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SAMMANFATTNING 
 
 
Det finns många riskfaktorer inblandade med en stillasittande livsstil. Djup 
ventrombos (blodpropp), cirkulationsbesvär och kontrakturer är bara ett 
urval av besvär man kan få av för lite rörelse. För personer som får nedsatt 
rörelseförmåga på grund av sjukdom kan det vara svårt att få tillräckligt 
med motion och rörelse för att undvika dessa, och liknande komplikationer. 
Då de redskap som finns på marknaden idag inte är optimala för 
hemmabruk har jag valt att utveckla ett träningsredskap för de nedre 
extremiteterna, anpassat för att användas i en säng, både på sjukhus och 
hemma. Det är viktigt att redskapet går att använda i alla sängar. 
Redskapet skall vara kompakt och lätt att använda. 
Problemet löstes med ett hopfällbart redskap som med vilket man kan träna 
hela underkroppen, handtag för stabilisering av bålen och spännband för 
fixering vid sängen.  
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ABSTRACT 
	  
	  
There are many risk factors involved with a sedentary lifestyle. Deep vein 
thrombosis (blood clot), circulatory problems and contractures are just a 
selection of problems you can get by too little exercise. For people who are 
immobilized because of illness, it can be difficult to get enough exercise and 
movement to avoid similar complications. Because of most medical supplies 
on the market today are not optimal for use at home, I have chosen to 
develop a training device for the lower limbs, adapted for use in a bed, both 
in hospitals and at home. It is important that the devise can be used in any 
bed, regardless of headboards. The device must be compact and easy to 
use. 
The problem was solved by creating a collapsible device with which to train 
throughout the lower limbs, including handles for stabilizing the torso and 
straps with wich you can fixate the devise to the bed.  
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FÖRORD 
 
Arbetet med att utveckla ett motionsredskap för sängliggande patienter 
skulle aldrig varit möjligt utan all hjälp jag fått av sjukgymnaster och 
handledare. Er hjälp har varit ovärderlig. 
 
Det har varit väldigt lärorikt att utveckla en produkt, från de första 
skisserna, till utvärdering med sjukgymnaster och diskussion rörande 
konstruktionsfrågor med GOTdesign AB.  
 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till följande personer, 
 
Magnus Fredriksson – Lektor i industriell design 
Anders Ahlbertz - Designer 
Harriet Colleen - Leg. sjukgymnast 
Gunnel Fransson - Leg. sjukgymnast 
Alla inblandade på GOTdesign AB 
Patienter på Gotlands Sjukhem   
Joel Hagberg för att han sådde fröet till detta projekt 
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1   Inledning 

 
1.1   Bakgrund 
 
 
Detta projekt är ett examensarbete i industriell design utfört av Aron 
Ideskog vid Högskolan på Gotland. Examensarbetet omfattar 15 hp och sker 
på kandidatnivå. Arbetet har genomförts tillsammans med industridesigner 
Anders Ahlbertz som har lång tids erfarenhet av att utveckla hjälpmedel.  
 
Hjälpmedel för sängliggande patienter och människor med 
funktionsnedsättningar är inte speciellt prioriterat inom vården idag. 
Sängliggande patienter kostar pengar och resurser och därtill finns det inte 
längre plats på avdelningarna1.	  	  
 
Målet inom sjukvården är att få upp alla patienter ur sängen snarast möjligt 
efter avslutad operation. Man kallar detta ”vardagsträning” och handlar om 
att man tar sig upp ur sängen, klär på sig och utför sina vardagliga sysslor. 
För många äldre och människor med funktionsnedsättningar innebär detta 
att koka kaffe och läsa tidningen. Denna träning kompletteras vanligtvis 
med sjukgymnastik för de som har behov av det. Det handlar oftast om 
enklare rörelseövningar som kan utföras i hemmet (se appendix 8.1 - 8.3). 
Trots att svenska myndigheter rekommenderar alla individer att vara fysiskt 
aktiva med åtminstone måttlig intensitet sammanlagt 30 minuter per dag2 
är det få som har möjlighet till det.  
 
På marknaden saknas ett träningsredskap för hemmabruk, anpassat för de 
nedre extremiteterna som alla ska kunna använda, oberoende av 
muskelkapacitet. Anledningen till att redskapet fokuserar på de nedre 
extremiteterna är att de delar av kroppen som är längst ifrån hjärtat är de 
som oftast drabbas av blodproppar samt att de stora muskelgrupper som 
finns i benen är viktiga för att blodet ska pumpa med ökad hastighet. De 
hjälpmedel som finns idag har genom pris och utformning gjorts sig 
oåtkomliga för en stor grupp patienter som skulle ha stor nytta av dem. Att 
ge patienterna möjlighet att träna hemma avlastar sjukhusen och ger 
patienterna möjlighet att tillfriskna i sitt eget hem. 
 
Enligt en rapport3 skriven av Marcus Lind och Jan Håkan Jansson drabbas ca 
150-200 per 100 000 invånare och år av djup ventrombos. Om man antar 
att 75 stycken av dessa fall är ett resultat av immobilisering efter sjukdom 
eller operation så blir det enbart i Sverige (enligt SCB4 31 mars 2010) ca 70 
150 personer per år som har användning av redskapet.  
 
Att redskapet är anpassat för speciella patientgrupper hindrar inte andra 
patientgrupper från att använda det. Liggande träning är skonsamt mot 
leder och det minskar markant risken för blodtrycksfall.  
                                       
1 http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=6069 
2 Ola Danielsson, Medicinsk Vetenskap nr 3 2008 
3 Läkartidningen nummer 13 2006 
4 http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx 
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1.2   Problemdefinition 
 
Hur bör ett redskap utformas för att vara till hjälp för sängliggande och 
personer med nedsatt muskelstyrka?  
 
 
1.3   Projektmål 
 
Målet är att utveckla ett träningsredskap som patienten själv kan använda 
både i sängen på sjukhuset och hemma. Redskapet ska erbjuda tillräckligt 
motstånd för att vara pulshöjande, samtidigt som det är skonsamt mot 
muskler och leder.  
 
 
1.4   Lösningsmetod 
 
Projektet kommer i enlighet med designprocessen att delas in i fem faser 
för att arbetet ska fortlöpa så effektivt som möjligt. Efter det inledande 
mötet med sjukgymnast kommer det finnas en ”ergonomisk” 
kravspecifikation som sedan får köras parallellt med den kravspecifikation 
jag själv satt upp och den kravspecifikation konstruktörerna satt upp. För 
utförligare information om kravspecifikationerna se 1.5.  
Utöver kravspecifikationerna kommer Anders Ahlbertz att bidra med sina 
erfarenheter kring utformandet av liknande hjälpmedel, både ur användar- 
och tillverkningsperspektiv. 

 
Fas ett – Planeringsfas 
Problemet definieras och utformar projektets problemställning. Möjliga 
avgränsningar fastslås och slutmålet bestäms. Fasen avslutas med att en 
tidsplan upprättas. 
 
Fas två – Analysfas 
Insamling av fakta kring existerande produkter och skrivna fakta inom 
området. Möte med sjukgymnast Insamling av fakta kring målgruppen. 
 
Fas tre – Idégenereringsfas 
Med de fakta som samlats in under fas två kommer funktion och form 
ligga till grund för olika koncept som utvärderas i samråd med Anders 
Ahlbertz och konstruktörer på GOTdesign. Sedan kommer ett förslag 
väljas ut med hjälp av vald urvalsanalys. Motivering av valt koncept 
dokumenteras. 
 
Fas fyra – Genomförandefas 
Utarbetande och utveckling av valt koncept. Tillverkning av prototyp (se 
1.6). 
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Fas fem – Redovisningsfas 
Skisser, modeller och övrig information samlas och sammanställs inför 
presentationen. Möjliga kompletteringar sker. Fullständig rapportering 
sammanställs. 
 
 
1.5   Kravspecifikationer 
 
Kravspecifikationerna kommer att ses som riktlinjer och stöd i arbetet. Det 
koncept som uppfyller flest krav blir troligtvis det koncept som väljs ut som 
slutgiltigt. 
 
Ergonomiska krav  
 
 
Redskapet ska 
-  erbjuda tillräckligt motstånd för att vara pulshöjande 
-  passa personer med nedsatt muskelfunktion erbjuda passiv och aktiv 
träning 
- ha stöd för att motverka pronation/supination på knäleder såväl som 
fotleder 
-  erbjuda dorsal extension såväl som planar flexion 
-  vara anpassad för enkel montering i fabriken 
-  i den mån det går, använda existerande lösningar och delar 
 
 
1.6  Avgränsningar 
 
Inom projektets ramar kommer vissa avgränsningar att göras: 
-  Ingen fullskalig funktionsmodell kommer att tillverkas 
-  Vissa tekniska lösningar kan komma att utelämnas 
-  På grund av tidsbegränsningar kommer redskapet inte genomgå några       
utförliga tester. Slutresultatet bör betraktas som ett koncept 
-  Vissa tillverkningstekniska lösningar kan komma att utelämnas  
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2   Faktainsamling 
 
 
Faktainsamlingen har till stor del skett genom samtal med sjukgymnaster 
på hemrehab och lasarettet i Visby. De har kunskap om vilka övningar som 
bör kunna utföras av redskapet och vad man bör tänka på vid utvecklingen, 
t.ex. stöd och var kroppens riskzoner förekommer. Inledningsvis 
kontaktades också Hjälpmedelsinstitutet för att få en överblick på vilka 
redskap som finns på marknaden idag och i vilken utsträckning de används. 
Sjukhus där sängcyklar används kontaktades också för att få reda på hur de 
används och om det finns önskemål på förändringar på redskapen. 
 
Något som blir väldigt tydligt under marknadsanalysen är hur dåligt 
utformade de flesta redskap är. Dess totala avsaknad av identitet gör att de 
flesta av dem ser ut som typiska sjukvårdshjälpmedel. En del av dem ser 
rent ut avskräckande ut. De är skrymmande, hårda och kantiga.  
 
 
2.1   Marknadsundersökning 
 
För att ta reda på hur befintliga produkter används, sammanställdes de 
vanligaste hjälpmedlen som används idag. Det gav en totalbild av dess 
fördelar och nackdelar, som kan utvecklas och utvärderas tillsamman med 
sjukgymnaster. 
 
 
2.1.1   MOTOmed Letto 
 
MOTOmed är en serie 
träningshjälpmedel som finns anpassat 
för rullstolsbundna (MOTOmed Viva 1 
och 2) sängliggande (MOTOmed Letto 
se bild) och barn (MOTOmed Gracile 
12).  
 
MOTOmed Letto används primärt vid 
rörelseterapi för patienter som blivit 
sängliggande efter en hjärtoperation, komapatienter och inom äldrevården. 
Funktionen är cyklande rörelser för benen och man kan välja mellan aktiv 
och passiv träning. Maskinen har en display som visar förbrukade kalorier 
och distansen man cyklat. Den har även inbyggd spasmkontroll som stannar 
trampandet och vänder rörelsen vilket kan vara bra för till exempel MS 
patienter som kan ha problem med att utföra regelbundna rörelser.  
För patienter som använder MOTOmed Letto för passiv träning finns 
speciella skenor som fixerar knäna för att minimera risken för 
ligamentskador i knäet. 
En stor nackdel med MOTOmed Letto är det höga priset (ca 30.000 kr) och 
att den är väldigt skrymmande. Dessa faktorer gör det svårt för patienterna 
att använda redskapet vid rehabilitering i hemmet.  
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2.1.2   Kalmartrampen 
 
Kalmartrampen från Cema Medical är en elektrisk 
träningscykel anpassad för handikappade 
patienter, sittandes i rullstol eller på en stol. Kan 
användas vid både aktiv och passiv träning vilket 
är bra för personer som är förlamade från midjan 
ner och inte har möjlighet att själva röra på 
benen. Även Kalmartrampen har spasm kontroll. 
Cirkapriset för Kalmartrampen är 24.000 kr.  
 
 
 
 
 
2.1.3   Manuped 
 
Träningsredskap som man kan använda för både 
arm- och benträning. Manupeden är också anpassad 
för sittande patienter och erbjuder endast aktiv 
träning.  
Cirkapris är 16 000 kr. 
 
 
 
 
2.1.4   Magneciser  
 
Arm- och bentränare med magnetiskt 
motstånd. Display som visar hastighet, tid, 
kalorier och distans. Anpassad för sittande 
användare. Magneciser är ibland de mest 
mobila redskapen och är relativt lätt (7 kg). 
Redskapet erbjuder bara passiv träning och 
tillåter inte bakåttramp. Cirkapris 3000 kr. 
 
 
2.1.5   Thera-Band 
 
Ett gummiband som kommer i olika hårdheter och 
med en mängd tillbehör som handtag och fästen för 
dörrmontering. Är ett väldigt mångsidigt 
träningsredskap som främst tack vare sitt pris (ca 90 
kr) tilltalar både privatpersoner och rehabiliterings 
avdelningar. Redskapet erbjuder endast aktiv träning. 
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2.1.6   Drive 
 
Ett enkelt och lätt redskap som man lätt stuvar 
undan efter träning. Utrustad med slirbroms som 
man enkelt justerar motståndet på. Går att 
använda för att träna både armar och ben i 
sittande läge. Nackdelen är att redskapet blir 
mycket (!) varmt vid vevlagret5 då det inte finns 
någon kylning eller skyddande kåpa. Erbjuder 
enbart aktiv träning och har ingen möjlighet till 
bakåttramp. Ca 45 usd.  
 
 
 
 
2.1.7   IRB 140 och IRB 1400 
 
Två robotar som enligt tillverkaren ABB utför 
sjukgymnastens jobb med ett gott resultat6. 
Robotarna inriktar sig mest på att böja 
förlamade patienters leder då de måste böjas 
cirka 40 minuter per dag.  
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2   Intervjuer och artiklar 
 
 
2.2.1   Samtal med Gunnel Fransson 
 
Gunnel Fransson, leg. sjukgymnast arbetar vid hemrehabiliteringsenheten 
Visby där hon tar hand om patienter som vårdas i sitt eget hem. När hon får 
en ny patient så gör hon först ett test där hon ser hur rörlig patienten är 
och vad de behöver för vidare träning (se appendix 8.3). Sen utformar hon 
ett personligt träningsschema som de genomför tillsammans. Patienten har 
sedan själv ansvar för att faktiskt följa träningsschemat. En gång i veckan 

                                       
5 http://www.allegromedical.com/exercise-fitness-c523/drive-pedal-exerciser-stationary-
bike-p189381.html 
6 http://www.abb.se/cawp/seitp202/c854568d6b3d43a0c1257230004721af.aspx 
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gör hon hembesök för att följa upp att träningen går som den ska och för 
att se vad patienten gör för framsteg. 
På frågan om vad Gunnel har för erfarenhet av redskap för sängliggande 
patienter menar hon på att det inte behövs, patienten ska upp ur sängen så 
fort som möjligt efter operation. De dagliga sysslorna som att t.ex. klä på 
sig eller laga mat är tillräcklig motion för att kroppen ska fungera. 
Dock konstaterar hon att hon kanske inte är rätt person att fråga. Alla 
patienter är olika och har olika krav och just hennes patienter har, enligt 
henne själv, inte något speciellt behov av ett redskap som det jag 
utvecklar. 
 
 
2.2.2   Samtal med Harriet Colleen 
  
Harriet Colleen, leg. sjukgymnast, arbetar bland annat med svårt sjuka 
cancerpatienter på Visby lasarett. Hennes patienter är ofta för svaga för att 
gå upp ur sängen och röra på sig så de måste utföra övningar som är 
anpassade för deras situation. Harriet berättar att utöver de profylaktiska 
aspekterna av träningen så är de också viktiga för patientens 
välbefinnande. Vid längre tids immobilitet är det vanligt att patienten får 
sömnbesvär och problem att kasta vatten då vätskan i kroppen binder sig 
till cellerna i kroppen.  
Harriet är inte direkt bekant med sängcyklar men ser flera fördelar med 
dem. Främst så kan patienten träna på egen hand, när de känner för det. 
Hon har vid flera gånger känt att patienten störs av hennes närvaro när det 
är dags för deras träning. Att ha friheten att motionera på sina egna villkor 
när man själv vill är en ynnest få förunnat när man blir inlagd. 
Harriet är positiv till att bredda redskapets användningsområde. Kan man 
träna fler muskelgrupper? Röra fler leder? 
Vadmuskeln har stort inflytande i fråga om att tillföra blod till de nedre 
extremiteterna men t.ex. MS patienter kan ha problem med pumpande 
rörelser på grund av sina nervskador. För dem passar cykelrörelserna, både 
framåt och bakåt, bättre. 
 
 
2.2.3   Artikel i Dialysen7 av Vladimir Drybcak 
 
Under faktainsamlingen så hittades en intressant artikel skriven av Vladimir 
Drybcak - leg sjuksköterska som arbetar på Sundsvalls dialysavdelning. På 
hans avdelning hade man mellan mars och maj 2008 gjort en pilotstudie 
där man låtit patienter motionera under sin hemodialys för att se om ökad 
genomblödning i muskulaturen kunde ha en positiv inverkan på 
behandlingen.  
Det som var intressant vid utvecklingen av ett sänganpassat 
motionsredskap i undersökningen var hur väl patienterna och personal tog 
emot sängcykling som motionssätt. 
Drybcak skriver om sängcykeln– ” Dessutom aktiverar cykling en stor grupp 
av muskler vilket ger en effektiv träning. Samtidigt förebygger 
användningen av sängcykel eventuellt blodtrycksfall i jämförelse med en 

                                       
7 Dialäsen nr 2 2008 s 38-40, 45 
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vanlig motionscykel eftersom patienten ligger vid användning av 
sängcykel.” 
Resultatet av undersökningen visar förutom att motionen hade god inverkan 
på dialysen att sex av sex patienter tyckte att deras allmäntillstånd hade 
förbättrats av motionen. 
En patient nämner att han fått lättare att gå i trappor och att han fått mer 
kraft i benen efter försöksperioden. En annan nämner att han frös mindre 
efter att han börjat med sängcyklingen. 
  
 
2.2.4   Intervjuer och enkäter 
 
För att få brukarens och den möjliga brukarens syn på motion i allmänhet 
och med ett liknande redskap i synnerhet kontaktades Sundsvalls 
hemodialysmottagning och Visby Sjukhem.  
På Sundsvalls sjukhus fanns tre patienter som regelbundet använde 
sängcykeln under dialys. De fick svara på ett antal frågor (se appendix 8.5) 
angående deras motionsvanor, allmäntillstånd och önskemål på sin 
träningsredskap. De tillfrågade var alla män mellan 62 och 76 år. Alla kände 
att deras allmäntillstånd hade påverkats till det positiva. En av dem 
använde en träningscykel hemma och var nöjd med det, två av dem ville 
gärna ha ett träningsredskap anpassat för sängen. Alla ville ha möjlighet att 
justera motståndet och två av dem hade intresse av en display som visar 
t.ex. distans, förbrända kalorier och puls.  
 
På Visby sjukhem samlades sex patienter, utvalda av föreståndaren Gunilla 
Gustafsson. Då gruppen var samlad blev det mer av ett samtal kring motion 
och träning mer än bara ja- och nej-frågor kring detta. Som underlag fanns 
11 frågor (se appendix 8.4) som alla blev besvarade. 
Alla hade ett funktionshinder av något slag som omöjliggjorde träning i 
form av t.ex. raska promenader. Två av patienterna hade KOL så i deras fall 
var motion där andningen ökade omöjlig. Alla tillfrågade var intresserade av 
ett motionsredskap som var skonsamt mot leder och muskler. En av dem 
kände att hon fick tillräcklig motion. Tre av dem tränade för att de var 
tvungna och inte av eget val. Anledningarna var skiljda men ork var en 
vanlig orsak. Tre av dem hade ett schema med övningar från en 
sjukgymnast. Ingen hade något intresse av en display på redskapet som 
visar distans, puls eller förbrända kalorier. Patienterna fick också frågan om 
hur mycket de var villiga att betala för ett motionsredskap och svaret blev 
mellan 500 kr och ”vad det kostade” med en maxgräns vid 10 000 kr.  
 
 
2.2.5   Slutsats av enkät och samtal. 
 
Intervjuerna och enkäterna visar tydligt att det finns ett önskemål om 
träning och att detta inte skiljer sig nämnvärt mellan åldrarna. Dock är de 
yngre tillfrågade mer positiva till att se data över sin träning och är mer 
resultatinriktade. De äldre tillfrågade i åldrarna 78-86 år är minst benägna 
att överhuvudtaget använda redskapet och att betala för det. Enligt en 
patient ”känns det meningslöst när man inte har så lång tid kvar”. 
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2.3   Stakeholders 
 
Stakeholders är personer och instanser som har inverkan på redskapets 
utformning och funktion. Utvecklingen av ett redskap som används inom 
sjukvården och vid sjukdom påverkas av många faktorer och räcker inte 
med att göra användaren nöjd utan man måste också beakta övriga 
inblandade parter, som t.ex. tillverkare och beslutsfattare. Nedan följer en 
sammanställning av dessa.  
 
 
2.3.1   Brukaren 
 
För att få en bild av brukaren har det gjorts en persona. Det är en fiktiv 
person där man tagit egenskaper hos brukargrupperna och applicerat dem 
på en person. I det här fallet är det en kvinna. 
 
Namn: Birgitta Svensson 
Ålder: 70 år 
Familj: Birgitta är änka. Har två vuxna barn och tre barnbarn. Barnen bor i 
en annan stad och kommer på besök varannan månad. 
Boende: Birgitta bor på ett äldreboende där hon har sin egen lägenhet. Hon 
får besök av hemtjänsten en gång om dagen då de kommer med mat och 
städar vid behov.  
Funktionsnedsättning: Birgitta har alltid varit frisk och kry men på senare år 
orkar hon inte röra sig lika mycket som hon brukade. Efter sin 
höftledsoperation blir promenaderna allt förre då hon tycker att det är 
jobbigt att gå med rullatorn.  
Rörelseschema: En gång i veckan går hon på sjukgymnastik i huset där hon 
bor. Annars rör hon sig inte så mycket. Hon lunkar mest runt i sin lägenhet 
och pysslar med växterna på balkongen. 
 
 
2.3.2   Sjukgymnaster 
 
Sjukgymnasten måste ha förtroende för redskapet och rekommendera det 
till sina patienter. Redskapet är inget alternativ till sjukgymnastik utan ett 
komplement. 
 
 
2.3.3   Godkännande instanser 
 
Anna Lampel på Hjälpmedelsinstitutet bidrog med en översiktsbild på 
genom vilka instanser beslutsfattandet sker (se appendix 8.6).  
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2.3.4 Hjälpmedelsinstitutet 
 
Hjälpmedelsinstitutet8 arbetar med hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättningar. Deras verksamhet omfattar: 
- provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel 
- forskning och utveckling  
- utredningsverksamhet  
- provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel  
- utbildning och kompetensutveckling  
- internationell verksamhet  
- information och kommunikation 
Hjälpmedelsinstitutets huvudman är staten, Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
 
 
2.3.5   Lokala hjälpmedelscentraler 
 
Väljer man ett subventionerat redskap från landstinget skrivs en remiss från 
läkaren till den lokala hjälpmedelscentralen där patienten får ett redskap 
utprovat. Varje ort har sin egen central från vilka man lånar sitt redskap. 
 
 
2.3.6   Tillverkare 
 
Generellt kan sägas att ju fler moment och delar som involveras i 
tillverkningen, desto dyrare blir redskapet. För att minska kostnaderna bör 
redskapet tillverkas av standardkomponenter och bestå av så få delar som 
möjligt.  
 
 
2.4   Analyser 
 
Vid utvecklingen av ett sjukvårdshjälpmedel är analyser, tester och 
utvärderingar grunden för alla resultat. Under det här projektet har det 
alltid funnits underlag för de resultat som kommit fram, dock krävs 
utförligare tester för att det ska godkännas för marknaden.   
 
 
2.4.1   Analys och reflektion av existerande produkter  
 
Problemanalysen baseras på de redskap som finns idag och hur användarna 
uppfattar dem. Information har tagits från internet och med en enkät (se 
appendix 8.5) som besvarats av patienter på dialysavdelningen vid 
Sundsvalls Sjukhus.  
 
- Storleken. För att ett hjälpmedel smidigt ska kunna användas i hemmet är 
det viktigt att det är kompakt och relativt lätt. Det ska vara möjligt att 

                                       
8 www.hi.se 
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ställa undan det när det inte används och lätt att ta fram vid behov. Varken 
Kalmartrampen, Manuped eller MOTOmed Letto uppfyller de kraven. 
- Complience. Bland de existerande hjälpmedel som har analyserats finns 
ett par som har brister. MOTOmed Letto har förutom dess storlek ett 
formspråk som kan avskräcka användaren. Av den tryckta informationen får 
man också intrycket av att man bör ha en person som hjälper en att 
komma igång. En rullstolsburen kan inte själv ställa i ordning 
Kalmartrampen utan behöver assistans. Magneciserns display är svår att 
läsa av på grund av dess vinkel9. 
- Säkerhet. Det får inte finnas någon risk att träningen leder till 
personskador. Ju enklare och billigare hjälpmedel desto större verkar risken 
vara för skador och obehag. Drive har för små pedaler för att erbjuda 
ordentligt stöd. Den blir också varm vid användning, något som skulle 
kunna avhjälpas med en skyddskåpa kring vevlagret. Magneciser har för 
smala stöd och kan lätt välta vid användandet. Den rör sig också ifrån 
kroppen när man trampar10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
9 http://www.allegromedical.com/powerreview/pwr/product-
reviews/2666/medical/exercise-fitness/cycles-pedlars/Chattanooga-Group/p/190290-
Magneciser-Pedal-Exerciser.html 
10 http://www.amazon.com/review/RIPHPHV7ABKDU/ref=cm_cr_rdp_perm 
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2.4.1   Analys och reflektion av ergonomi och funktion 
 
Till hjälp för den ergonomiska analysen har jag haft Harriet Colleen, 
sjukgymnast på Visby lasarett.  
En skiss med rörelsekraven som redskapet önskas ha visades upp och hon 
fick visa på var riskerna fanns.  
 
- Möjlighet till bakåttramp är viktigt då MS patienter kan ha problem med 
regelbundna rörelser. Det är inte ovanligt att de får spasmer och då måste 
rörelsen brytas. 
- Bra stöd för fot- och knäled. Ett av önskemålen på redskapet är att det 
ska fungera för passiv träning för personer med svaga muskler eller 
förlamningar. Då är det viktigt att ha ordentligt med stöd så att pronation 
och supination motverkas. 
- Motor för passiv träning.  
- Överkroppen bör placeras en bit upp för att blodet lättare ska pumpa runt 
i kroppen och för att motverka blodtrycksfall. Det räcker generellt att backa 
ryggen med ett par kuddar. 
- Handtag eller grepp i sängen för att få stabilitet i överkroppen vid 
eventuella tramprörelser. 
 

 
 
Funktionskrav  
Redskapet ska 
-  vara lätt att montera och demontera 
-  ha ställbart motstånd 
-  vara kompatibelt med alla sängar 
-  vara så kompakt som möjligt när det inte används 
-  utstråla träning mer än ett sjukdomsrelaterat hjälpmedel 
-  erbjuda tillräckligt motstånd för att vara pulshöjande 
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3   Idégenerering 
 
Idégenereringen inleddes med att de rekommenderade rörelserna (se 
appendix 8.1 och 8.2) bröts ned och applicerades på olika koncept. Det var 
fritt tänkande och inga idéer var dåliga. 
 
 
3.1   Koncepten 
 
 
3.1.1   Koncept ett – Kudden 
 
Kudden har bara den mest grundläggande övningen – pumpande med 
fötterna. Tanken är att man antingen ska pumpa pendlande så att luften 
växlar mellan två kammare beroende på vilken fot som trycks ner eller att 
den har en automatisk ventil som fyller och tömmer kudden på luft. 
Ett urval av idéskisserna finns i appendix 8.7. 
 

 
 
 
3.1.2   Koncept två – Akvariet 
 
Vattenbehållaren har liknande funktion som kudden fast med vatten i stället 
för luft. Pumprörelsen sätter vattnet i rörelse så att en semiautomatisk 
funktion sätter igång. 
Ett urval av idéskisserna finns i appendix 8.7. 
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3.1.3   Koncept tre – Råttan 
 
Råttan är lik de sängcyklar som finns på marknaden fast mindre och med 
ett skyddande skal. Den känns också sportigare än existerande produkter. 
Tanken är att den ska drivas av en elmotor med ett uppladdningsbart 
batteri som laddas upp vid aktivt användande. Display som kan visa 
hastighet, avverkad distans och puls.  
Ett urval av idéskisser och formstudier finns i appendix 8.7. 
 

 
 
 
3.1.4   Koncept fyra – Brädan 
 
Brädan är ett hopfällbart system där man kan ändra vinkel på redskapet för 
att träna olika muskelgrupper. Genom att fälla den nedåt blir det mer 
pumpande rörelser och fäller man den uppåt blir det mer styrkeinriktat med 
ökad belastning för lårens översida. 
Ett urval av idéskisser finns i appendix 8.8. 
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3.2   Fastsättningsanordningar 
 
 
För att redskapet skall kunna användas tillförlitligt är det viktigt att det är 
fixerat och inte rör på sig under användandet.  
 
3.2.1   Koncept ett - Remmen 
 
Remmen är en krok med gummerad insida som man fäster i resårbottnens 
eller sängramens ramverk. Krokens stora greppyta förhindrar att kroken rör 
sig. När man är färdig lossar man den och den dras in, som ett bilbälte. 
 

 
 
 
 
3.2.2   Koncept två - Skruvstädet 
 
Skruvstädet skruvar man fast i sängens ramverk. När man är klar fäller 
man in den i redskapet. Fördelen med detta koncept är att det garanterat 
sitter, nackdelen är att det är skrymmande och svårt att ”gömma” i 
redskapet. 
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3.3   Utvärdering av konceptförslag 
 
I slutet av idégenereringsfasen visades de koncept med mest substans i upp 
för Anders Ahlbertz och konstruktörer på GOTdesign för att diskutera 
konstruktionslösningar. Koncept fyra skulle med sina enkla lösningar vara 
billigare att konstruera och därmed lättare att få ut på marknaden till ett 
överkomligt pris.  
Redskapet baserar sig även på ett rörelsemönster som är nytt för 
marknaden i stället för en vidareutveckling av sängcykeln.  
Koncept tre i sin tur har fler möjligheter att utföra de övningar som 
efterfrågats av sjukgymnast och patienter. 
 
När Harriet Colleen tillfrågades såg hon fler möjligheter till olika 
rörelsemönster med koncept fyra än vad man tänkt på innan vilket kommer 
att tas upp under kapitel 4. Det var lätt att se fördelarna med just 
sängcykeln men Harriet ansåg att de rörelser man kan utföra med koncept 
fyra är lika, om inte skonsammare mot lederna, som vid cykelrörelser. 
 
Ur användarsynpunkt skulle koncept fyra även kunna bli lättare än en 
sängcykel då redskapet inte kräver något svänghjul. Konstruktörerna på 
GOTdesign tyckte att man skulle använda elastomerer eller pneumatik som 
motstånd då det håller nere vikten. Redskapet blir då mer mobilt vilket gör 
det mer användarvänligt. 
 
Samtalen med de inblandade vägdes och tillslut valdes koncept fyra att gå 
vidare med. Redskapet hade flest utvecklingsmöjligheter och var billigast 
att tillverka.    
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4   Genomförande 
 
Efter utvärdering med handledare Anders Ahlbertz, GOTdesign och Harriet 
Colleen så började utvecklingsarbetet för att få redskapet så mångsidigt och 
säkert som möjligt. 
 
 
4.1   Lösningar 
 
Det valda konceptet kommer att erbjuda möjligheter till att träna fler än en 
muskelgrupp och genom dess mångsidighet slipper man de statiska rörelser 
som en sängcykel erbjuder. Den kommer också vara mer kompakt och 
mobil än existerande redskap. 
 
4.1.1 Drivsystem 
 
Redskapet kommer att använda pneumatiskt motstånd, två luftkamrar som 
”byter” luft. Detta system är skonsamt mot knäna, då man slipper ”dra 
tillbaka” kraften. Luftflödet som byter kammare kan begränsas med en 
ventil som gör att motståndet kan ökas och minskas. Motståndet kommer 
att gå från lättast till lättare då redskapet inte ska bidra till muskelbyggande 
utan bara fungera som ett redskap för främjande av rörelse. Den egna 
kroppstyngden kommer att vara det största motståndet.  
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4.1.2   Handtag 
 
Något som efterfrågats av Harriet Colleen var handtag för att stabilisera 
bålen. Det är viktigt då bålen är centrum i varje rörelse. Det är också en 
nyhet som gör produkten unik då inga av de redskap som har studerats 
erbjuder detta. Efter utvärdering av idéer så bestämdes det att handtagen 
ska vara infällbara i stommen. Sedan justeras hela stommen beroende på 
användarens längd.  
Ett urval av idéskisserna finns i appendix 8.9. 
 

 
 
4.1.3   Storleksanpassning 
 
Redskapets storlek är anpassat efter den längsta användaren i testet (ca 
190 cm). Då det inte finns några vevarmar behöver det egentligen inte vara 
anpassat efter längd på benen, man trampar bara så långt man vill och kan. 
Dock är det viktigt att en användare med långa ben inte känner några 
begränsningar.  
Testbilder finns i appendix 8.10. 
 
4.1.4   Hopfällning av redskapet 
 
I leden sitter en axel med kuggar som i intryckt läge släpper greppet om 
varandra. Möjligheten att fälla upp och ner redskapet med ett enkelt 
knapptryck underlättar användandet för användaren då man kan trycka in 
knappen med ena handen och fälla ihop det med den andra. 
Ett urval av idéskisserna finns i appendix 8.11.  
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1 - Redskapet i hopfällt läge 
2 – Redskapet i trampläge 
3 – Redskapet i pumpläge 
 
 
4.1.5   Pedalerna 
 
Vid storleksanalysen framkom det att även pedalerna måste ha möjlighet 
att vinklas i förhållande till hur redskapet vinklas för att undvika obehag. 
Vid belastning bör fotleden alltid ha en 90˚vinkel. Vinklingen av pedalerna 
sker med samma princip som med resten av redskapet. Tanken är att ett 
par standardpedaler från existerande träningscyklar kan användas, dock 
med en liten modifikation. 
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4.1.6 Fastsättning 
 
Här valdes koncept ett – Remmen, på grund av dess smidighet och 
mångsidighet. Möjligheten att ”gömma” remmen i ramen var också en 
bidragande faktor. 
 
4.1.7   Tillverkning 
 
Skalet till redskapet kan bestå av formsprutad termoplast. Det är lätt och 
relativt slagtåligt. ”Benen” tillverkas antingen av lackade aluminiumrör som 
är lätt och styvt eller av termoplast för att få en enhetlig känsla. 
Tillverkningsdetaljer hör till avgränsningarna och någon fastställd lösning 
kommer inte att presenteras. 
 
 
4.2   Form 
 
Formspråket kommer att vara stramt och återhållet men ska ändå ge en 
känsla av träningsredskap snarare än ett sjukvårdshjälpmedel. Funktionen 
och grundformen ger inget större utrymme för utsvävningar men med 
rundare former och fasade kanter känns det som att redskapet kan få en 
mjukare, trendigare känsla. 
 
 
4.3   Färg 
 
Grundfärgen på redskapets kropp och ben är grå (PantoneCool Grey 6). 
Färgen döljer lättare slitskador bättre än vitt och man slipper lite av 
sjukhuskänslan som vita redskap lätt ger. För att öka förståelsen har rörelse 
och funktionsdetaljer en accentuerande färg. Jag har valt orange (Pantone 
1585 PC) som ger redskapet lite attityd. 
 

 
 
 
4.4 Modellen 
 
Modellen är gjord i cirka skala 1:5, anpassad efter en docka som ska visas 
med modellen. Vissa dimensioner och detaljer återspeglar inte verkligheten. 
Modellen är tillverkad i polyuretan som slipats och sedan lackerats. Bilder 
finns i appendix 8.12. 
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5   Resultat 
 

 
Redskapet i hopfällt läge 
 

 
 
Redskapet i pumpläge 
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Redskapet i trampläge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redskapets mått 
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6   SLUTSATS  
 
 
Målet att utforma och utveckla ett redskap som möjliggör motionsträning i 
sängen har uppnåtts. Resultatet är ett smidigt och mobilt redskap som är 
lätt att gömma undan när det inte används.  
Redskapet är lätt att använda och det finns ingen risk att det kan användas 
på fel sätt.  
 
Arbetet har gått vetenskapligt till och varje steg har godkänts av 
sjukgymnast. Dock får man inte glömma att det är ett redskap som ska 
användas inom vården och det behöver genomgå mycket grundliga tester 
innan det kan godkännas och lanseras. De 10 veckor som projektet pågått 
har inte gett utrymme för sådana tester och således bör resultatet beaktas 
som ett koncept väl värt att vidareutveckla då det finns ett stort 
kundunderlag. 
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8   APPENDIX 
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8.3 
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8.4 
 
 

Frågor	  angående	  motions-	  och	  träningsvanor	  17/5	  2010	  
	  

	  
	  
1.	  Känner	  ni	  att	  ni	  att	  ni	  får	  tillräckligt	  med	  motion?	  
	  
2.	  Hur	  ofta	  rör	  ni	  er	  så	  pass	  mycket	  att	  er	  puls	  höjs,	  t.ex.	  en	  rask	  promenad?	  
	  
3.	  Hur	  motionerar	  ni?	  Redskap,	  sjukgymnastik	  etc.	  
	  
4.	  Varför	  motionerar	  ni?	  Fri	  vilja,	  sjukgymnastik,	  annat?	  	  
	  
5.	  Tränar	  ni	  på	  egen	  hand	  eller	  med	  sjukgymnast?	  
	  
6.	  Skulle	  ni	  vilja	  ha	  möjlighet	  att	  motionera	  själva	  i	  er	  egen	  säng?	  
	  
7.	  Mår	  ni	  bättre	  efter	  motion	  eller	  känner	  ni	  ingen	  skillnad?	  
	  
8.	  Har	  ni	  några	  handikapp	  eller	  sjukdomar?	  
	  
9.	  Hur	  mycket	  skulle	  ni	  vara	  villiga	  att	  betala	  för	  en	  sådan	  produkt?	  
	  
10.	  Om	  ni	  skulle	  använda	  något	  redskap	  liknande	  det	  här,	  skulle	  ni	  då	  vilja	  ha	  en	  
display	  som	  visar	  distans,	  puls	  och	  avverkade	  kalorier?	  	  
	  
11.	  Skulle	  ni	  vilja	  ha	  möjlighet	  till	  passiv	  träning?	  
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8.5 
Enkätundersökning rörande användandet av sängcykel 

 
Svara gärna så utförligt som möjligt 

 
Kön: ______ 
 
Ålder: _____ 
 
 
Hur ofta använder du sängcykel?  
 
 
 
 
Har ditt allmäntillstånd förbättrats sedan du börjat använda sängcykeln? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Om ja – På vilket sätt?  
 
______________________________________________________________ 
 
 
Använder du en sängcykel hemma? ________________________________  
 
 
Skulle du kunna tänka dig att fortsätta med sängcyklingen hemma? ________ 
 
Om nej – Varför inte? ____________________________________________ 
 
 
Finns det något du skulle vilja ändra på den sängcykel du använder? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Kan du ställa in motståndet på din sängcykel?_________________________ 
 
 
Skulle du vilja att sängcykeln visade information om din träning, till exempel distans 
eller förbrukade kalorier? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 

      
   Aron Ideskog 

aron@aronideskog.se 
0704584666 
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8.6  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

CE-märkning 
Läkemedelsverket 

Intertek 

Vägledning till CE-

märket (SIS) Bok 

 

Klassificering 
Intertek 

 

Överensstämmelse med 
standarder 
Läkemedelsverket 

Intertek 

Hjälpmedel för personer 

med funktionsnedsättning 

(SIS) 

Tekniskdokumentation 
Läkemedelsverket 

Checklista Läkemedelsv. 

Riskbedömning 
ISO 14971 

Kvalitetssystem 
ISO 13485:2003 (SIS) 

Revisionschecklista (SIS) 

Kliniskadata 
Läkemedelsverket 

Publicerade kliniska prövningar, eller 

liknande, på liknade prod..  

Publicerad och/eller opublicerad 

klinisk erfarenhet från den aktuella 

produkten eller liknade  

Klinisk prövning av den aktuella 

produkten  

En kombination av ovanstående 

alternativ 

 

 

Märkning och 
bruksinformation 
Läkemedelsverket 

Hjälpmedelsinstitutet 

Försäkran om 
överensstämmelse 
Läkemedelsverket 
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8.7 Tidiga idéskisser 
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8.8 Tidiga idéskisser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 Tidiga idéskisser 
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8.10 Måttsättning 
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8.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.12 Modell i polyuretan 
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