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Målet med denna presentation är att visa på olika möjligheter för sträckbara trådlösa givare 
för medicinsk teknik. Vi söker läkare och företag som är intresserade av detta. 

Elektronikbranschen förutspår en massiv ökning av trådlösa sensorsystem inom en snar 
framtid och ett ”Sakernas Internet”. En av de stora utvecklingsområdena här är  bärbara 
tillbehör; trådlösa sensornoder i kroppsnära nätverk som kommunicerar med en smartphone. 
Men det finns en generation efter detta och många förutspår att det kommer att vara nätverk 
med trådlösa givare och kommunikationsnoder som är i direktkontakt med kroppen, på huden 
eller som implantat. Det är här töjbar elektronik kommer att sätta sin prägel då dess mjuka, 
följsamma och sträckbara folier med givare och elektronik erbjuder en oöverträffad mekanisk 
koppling till vår hud och våra organ.  

Den mest uppmärksammade tekniken är den s.k. elastiska elektroniken, vilken utgår från 
ultratunna, och därmed flexibla, integrerade kretsar som överförs till elastiska substrat. Det 
möjliggör väldigt tunna system som kan ha samma höga upplösning och täthet av 
komponenter som annan mikroelektronik1. Detta passar väl till mindre strukturer men har 
flera svagheter vid tillverkning av system där större och tjockare komponenter krävs. Här har 
vi i stället utvecklat sträckbara kretskort med en flytande metall som ledare och kontakter. De 
främsta fördelarna med flytande ledare är att en vätska följer med alla formändringar utan 
motstånd och att små styva komponenter kan modulärt monteras och kontakteras till ledaren 
utan att kontakter bryts när den utsätts för en större töjning – istället kommer komponentens 
kontakt att glida på vätskan2. Vi har redan visat att vi idag kan producera avancerade kretsar 
med flera lager av ledare och monterade små komponenter för olika trådlösa system med 
töjningsgivare, RFID, trådlös energiöverföring, termoelektriska komponenter, mm. 

I denna presentation visar vi hur kan tillverka intelligenta och trådlösa sträckbara plåster med 
olika givare för att läsa av värmeflödet från en kropp. Vi tror dock att det är lätt för oss att 
göra andra typer av givare eller montera små chip av kommersiella givare och transdermala 
elektroder för andra medicinska tillämpningar. Vi behöver dock samverka med läkare och 
medicinsktekniska företag för att välja och pröva de bäst lämpade givarna. 
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