

lätt i gungning. Hängdes syrgasflaskan på huvudgaveln eller på sidogrindarna gled den 

lätt av eftersom fästet inte omslöt ramen tillräckligt och ramen hade rundade hörn. 

Upphängning på sidogrindarna gjorde även sängen bredare vilket kunde vara 

problematiskt i trånga utrymmen. Om syrgasflaskan istället hängdes på fotgaveln var 

den svår att kontrollera och kunde lätt stöta i andra föremål. Ett annat problem var 

också att flaskorna var svåra att byta, dels då det inte tydligt framgick hur detta skulle 

göras och dels på grund av det besvärliga låset. Detta ledde till att syrgasflaskan kunde 

falla ur hållaren och på så sätt skada ventilen, vilket kunde ge upphov till en farlig 

situation.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att för Södertälje Sjukhus AB:s räkning designa och 

konstruera en mobil hållare som förbättrade upphängningen av syrgasflaskor på sängar 

och britsar. Hållaren skulle fungera på alla avdelningar med avsikt att underlätta 

sjukvårdspersonalens arbete.   
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1.4 Mål 

 Kunna förflytta hållaren mellan olika typer av sängar och britsar 
 Kunna hänga upp hållaren enkelt, snabbt och säkert 
 Möjliggöra enkelt och säkert byte av syrgasflaskorna 
 Designa och konstruera koncept som presenteras genom 3D-modeller 
 I tidigt skede ta fram prototyper för tester 

 

1.5 Lösningsmetoder 

Informationssökning  

Med hjälp av internet och faktaböcker gjordes en informationssökning i syfte att få en 

bredare bild av projektets problemställning och förutsättningar. Genom internetsökning 

kunde mycket information enkelt finnas på kort tid. Mer fördjupad kunskap 

frambringades genom olika typer av faktaböcker.  

Idégenerering 

Idégenerering och brainstorming användes för att finna idéer gällande konstruktion och 

design. Detta var två välbeprövade metoder för att kreativt och snabbt finna många 

idéer (Osvalder, Rose, Karlsson 2010, s. 502). 

Företagskontakt 

När problemformulering och faktainsamling gjordes kontaktades olika företag. Bland 

annat kontaktades AGA GAS AB som tillverkade syrgasflaskor och hållare och hade 

Södertälje Sjukhus AB som kund. Företag som arbetade med framställning av 

aluminiumprofiler kontaktades också. 

Illustrationer och modellering 

Enklare illustrationer såsom skisser har varit nödvändiga under idégenereringen för att 

kunna diskutera och analysera de olika idéerna. Dessutom har 3D-modellering i PTC 

Creo krävts för att gestalta konceptens konstruktion. Enklare prototyper, i syfte att testa 

konceptens önskade funktioner, tillverkades i designverkstaden på KTH Södertälje. 

Intervju och studiebesök 

I syfte att få djupare förståelse för sjukhusens olika problem, behov och befintliga 

lösningar gjordes intervjuer med sjukvårdspersonal. Medicinakuten på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge besöktes också, vilket beskrivs mer ingående i kapitel 

2.6. 

Utbildning 

För att reda ut begrepp, informera om säkerheten rörande medicinska gaser samt få 

förståelse för syrgasflaskornas användning och hantering hölls en gasutbildning på 

Södertälje Sjukhus AB som examensarbetarna deltog i. 
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Funktionsanalys och funktionsträd  

En funktionsanalys gav designen ett funktionsspråk och en struktur, vilka var 

grundläggande inom produktutvecklingen och en bra utgångspunkt för 

kravspecifikationen. Funktionsanalysen delade upp produkten i olika funktioner, det 

som beskrev huvudsyfte kallades huvudfunktion och utan denna kunde inga av de 

övriga funktionerna uppfyllas. Hur huvudfunktionen skulle åstadkommas beskrevs av 

delfunktionerna och de uppgifter som stödde dessa funktioner kallades stödfunktioner. 

Funktionerna beskrevs kortfattat med ett verb och ett substantiv som sedan bildade en 

hierarki som kunde illustreras med en trädstruktur, kallat funktionsträd. Genom att gå 

igenom funktionerna uppifrån och ned besvarades frågan ”Hur uppnås funktionen?”, och 

genom att gå i motsatt riktning besvarades frågan ”Varför uppnås funktionen?” (Österlin 

2007). 

Pugh-metoden 

Pughs metod var en utvärderingsprocess som utfördes genom en så kallad Pugh-matris. 

För att utvärdera koncepten gjordes en analys med avsikt att bestämma deras värde och 

kvalitet i förhållande till de krav och önskemål som formulerats i kravspecifikationen. I 

matrisen baserades urvalet på relativa jämförelser mellan de olika koncepten och det 

alternativ med högst värde valdes (Johannesson, Persson, Pettersson 2004, s. 132). 

1.6 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av detta examensarbete var att genom ovanstående 
lösningsmetoder ta fram en hållare som skapade gynnsammare förutsättningar i 
sjukvårdspersonalens dagliga arbete. 

 

1.7 Organisation 

Projektet utfördes av två studenter på Kungliga Tekniska Högskolan i Södertälje med 
hjälp från handledaren Lena Åkerblom, medicinteknisk ingenjör på Södertälje Sjukhus 
AB. Handledare på högskolan var Louise Maniette och examinator var Ola Narbrink. 

 

1.8 Avgränsningar 

Projektet skulle endast resultera i en mobil lösning. Projektet avgränsades till att finna 
en lösning som passade Södertälje Sjukhus AB. Lösningen skulle utformas efter 
flaskorna för medicinsk oxygen på 2,5 liter från Medical Air Liquide.  
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2 Faktainsamling 
Faktainsamlingen låg som grund för att kunna lösa problemet samt för att få en 
överblick av sjukhusets olika problem, behov och befintliga lösningar. 

   

2.1 Hantering 

På Södertälje Sjukhus AB förbrukades cirka 10 stycken syrgasflaskor per dag. Det fanns 
200 stycken ute på avdelningarna och 50 stycken i lager. Nedan beskrivs hur personal 
från olika avdelningar hanterade hållaren och flaskan i sitt dagliga arbete, baserat på 
användarfrågorna, se Bilaga 10.1. 

 

Vid byte av syrgasflaskan var det sällan brådskande och sjukvårdspersonalen kunde 
därför göra bytet i lugn och ro. Hållaren med den tomma flaskan hängdes antingen på 
sängramen eller på handtagen som fanns monterade runt om på sjukhuset. 
Flödesregulatorn kontrollerades för att se att flaskan var tom och det säkerställdes att 
nålventilen var stängd. Regulatorn skruvades sedan loss och flaskan byttes mot en ny. 
Problem som uppstod var till exempel att låset var svårt att öppna och stänga. Det fanns 
risk att klämma sig samt att hållarens siddelar fälldes in och stängde öppningen. Dock 
ansåg vissa, främst de som var lite starkare, att låset inte var något problem att använda. 

 

Det var viktigt att det gick snabbt när flaskan hängdes upp, men att den hängde säkert 
vid transport var av högre prioritet. Personalen ansåg att flaskan hängde osäkert och 
tyckte att det kunde vara acceptabelt att upphängningen tog några sekunder längre om 
det medförde säkrare upphängning. Däremot önskades så få moment som möjligt vid 
upphängningen. Handtaget gjorde att flaskan upplevdes tung och otymplig att bära för 
vissa, dock vägde den inte mer än 5 kg och bars inte längre sträckor än cirka 25 meter. 

 

2.2 Produktvarianter 

Flaskhållare – AGA GAS AB 

Flaskhållaren inklusive det röda handtaget och flaskstoppet var tillverkade i aluminium 
och köptes in som en artikel, se Figur 1. Hållaren var konstruerad med skenor runt om, 
där handtaget och stoppet monterades med skruvar. Handtaget fungerade dessutom 
som skydd för flaskventilen. I skenorna kunde även tillhörande sjukvårdsutrustning 
monteras. Hållaren bestod av tre delar som monterades med gångjärn. För att öppna och 
stänga hållaren vid byte av syrgasflaskan användes ett excenterlås. Ett separat bågfäste i 
stål monterades på hållaren för att denna skulle kunna hängas upp (Linde Healthcare, 
2013). Denna hållare kostade totalt 1503 kronor (Åkerblom, 2014). 
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Flaskhållare – Aspira Medical AB 

Flaskhållaren var tillverkad av bockade stänger som svetsats ihop, se Figur 2. Flaskan 
stoppades ned i hållaren och spändes fast med nylonband. Produkten saknade 
omslutande skydd för flaskan samt ventilskydd. För att kunna hänga upp flaskan hade 
stängerna bockats efter huvudgavelns form. Hållaren kostade 1090 kronor (Åkerblom, 
2014).  

 

Figur 1. Gasflaskhållare i aluminium (AGA GAS AB, 2013) 

Figur 2. Flaskhållare från Aspira (Aspira Medical AB, 2014) 
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Flaskhållare – AGA GAS AB, Linde Healthcare 

Linde Integrated Valve var en trycksatt gasflaska i antingen aluminium eller aluminium 
och komposit med en permanent monterad skyddskåpa som inte fick plockas bort av 
användaren. Kåpan hade ett bärhandtag och en ventil med integrerad tryckregulator, 
aktiv tryckmätare, snabbkoppling och flödesväljare. Sänghållare fanns som tillval för 
upphängning, se Figur 3. Produkten var avsedd för flergångsbruk och Linde Healthcare 
ansvarade för rengöringen. Om produkten behövde rengöras utvändigt användes endast 
en mjuk trasa med rent vatten. Produkten skulle inte rengöras med medel innehållande 
alkohol, aldehyd, ammoniak eller peroxidföreningar. Om rengöringsmedel behövde 
användas skulle detta vara kompatibelt med mässing, plastmaterialet och oxygen. De 
vanligaste driftstörningarna berodde på att partiklar, damm eller andra föroreningar 
trängt in (Linde Healthcare, 2011). 

 

Figur 3. Flaskhållare från Linde Healthcare (AGA GAS AB, 2013) 
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Akut- och patientvagn – Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB 

Denna tvådelade brits bestod av ett stativ i svetsade stålrör som höjdes och sänktes med 
hjälp av hydraulik, se Figur 4. På ryggstödet, som kunde vinklas steglöst, fanns 
styrhandtag med en omkrets på cirka 80 mm och en bredd på 700 mm (Sjöbloms 
Sjukvårdsutrustning AB, 2014). 

 

Patientsäng – Proton Caretec 

Denna tredelade säng bestod av ett stativ i stål och gavelskivor i laminat, se Figur 5. 
Sängen höjdes och sänktes antingen genom elektrisk eller hydraulisk manövrering. 
Styrhandtagen fanns på gavelns ram och hade en omkrets på cirka 112 mm och en bredd 
på 850 mm (Proton Caretec AB, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Akut- och patientvagn från Sjöbloms (Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB, 2014) 

Figur 5. Patientsäng från Proton Caretec (Proton Caretec, 2014) 
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Figur 6. Akutpatientvagn från Oscar Instrument (Oscar Instrument AB, 2014) 

Akutpatientvagn – Oscar Instrument AB 

Denna tredelade akutvagn höjdes och sänktes med hydraulik och var 690 mm bred, se 
Figur 6. Vagnen kördes med två handtag placerade i samma läge oavsett ryggdelens 
position. Dessutom fungerade ena handtaget som spärr för att justera detta. Det gick 
också att styra vagnen genom att hålla i sängramen (Oscar Instrument AB, 2014). Den 
Medicintekniska avdelningen hade på dessa vagnar skruvat fast ett extra handtag för 
upphängning av syrgasflaskan, se Bilaga 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Material 

Flaskhållarna som undersökts i projektet var antingen tillverkade i stål eller aluminium. 
Dessa material var lämpliga inom hälso- och sjukvården eftersom deras ytor var lätta att 
rengöra, hygieniska och ålderbeständiga och klarade flaskans tyngd tack vare hög 
hållfasthet. Dessutom var aluminium lätt att materialåtervinna (Ullman, 2010). Plast 
sprack däremot lätt, torkade ut och blev sprött vid rengöring med desinfektionsmedel. 
Dessutom låg PVC på Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och 
hälsofarliga kemikalier (Stockholms läns landsting, 2012). Styrengummi bestod till cirka 
75 % av butadien och cirka 25 % av styren (Nationalencyklopedin, 2014). Materialet var 
billigt och hade god flexibilitet samt hög slitstyrka (AAG, 2014). 
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2.4 Säkerhet 

Följande råd gällande försiktighet med medicinsk oxygen var utfärdade av AGA GAS AB - 
Linde Healthcare (februari 2012): 

- Rökning var förbjuden i närheten av produkten och den skulle endast användas i 
välventilerade utrymmen. 
 

- Produkten skulle inte utsättas för brandfarligt ämne, öppen eld eller gnistor 
eftersom detta kunde orsaka brand. Produkten fick inte utsättas för stark värme 
och skulle flyttas till en säker plats vid risk för brand. 
 

- Produkten skulle hållas ren, torr och fri från fett och olja.  Ventiler och tillhörande 
utrustning skulle synnerligen hanteras med rena och fettfria händer och ej 
utsättas för frätande ämnen exempelvis ammoniak. 
 

- Flaskorna skulle förvaras i utrymmen avsedda för medicinska gaser samt 
förvaras och transporteras med avstängningsventilen stängd. Produkten skulle ej 
staplas. 
 

- Det skulle undvikas att produkten utsattes för stötar och demonterades eller 
ändrades på något sätt av användaren. 

 

Om gasflaskan tappades i golvet så att ventilen gick sönder och gas läckte ut hade 
reaktionen blivit densamma som om en uppblåst ballong släppts. Rörelseenergin hade 
blivit enorm och flaskan hade kunnat gå rakt igenom en vägg. På svenska flaskor var 
dessutom gasuttaget ofta placerat på flaskans sida vilket kunde få flaskan att virvla runt. 
Att träffas av denna kunde liknas vid att träffas av en helikopterrotor. Vid transport 
skulle flaskorna fraktas i speciella kärror och vid användning inspännas i hållare 
(Jacobson, 1992 s. 60). 

 

Medicinska gasflaskor var i grunden vita med specificerad färgkodning på flaskans övre 
rundade del, som visade gasens sammansättning. Färgkoden för oxygen var vit 
(Jacobson, 1992 s. 57).  

 

2.5 Lagar och förskrifter 

Flaskhållaren i sig klassades inte som en medicinteknisk produkt och föll därför inte in 
under de Medicintekniska direktiven. Dock sågs den som ett tillbehör till en 
medicinteknisk produkt eftersom syrgasflaskan inte kunde hanteras utan hållaren. I och 
med det togs hänsyn till lagar och föreskrifter gällande detta. 

 

Medicintekniska produktlagen syftade till att garantera produktsäkerheten för att 
produkterna skulle vara säkrade, tillförlitliga och lämpade för sina ändamål när de 
nådde marknaden och togs i bruk. Vårdgivaren skulle se till att behovet av en hög 
användarkompetens fanns samt att hänsyn togs till de förutsättningar som krävdes för 
att människa och produkt skulle fungera samstämt i given miljö (Liedström, 1995). 
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Lagen (2009:271) om medicintekniska produkter 
5 § En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är 
lämplig när den: 
 
1. är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med 
tillverkarens märkning, bruksanvisning eller marknadsföring, och 

2. uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för 
liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra.  

 

2.6 Intervju och studiebesök 

Den 27 mars anordnades ett studiebesök och en intervju med Pernilla Johansson, 
undersköterska på Medicinakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det 
fanns cirka 800 vårdplatser på hela Karolinska Institutet i Huddinge. På denna avdelning 
fanns dels sängar med fastmonterade gasflaskor och dels den portabla syrgasflaskan 
Linde Integrated Valve. Enligt Pernilla hade det givetvis varit smidigast om alla sängar 
var utrustade med en fastmonterad syrgasflaska. Dock skulle detta vara svårt att 
motivera kostnadsmässigt.  

 

Under intervjun framkom det att flaskorna hängdes både på fotgaveln, huvudgaveln och 
på sidogrindarna på sängen. För att flaskan skulle hänga ordentligt på huvudgaveln 
krävdes att sängen var något uppfälld, det vill säga att patienten låg halvsittande. 
Pernilla upplevde att flaskorna hängde osäkert eftersom hållaren kunde glida fritt på 
sängramens stänger och därmed glida av och slå i golvet. Syrgasflaskorna var enligt 
Pernilla också i vägen eftersom de kunde slå emot benen under transport. Flaskorna var 
även i vägen då de hängdes på sidogrindarna eftersom dörröppningarna på sjukhuset 
inte var tillräckligt breda och flaskan då kunde slå emot väggarna. Vidare berättade 
Pernilla att det gick åt cirka fem syrgasflaskor per dag på akuten och att många patienter 
var i behov av syrgas.  

 

Syrgasflaskorna behövdes främst vid transport och när patienter, på grund av platsbrist, 
tvingades ligga på britsar i korridorerna. Annars kopplades patienterna upp mot det 
centrala gassystemet inne på rummen. Det kunde också tilläggas att 
sjukvårdspersonalen kallade syrgasflaskorna för ”bomber” på grund av rädsla och 
missuppfattning om att syrgasflaskorna kunde sprängas vid felhantering.  
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2.7 Funktionsträd 

Nedanstående funktionsträd togs fram för att definiera hållarens olika funktioner, se 
Figur 7. 

 

2.8 Teoretisk referensram 
 

Projektet hade en strukturerad arbetsprocess tack vare en tydlig projektplanering som 

kontinuerligt stämdes av. För att uppnå examensarbetets syfte har förkunskaper från 

tidigare kurser under utbildningen varit nödvändiga.  

Kurserna i produktframtagning har varit särskilt användbara eftersom färdigheter i 

projektframtagningsprocessen tränats och utvecklats. För att kunna modellera och 

modifiera konceptidéer till digitala solidmodeller har kunskap från kurserna i 

datorbaserade design- och konstruktionsverktyg nyttjats. I kursen Material och 

produktion erhölls kännedom om förekommande konstruktionsmaterial och 

tillverkningsmetoder vilket var givande vid utvecklingen av projektets olika koncept. Att 

kunna identifiera problem och översätta önskemål till lämpliga krav var av stor 

betydelse under projektet, något som lärdes ut i kursen Innovation- och designmetodik. 

Tidigare erfarenhet från kurser som utförts i projektform har kunnat implementeras i 

detta projekt för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.  

Underlätta 
upphängning 

Erbjuda 
förflyttning 

Skapa bärbarhet 

Passa sängar & 
britsar 

Medföra fäste 

Gränssnitt 

Bistå säkerhet 

Främja hygien 

Form Ytstruktur 

Förhindra 
felhantering 

Användarvänlig 

Möjliggöra byte 

Lossa flaska 

Figur 7. Funktionsträd 
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3 Kravspecifikation 
Följande krav har tagits fram i samarbete med Södertälje Sjukhus AB och har reviderats 
med faktainsamlingen som grund. 

 

3.1 Funktionskrav 

Hållaren för syrgasflaskorna skulle kunna hängas på och förflyttas mellan patienternas 
olika sängar och britsar. Hållarna skulle också kunna hängas på räcken monterade på 
väggar exempelvis i korridorerna. Hållaren skulle vara användarvänlig och fungera på 
ett snabbt och smidigt sätt.  

 

3.2 Konstruktionskrav 

Konstruktionen av hållaren skulle möjliggöra byte av syrgasflaskan samt fastsättning av 
slangar, koger och kanister i skenornas förutbestämda gränssnitt. Hållaren skulle 
konstrueras på så vis att den ömtåliga flaskhalsen skyddades utan att färgkodningen 
täcktes. Konstruktionen skulle vara anpassad för en syrgasflaska på 2,5 liter, 
skrammelfri, så lätt och liten som möjligt samt monteringsvänlig. 

 

3.3 Miljökrav 

Konstruktion och material skulle utformas och väljas på ett sätt som var fördelaktigt vid 
återvinning. 

 

3.4 Test- och reparationskrav 

Hållaren skulle inte behöva repareras under dess livslängd. Om produkten eventuellt 
skulle gå sönder kasseras denna istället för att repareras, vilket ansågs mer fördelaktigt 
kostnadsmässigt. 

  

3.5 Dokumentationskrav 

Designen och konstruktionen skulle dokumenteras genom skisser och 3D-modellering. 
Examensarbetet skulle sammanställas genom en skriftlig rapport och en muntlig 
presentation.  

 

3.6 Tidskrav 

Preliminär projektrapport skulle lämnas in 2014-05-26, muntlig redovisning skulle ske 
2014-06-02 och slutgiltig projektrapport skulle lämnas in 2014-06-09. För rapportering 
av examensarbetet innan semestern skulle ovanstående vara uppfyllda senast 2014-06-
13.  
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3.7 Hygienkrav 

Materialet skulle gå att rengöra samt tåla alkoholbaserade desinfektionsmedel. Onödiga 
spår skulle undvikas i konstruktionen för att minimera risken för att smuts och dylikt 
fastnade på hållaren. 

 

3.8 Säkerhetskrav 

Hållaren skulle vara lätt att hantera på rätt sätt så att syrgasflaskan inte föll i golvet vid 
byte och användning. Hållaren skulle även vara utformad på ett sådant vis att 
personalen inte skulle kunna klämma sig eller på annat sätt skada sig vid användning.   
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4 Konceptförslag 
I detta kapitel presenteras konceptförslagen. Koncepten nedan visar tidiga skisser på 
vissa delar av konstruktionen och är därmed inga fullständiga lösningar. 

 

Koncept 1 bestod av en tredelad kåpa som öppnades och stängdes med hjälp av två 
gångjärn samt ett lätthanterligt lås, se Figur 8. Den bågformade profilen som 
monterades i skenan på hållarens baksida fungerade som flaskstopp. Handtaget var 
tänkt att skydda ventilen och på denna monterades två fästen som genom ett flexibelt 
material kunde träs på sängramen. 

 

Koncept 2 hade fästen och flaskstopp som var konstruerade på samma sätt som det 
första konceptet, se Figur 9. Istället för att flaskan spändes in med ett lås utformades en 
helt omslutande kåpa med integrerat handtag. 

 

Koncept 3 byggde också på den tredelade kåpan, men fästes på sängramen med hjälp av 
en karbinhake, se Figur 10. Handtaget var enkelt utformat och skyddade ventilen 
uppifrån. Även detta koncept hade en bågformad profil som hindrade flaskan från att 
glida ur. 

 

Koncept 4 var en förenklad version av koncept 3. Enda skillnaden var handtaget med 
integrerat fäste, se Figur 11. 

 

Figur 8. Koncept 1 Figur 9. Koncept 2 Figur 10. Koncept 3 Figur 11. Koncept 4 
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Koncept 5 togs fram för att undersöka möjligheten till horisontell upphängning av 
flaskan, se Figur 12. Fästet bestod av två karbinhakar, i övrigt var utformningen enligt 
AGA:s flaskhållare. 

Koncept 6 bestod av en helt omslutande kåpa där flaskan fördes ned genom att man 
skruvade bort handtaget med en vingmutter, se Figur 13. Istället för en bågformad profil 
gjordes flaskstoppet med en plan undersida. Flaskstoppet fungerade också som handtag, 
vilket medförde en mer fördelaktig tillverkning.  

Koncept 7 hade den tredelade kåpan med lås samt flaskstopp med plan undersida, se 
Figur 14. Till skillnad från de andra koncepten hade detta koncept ett skydd framtaget 
för ventilen, vilket monterades på handtaget.  

Koncept 8 och 9 byggde båda på den omslutande kåpan med kvadratiskt respektive 
cirkulärt handtag som flaskan fördes ned igenom, se Figur 15 och 16. Flaskan hölls på 
plats med hjälp av det plana flaskstoppet. 

Fästena i koncept 6, 7, 8 och 9 konstruerades i syfte att utnyttja gränssnittet även vid 
upphängning av flaskan. Fästet monterades på sängramen, se Figur 17, där hållarens 
skenor träddes på vid upphängning, se figur 18. 

Figur 12. Koncept 5 

Figur 13. Koncept 6 Figur 14. Koncept 7 Figur 15. Koncept 8 Figur 16. Koncept 9 
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Figur 17. Fäste och skena Figur 18. Skenorna på baksidan 
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5 Beslutsunderlag för vidareutveckling 
 

Nedan följer underlag och rekommendation för beslut om vilka koncept som skulle 
vidareutvecklas. 
 
Både koncept 1 och 2 hade ett bra utformat fäste i och med den enkla upphängningen. 
Dock fanns en liten risk att flaskan sattes i gungning eller gled av sängramen. Denna risk 
fanns också för koncept 4 som dessutom hade ett fäste som inte omslöt sängramen 
tillräckligt. Genom karbinhaken i koncept 3 och 5 minskades risken för att flaskan gled 
av. Däremot krävde upphängningen precision och tog något längre tid. Ytterligare ett 
problem med koncept 5 var att flaskan tog upp för mycket plats och var i vägen. Samma 
problem uppstod i koncept 1 eftersom flaskan hamnade längre ned. Genom att utnyttja 
gränssnittet vid upphängning som i koncept 6, 7, 8 och 9 hängde flaskan mer stabilt och 
säkert. Dock krävdes det att fästet monterades på sängramen och upphängningen tog 
även här något längre tid. 
 
Gemensamt för de koncept där kåpan omslöt flaskan helt var att det extra steget med 
låsningen inte krävdes, samt att flaskan även skyddades framtill. Samtliga handtag 
skyddade ventilen väl. Dock fanns olika grad av komplexitet gällande utformning, 
konstruktion och tillverkning. Däremot skyddade koncept 7, 8 och 9 ventilen bättre än 
övriga koncept. Hållaren stod mer stabilt vid byte av flaska i de koncept där flaskstoppet 
hade en plan undersida. 
 
Vidare gjordes en Pugh-matris, se Bilaga 10.3, där koncepten utvärderades i förhållande 
till AGA:s flaskhållare. Utifrån matrisen valdes koncept 7, 8 och 9 att gå vidare med 
eftersom dessa fick högre poäng än de övriga. 
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6 Resultat 
Nedan följer vidareutvecklingen av de koncept som valdes. Koncept 7 fick 
produktnamnet Lambda, ’’ eftersom dess design påminde om denna grekiska bokstav. 
Koncept 8 och 9 valdes att slås ihop eftersom de som helhet var mycket lika varandra 
och dessutom fick samma poäng i Pugh-matrisen. Konceptet hade samma kåpa och 
flaskstopp, men två olika varianter av handtag. Konceptet fick produktnamnet Theta, ’’. 

 

6.1 Design 

Lambda utformades med tyngdpunkt på säkerhet där prioritet låg på att skydda flaskans 
ventil, se Figur 19. Kåpan hade en kantig men öppen design för att göra 
informationstext, varningsetikett och färgkodning framträdande. 

 

Theta designades med fokus på att skapa en lätthanterlig hållare genom en enkel och 
tydlig utformning. Kåpan gjordes helt omslutande men med en öppning som visade 
viktig information på flaskan. Det cirkulära handtaget följde flaskans runda form och 
skyddade samtidigt ventilen, se Figur 20, medan det kvadratiska handtaget hade en 
balans mellan greppvänlighet och enkel funktion, se Figur 21. Handtagen medförde att 
sjukvårdspersonalen kunde bära hållaren på olika sätt.  

 

 

 

 

Figur 19. Lambda Figur 20. Theta med 
cirkulärt handtag 

Figur 21. Theta med 
kvadratiskt handtag 
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6.2 Konstruktion  

Lambda var uppbyggt av en kåpa i tre delar som monterades med gångjärn och förslöts 
med ett mer lätthanterligt excenterlås än dagens, som också monterades med gångjärn. 
På kåpans båda siddelar fanns en skena med utrymme att fästa två sjukvårdstillbehör 
vardera. Baksidans övre skena var utformad för att underlätta instyrningen av fästet. På 
skenans övre del fästes också handtaget med det fastskruvade ventilskyddet. 
Flaskstoppet monterades med skruvar på skenans nedre del. 

 

Theta skulle konstrueras i fyra separata delar, som monterades ihop på samma sätt som 
Lambda. Kåpan krävde ingen låsanordning då flaskan omslöts helt. Runt kåpan fanns 
fyra skenor där sjukvårdsutrustning kunde fästas. Skenorna på kåpans baksida 
utformades likadant som Lambda. Handtaget bestod av en cirkulär eller kvadratisk del 
som skruvades ihop med en avlång del och monterades sedan i kåpans övre skena. I 
skenans övre del fanns också plats för fästets gränssnitt, se Figur 22. Även flaskstoppet 
monterades på samma sätt som Lambda.  

 

Upphängningen var densamma för både Lambda och Theta och bestod av en tudelad 
klamma som fästes runt sängramen med skruv och mutter, se Figur 23. Ena delen hade 
en platta som tillsammans med kåpans skenor utgjorde upphängningens gränssnitt. 
Mellan plattan och klamman placerades en ring som försköt plattan något för att den 
skulle gå in i skenan. Klamman, plattan och ringen monterades ihop med en skruv och 
låsvätska. Klammans insida skulle täcktas med gummi och innerdiametern skulle 
anpassas efter sängramen. Kanterna på baksidans övre skena och plattan på fästet 
färgsattes i samma färg, en lila nyans, för att tydligt visa hur hållaren skulle hängas upp.  

 

 

Figur 22. Monteringsanvisning 

Figur 23. Fäste 
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6.3 Funktion 

Lambda behövde, trots flaskstoppets plana undersida, hängas upp eller ligga ned vid 
byte av syrgasflaska på grund av låsanordningen. Sjukvårdspersonalen greppade flaskan 
runt ventilen för att undvika att flaskan föll ut när låset öppnades. Flaskan togs ut och en 
ny placerades i hållaren som sedan förslöts med låset. 

 

Theta kunde hängas upp eller stå på golvet tack vare flaskstoppets plana undersida. 
Sjukvårdspersonalen höll i handtaget med ena handen och förde med den andra handen 
flaskan genom handtaget och ned i hållaren, se Figur 24. 

 

Sjukvårdspersonalen lyfte hållaren i handtaget och placerade skenan på baksida mot 
fästets platta, se Figur 25. Hållaren fördes ned för att kunna styra in plattan i skenan. 
Fästet kunde rotera något runt sängramen tack vare gummit på insidan, detta för att 
behålla flaskhållaren i en lodrät position vid upp- och nedfällning av huvudänden. Denna 
upphängning fungerade på samma sätt för Lambda och Theta.  

 

6.4 Material 

Både Lambda och Theta skulle tillverkas i aluminium. Den tudelade klamman och 
excenterlåset skulle tillverkas i stål eftersom dessa delar ställde högre krav på 
hållfasthet. På insidan av den tudelade klamman limmades styrengummi på. 

 

Figur 24. Byte av 
syrgasflaska 

Figur 25. Upphängning 
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6.5 Tillverkningsmetod 

Delarna till kåporna som skulle monteras med gångjärn strängpressades, se Figur 26. 
Fram- och siddelarna kunde pressas genom samma matris och sedan skäras till rätt 
form. Baksidan behövde tillverkas på ett annat sätt eftersom dess skenor skiljde sig från 
resterande skenor. Baksidan strängpressades till maximal tjocklek och frästes sedan ut 
till slutgiltig dimension. Alternativt kunde denna del gjutas till ”near net shape” och 
sedan efterbehandlas, dock borde försiktighet iakttas eftersom aluminium är reaktivt. 

 

I Lambda var handtag och flaskstopp likadana detaljer som tillverkades genom 
strängpressning och bockning, ventilskyddet tillverkades på samma sätt och låset 
köptes in som en färdig komponent. I Theta strängpressades runda respektive 
kvadratiska hålprofiler som sedan kapades på längden för att användas som handtag. 
Den avlånga delen som handtaget fästes på tillverkades också genom strängpressning. 
Den tudelade klamman tillverkades av bandstål som köptes in på rulle och sedan 
bockades till rätt form. I klamman borrades hål dels för montering runt ramen och dels 
för montering av ring och platta. Plattan på klamman valsades och kapades till rätt 
dimension. 

 

Figur 26. Kåpa i delar 
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6.6 Prototyptest 

För att kunna testa och utvärdera Lambda och Theta tillverkades enklare prototyper. 
Handtag och ventilskydd sågades ut ur plexiglas och varmbockades till rätt form. Fästet 
byggdes ihop av aluminiumdelar från andra produkter på sjukhuset och flaskstoppet 
gjordes av en existerande detalj. Baksidan på sjukhusets befintliga kåpa modifierades 
för att efterlikna den 3D-modellerade skenan som fästet skulle gå in i vid upphängning, 
se Bilaga 10.4. Prototyperna togs med till Södertälje Sjukhus AB där fem personer ur 
personalgruppen fick lyfta, känna och prova prototyperna. Personalen fick samtidigt 
svara på ett antal frågor, se Bilaga 10.5, dessa tillsammans med personalens åsikter 
sammanställdes genom nedanstående matris, se Tabell 1. 
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Prototyptest på Södertälje Sjukhus AB, 2014-05-14 

Namn Upphängning Kåpa Handtag Övrigt 

 
 
 
 
MT-ansvarig 

Bra att hållaren 
hängde säkert. Att 
det skulle ta lite 
längre tid gjorde 
ingenting, det 
skulle bli en 
vanesak att hänga 
upp den rätt. 
Oftast en person 
som sköter 
flaskorna. 

Såg inga problem 
med att flaskan låg 
löst i den helt 
omslutande kåpan. 
Bra om man skulle 
slippa låset. 

Gillade handtaget 
med ventilskydd. 
Cirkulära och 
kvadratiska 
handtaget 
skyddade bra, men 
skulle kunna bli 
tungt att bära samt 
skapa obehaglig 
vinkel på 
handleden. 

Hållarna har sett 
likadana ut i ca 20 
år. Många sjukhus i 
Sverige använder 
just denna hållare. 
Tyckte att en 
förändring 
behövdes. Bra 
lösning på 
upphängningen. 

 
 
 
 
Sjuksköterska på 
akuten 

Trodde att 
upphängningen 
skulle fungera bra 
och att man snabbt 
skulle lära sig hur 
den ska hängas 
upp. Ansåg att 
hållarna idag var 
osäkra.  

Hade inga problem 
med låset. 

Trodde att 
personalen tyckte 
att de var viktigare 
med ett skönt 
handtag än ett som 
skyddade ventilen. 
Trodde inte på det 
cirkulära handtaget 
eftersom det kunde 
vara oergonomiskt. 

Tyckte att flaskan 
bars tillräckligt 
långt för att ha ett 
ergonomiskt 
handtag. 

 
 
 
 
Sjuksköterska på 
akuten 

Gillade 
upphängningen 
eftersom flaskan 
hängde stabilt och 
säkert. Det gjorde 
ingenting att 
upphängningen tog 
lite längre tid. 

Hade inga problem 
med låset. 

Föredrog 
handtaget med 
ventilskydd men 
trodde att det 
cirkulära och 
kvadratiska 
handtaget också 
skulle fungera. 
Trodde dock att 
det kvadratiska var 
bättre eftersom 
han hade lite större 
händer. 

Ifrågasatte varför 
skydd var viktigt 
exempelvis runt 
ventilen.  

 
 
 
 
Undersköterskor 

Hanterade inte 
flaskorna särskilt 
ofta men tyckte att 
upphängningen 
verkade smart. 
Tyckte inte att 
dagens hållare var 
bra då den kunde 
falla av. 

Tyckte att det 
plana flaskstoppet 
var bra. 

Föredrog det runda 
handtaget framför 
det kvadratiska. 

 

Tabell 1. Prototyptest på Södertälje Sjukhus AB 



 27 

6.7 Rekommendation 

Av Lambda och Theta ansågs Lambda vara det bättre valet för Södertälje Sjukhus AB. 
Detta beslut grundades på att denna hållare bedömdes ha egenskaper som stämde 
bättre överens med målen. Genom hållarens lås spändes flaskan fast ordentligt vilket, till 
skillnad från Theta, gjorde att hållaren kändes mer säker eftersom flaskan inte på något 
sätt kunde glida ur. Låset medförde dock att bytet av flaskan skulle ta något längre tid än 
med Theta, däremot skulle det gå lika snabbt eller snabbare i jämförelse med dagens 
hållare. Bytet blev också smidigare och enklare tack vare ett mer användarvänligt lås.  

 

Lambdas handtag ansågs vara mer ergonomiskt, skönare att bära i och bättre vid 
upphängning. Ytterligare en fördel med Lambda var ventilskyddet och den höga kåpan 
som skyddade flaskan extra bra. Då Lambda och Theta hade samma upphängning 
behövde denna aspekt inte tas med i övervägandet.  

 

Av ovanstående anledningar valdes därför Lambda, av både projektmedlemmarna och 
ansvarig på Medicintekniska avdelningen, som slutgiltig lösning, se Figur 27.      

 

 

  

Figur 27. Lambda upphängd på sängram 



 28 

  



 29 

7 Diskussion 
Projektmedlemmarna hade, i enlighet med projektets huvudsyfte, designat och 
konstruerat en mobil flaskhållare som förbättrade upphängningen. Med hjälp av fästet 
som togs fram kunde det befintliga gränssnittet utnyttjas, vilket medförde att hållaren 
hängde bättre, säkrare och stabilare i jämförelse med AGA:s hållare. Denna lösning 
krävde dock att fästen monterades på sängar och britsar i förväg. Sjukhuset tyckte inte 
att detta skulle var ett problem i och med fördelarna som upphängningen förde med sig. 
Då sjukhuset var förhållandevis litet skulle monteringen av fästet inte kräva särskilt 
mycket tid och besvär. Den tudelade klamman som utgjorde fästet behövde tillverkas i 
flera storlekar på grund av ramarnas olika diametrar. Genom detta kunde fästet även 
monteras på till exempel rullatorer och duschstolar. Under projektet undersöktes det 
om det fanns alternativa lösningar för att konstruera ett justerbart fäste, detta för att 
undvika tillverkning och hantering av klammor i olika storlekar. Då säkerheten var en 
viktig faktor valdes ändå den tudelade klamman eftersom den skulle sitta åt bättre runt 
ramen. Gummit på insidan av klamman skapade friktion vilket gjorde att fästet fick 
bättre grepp och inte kunde glida fritt på sängramen, varken i horisontell eller lodrät 
riktning. Däremot kunde fästet tack vare tyngdkraften rotera något, vilket gjorde att 
flaskan hölls lodrät vid upp- och nedfällning av huvudänden. Med hjälp av handkraft 
kunde fästets läge justeras ytterligare vid behov.  

 

Flaskhållarna som användes hade enligt personalen flera brister utöver den osäkra 
upphängningen. Flaskstoppet på hållaren som användes var inte konstruerat efter 
flaskans form, vilket ledde till att flaskan inte stod på rätt sätt i hållaren. Detta kunde 
orsaka osäkerhet och felhantering vid byte av flaskan. Genom att flaskstoppet 
utformades med en plan undersida kunde personalen stödja hållaren mot golvet utan att 
den vinglade. Dock kunde och skulle hållaren inte stå på egen hand med hjälp av 
flaskstoppet, detta var däremot ingen önskad funktion då det kunde vara en 
säkerhetsrisk. Fördelen med flaskstoppet var att det i Lambda kunde användas som 
handtag, i och med det fick detaljen flera användningsområden vilket var ekonomiskt 
fördelaktigt eftersom endast en detalj behövde tillverkas.  

 

En annan brist som personalen återkommande tog upp var avsaknaden av skydd runt 
ventilen. Flera var oroliga för att flaskan vid minsta stöt skulle explodera och därför 
konstruerades ventilskyddet. Ventilskyddet var enkelt utformat och gav bra, men inte 
fullständigt skydd åt ventilen. Dock gav skyddet en känsla av säkerhet och fyllde på så 
sätt sin funktion genom att rädslan, som till viss del var obefogad, minskades. 
Personalen upplevde också problem med låset på hållaren, det var svårt och trögt att 
öppna och stänga. Trots att byte av syrgasflaskor inte gjordes mer än tio gånger per dag 
upplevdes proceduren som besvärlig, särskilt för personer med svagare greppstyrka. I 
Lambda löstes problemet genom att låset byttes ut mot ett mer användarvänligt och i 
Theta eliminerades låset helt, båda lösningarna visade sig underlättade hanteringen av 
flaskorna. 

 

På akutavdelningen på Södertälje Sjukhus AB monterades, strax innan projektets start, 
fasta hållare på två av patientvagnarna eftersom detta var enda placeringen som gjorde 
att flaskan fixerades, se Bilaga 10.2. Problemet med denna lösning var dels den 
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ekonomiska aspekten, inköp av hållare och flaskor till varje säng skulle bli en stor 
kostnad. Dels berodde det på säkerheten, att ha en flaska vid varje säng skulle innebära 
extra försiktighet då en syrgasflaska i sig kunde utgöra fara vid till exempel stötar och 
brand. En alternativ lösning var handtaget som personalen själva monterat på vagnarna 
där flaskan kunde hängas, dock fungerade inte denna upphängning vidare bra med de 
hållare som sjukhuset hade. Flaskorna hängde osäkert och sattes lätt i gungning. Genom 
upphängningen som togs fram under projektet kunde detta problem undvikas. 
Inspiration hämtades från de fasta lösningarna vilket ledde till att möjligheten av en 
horisontell upphängning undersöktes. Utifrån egna och personalens iakttagelser blev 
det uppenbart att denna upphängning skulle ta för mycket plats på ramen, därför valdes 
konceptet bort.  

 

När koncepten för vidareutveckling hade valts ut tillverkades prototyper. Syftet med 
prototyperna var endast att utföra enklare tester för att personalen skulle kunna 
utvärdera dessa. Det var viktigt att få personalens åsikter för att kunna utveckla 
koncepten i rätt riktning. Genom god återkoppling kunde en lösning som var väl 
anpassad till användarna tas fram. Dock var det svårt att ta fram prototyper för 
ordentliga tester med de material och resurser som fanns tillgängliga. Detta ledde till att 
testerna inte kunde utföras i den utsträckning som önskades och resultatet blev inte helt 
tillförlitligt. Till exempel kunde inte upphängningen utformas på tänkt sätt. Testerna 
som utfördes med fästet visade att upphängningen fungerade väl och hade prototypen 
utformats på rätt sätt antogs det att resultatet skulle ha blivit ännu bättre. Prototyperna 
som gjordes av handtagen kunde endast utvärderas utifrån hur det kändes att bära utan 
vikt, eftersom de inte var tillräckligt stabila för att bära flaskan. Testerna gjorde ändå att 
personalen fick en uppfattning om lösningarnas funktion och responsen var positiv. 
Nyttan som prototyperna medförde var stor i relation till den korta tid det krävdes att 
bygga dem. 

 

För att kunna jämföra Lambda och Theta med AGA:s flaskhållare gällande 
tillverkningskostnad kontaktades företag som arbetade med framställning av 
aluminiumprofiler. Tyvärr var det svårt att uppskatta någon kostnad eftersom detta 
krävde mer detaljerad information än vad som fanns tillgängligt i projektet vid denna 
tidpunkt. Tidsbristen blev också ett problem. Tillverkningskostnaden för Lambda skulle 
troligen bli något högre än dagens hållare på grund av att baksidan krävde ytterligare ett 
moment i tillverkningsprocessen. Dock bedömdes skenans form, som skulle underlätta 
instyrning, vara nödvändig.    

 

Svårigheterna med projektet var att finna en upphängning som gjorde att hållaren 
hängde säkert och stabilt utan att det skulle innebära extra moment, mer krångel eller ta 
längre tid. Med upphängningen för Lambda och Theta behövdes ett extra moment vid 
monteringen av fästena, däremot krävdes inget extra moment vid användningen i akuta 
situationer. I användartesterna framgick det att upphängningen tog några sekunder 
längre än med hållarna som användes idag. Dock visade det sig att dessa sekunder inte 
skulle ha särskilt stor betydelse då hållaren kunde fixeras på ett helt annat sätt än 
tidigare. Dessutom trodde personalen att den nya upphängningen, med lite vana, skulle 
bli enklare och snabbare att använda.  
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8 Slutsats 
Projektmedlemmarna var nöjda med slutresultatet och ansåg att det uppfyllde 
Södertälje Sjukhus AB:s önskemål. Koncept designades och konstruerades genom 3D-
modeller och på de koncept som vidareutvecklades togs enklare prototyper fram. 
Slutligen rekommenderades en lösning av projektmedlemmarna och ansvarig på 
Medicintekniska avdelningen, denna lösning kunde förflyttas mellan olika sängar och 
britsar. Lösningen möjliggjorde också upphängning och byte på ett enkelt, snabbt och 
säkert sätt. Därigenom kunde slutsatsen dras att projektet svarade mot uppsatta krav 
och mål.  

 

Både Lambda och Theta var väl fungerande koncept och deras upphängning, bestående 
av ett fäste som utnyttjade det standardiserade gränssnittet, var en uppskattad lösning. 
Flaskhållaren från AGA var genomtänkt och konstruerad på ett bra sätt gällande 
tillverkning, därför kunde likheter mellan denna och Lambda tydligt märkas. Dock hade 
AGA:s hållare bristfällig användarvänlighet då lås och upphängning inte levde upp till 
behoven, något som togs hänsyn till vid utveckling av Lambda. Om Lambda skulle tas i 
produktion krävs mer djupgående arbete gällande utformning och tillverkning av 
kåpans baksida på grund av instyrningens komplexitet. Som lösningen ser ut i dagsläget 
är baksidans skena svår att producera viket skulle leda till en hög tillverkningskostnad. 
För att göra Lamda kostnadseffektiv borde därför ytterligare arbete läggas på att 
undersöka alternativa tillverkningsmetoder eller andra lösningar gällande instyrningen. 

 

Projektmedlemmarna ansåg att arbetsprocessen fungerade väl och följde de olika 
faserna för produktutveckling på ett strukturerat sätt. I början av projektet lades mycket 
tid på problemanalysen vilket projektmedlemmarna tyckte var viktigt för att kunna 
förstå den givna uppgiften och fokusera på att lösa det verkliga problemet. Tack vare att 
denna fas fick mycket utrymme erhölls en tydlig översikt av projektets syfte och mål. 
Detta ledde till att faktainsamlingen gick smidigt, relevant fakta kunde sökas och onödig 
information kunde enkelt sållas bort. Att ta del av personalens arbetsrutiner och 
synpunkter har varit givande för projektet då detta gav en bred inblick. Eftersom hälso- 
och sjukvården var ett invecklat verksamhetsområde som rör människors liv var det 
svårt att på egen hand sätta sig in i situationen. För att få större förståelse för 
personalens dagliga arbete trodde projektmedlemmarna att mer tid borde ha 
spenderats på sjukhuset även om det ofta var svårt för personalen att finna tid för att 
svara på frågor och vara behjälplig. 

 

Om projektmedlemmarna i efterhand hade kunnat göra något annorlunda skulle det ha 
varit att inte influeras så mycket av flaskhållaren från AGA. Detta ledde till att 
projektmedlemmarna blev lite låsta i sitt tänk och brainstormingen blev inte så pass fri 
som den kanske borde ha varit. Istället borde projektmedlemmarna ha satt sig in i 
problemet med en mer objektiv utgångspunkt och utifrån det låtit kreativiteten flöda. 
Beräkningar gällande fästets hållfasthet har inte utförts eftersom det inte ansågs vara 
lika viktigt som en genomtänkt design. Det som hade kunnat göras, om mer tid funnits 
till förfogande, var enklare beräkningar för att säkerställa att fästet verkligen kunde 
bära flaskans vikt. 
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Trots att fasen för rapportering låg i slutet av planeringen har rapporten varit levande 
och uppdaterats kontinuerligt under hela projektets gång. Projektmedlemmarna trodde 
att det ledde till att rapporten fick mer substans och en mer genomtänkt struktur 
eftersom att inga avsnitt behövde skrivas under stress i slutet av projektet. Detta var 
något som projektmedlemmarna tidigare dragit lärdom av och burit med sig till detta 
projekt. 

 

Samarbetet med Södertälje Sjukhus AB fungerade väl och var givande för bägge parter. 
Vidare flöt projektet på enligt planerna genom självständigt arbete och genom god 
kontakt med handledaren. 
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10 Bilagor 

10.1 Användarfrågor 

 

1. Är det bråttom när man byter ut en tom syrgasflaska mot en full? Upplever du att det 
är svårt att byta syrgasflaskan? Hur gör du? Händer det att flaskan faller ut? 

 

 

2. Kan man tänka sig ett annat moment där man till exempel skruvar istället för 
spänner låset runt flaskan? Vilka är för- och nackdelarna med dagens lås? 

 

 

3. Skulle det fungera om det tar lite längre tid att hänga på flaskan på sängen, om detta 
medför att flaskan hänger säkrare? Varför/ varför inte? 

 

 

4. Hur upplever du det röda handtaget på dagens hållare? Bär man hållaren tillräckligt 
länge för att uppleva handtaget som ergonomiskt respektive oergonomiskt?  

 

 

5. Hur många tillbehör brukar du fästa samtidigt i skenorna på hållaren?  

 

 

6. Tror du att det skulle vara bra eller dåligt att hänga flaskan lite längre ner/ högre 
upp på huvudgaveln? Varför/ varför inte? 

 

 

7. Upplever du att det är ett problem att man inte kan fälla ner huvudänden när flaskan 
hänger på sängen? 

  



 II 

10.2 Bild på monterat handtag och fast hållare 

 



 III 

10.3 Pugh-matris 

 



 IV 

10.4 Prototyptillverkning 
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 VII 

10.5 Frågor vid prototyptest 

 

1. Testa upphängning med hållaren 
- Vad anser du om denna? 

 
 

2. Testa att byta flaska på de olika hållarna 
- Vad anser du om de olika kåporna? 

 
 

3. Testa att hålla/ bära de tre olika handtagen  
- Vad tycker du om handtagen? 
- Vilket handtag föredrar du? 

 
 
4. Övriga synpunkter och förbättringsförslag? 
 
 


