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ABSTRACT  
 

Healthcare-associated infections (HAI) are a major problem for the health care system as 

approximately 10% of all patients are infected. Aside from creating unnecessary suffering for 

the patient, it also implicates large costs for the caregiver - the cost of HAI in Sweden is about 

3.7 billion per year (figures from 2006). Strict hygiene procedures are carried out, both 

preventively and in case of infection. However, these procedures can be difficult to pursue if 

the right conditions are not provided. In patient rooms for children there are usually a lot of 

things kept in a limited area, often entire families stay at the hospital since parents need to be 

available to the child as much as possible. Inadequate storage space makes the patient room 

harder to keep clean and thus the risk of infection spreading increases. 

 

An infection is caused by microorganisms or parasites attacking the body's cells. Some 

examples include MRSA, VRE, Clostridium difficile and Calici virus - and several of them 

have developed resistance to antibiotics. Infection spreading between individuals can happen in 

several different ways, but this project considers reduction of infections spread by indirect 

contact and droplet contact. Pathogens are found in many parts of the healthcare environment 

and can, if not careful cleaning is performed, survive for a long time. 

 

The work has been carried out through a literature review, fieldwork on the pediatric care unit 

B78 at Karolinska University Hospital, Huddinge, and by applying various product 

development tools. The fieldwork resulted in identifying four problem areas: current bedside 

table, current closet, lack of workspace for staff in patient rooms, and lack of functional storage 

systems. The main requirements to be met were, in addition to measurement constraints, that 

the products must be easily managed during cleaning and the materials used must withstand 

powerful detergents such as alcohol and chlorine. 

 

Product concepts were evaluated by group discussions with staff, product development tools 

and full-scale test prototypes. The final concept is a storage system consisting of a new bedside 

table, a tray table and a wall hanger.  

 

Circumstances changing during the project led to tasks being executed in a different order than 

initially planned. More tasks were performed parallelly instead of working with one thing at a 

time. The project was also changed from one product to three. The focus was therefore shifted 

to overall functions and needs, while detailed construction was paid less attention. Further 

work on some mechanical solutions needs to be made in the forthcoming process of product 

realization. 

 

The most relevant measurable goal, to reduce the spread of HAI, is difficult to follow up at this 

point. An extensive process is required to measure the occurrence today and after the 

introduction of the new products. It cannot be carried out within the framework of this project 

since products must first be produced. Though theoretically, conditions are in favor of the new 

products. They are much better suited for the department's needs than the current ones, and 

have been greeted with some very positive feedback from representatives of CTMH and 

Karolinska University Hospital. 
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SAMMANFATTNING 
 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är idag ett stort problem för sjukvården då så mycket som  

10 % av alla patienter drabbas. Det skapar onödigt lidande för patienten samtidigt som det 

innebär stora kostnader för vårdgivaren – kostnaderna för VRI i Sverige är ca 3,7 miljarder 

kronor per år (siffror från år 2006). Stränga hygienrutiner finns inom vården, såväl vid 

förekommande fall av smittsamma infektioner som i förebyggande syfte. Men dessa rutiner kan 

vara svåra att följa om inte rätt förutsättningar finns. I patientrum för barn som vårdas på 

sjukhus är det oftast mycket saker som ska få plats på begränsad yta, ofta ”bor” hela familjer på 

sjukhuset då anhöriga i så stor utsträckning som möjligt vill finnas till hands för barnet. 

Bristfälliga förvaringsutrymmen gör patientrummet svårare att hålla rent och därmed ökar 

risken för smittspridning.  

 

En infektion beror på att mikroorganismer eller parasiter angriper kroppens celler. Några 

exempel är MRSA, VRE, Clostridium difficile och Calicivirus – och flera av dem har utvecklat 

resistens mot antibiotika. Överföring av smitta mellan individer kan ske på flera olika sätt, men 

detta arbete avser minskning av infektioner som sprids genom indirekt kontakt- respektive 

droppsmitta. Patogener förekommer på många ställen i vårdmiljön och kan, om inte noggrann 

städning utförs, överleva under lång tid.  

 

Arbetet har utförts genom en litteraturstudie, fältarbete på den barnmedicinska 

slutenvårdsavdelningen B78 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, samt genom att 

tillämpa olika produktutvecklingsverktyg. Fältarbetet resulterade i fyra identifierade 

problemområden: det befintliga sängbordet, den befintliga garderoben, brist på arbetsyta för 

personalen i patientrum, samt avsaknad av enhetligt system för förvaring. De viktigaste kraven 

var, förutom storleksmässiga begränsningar, att produkter ska vara lättåtkomliga för städning 

samt att material som används måste tåla starka rengöringsmedel som alkohol, Klorin och 

Virkon. 

 

Framtagna produktförslag utvärderades genom gruppdiskussioner med personal, analyser i 

utvärderingsverktyg och test av prototyper i fullskala. Slutkonceptet är ett förvaringssystem 

bestående av ett nytt sängbord, ett brickbord och en vägglist. Vägglisten och sängbordet kan 

byggas på med förvaringslådor och –säckar efter behov. 

 

Förändrade omständigheter under projektets gång medförde att utförandet av alla moment inte 

gjordes i den ordning som först planerats. Fler moment utfördes parallellt under en lite längre 

tid istället för att arbeta med en sak i taget. Önskemål om resultat utökades också under tiden 

då målet ändrades från ett koncept till tre produktgrupper. Fokus fick därför prioriteras till 

övergripande funktioner och behov, medan exakta konstruktioner ner på detaljnivå har ägnats 

mindre omsorg. Vidare arbete med vissa mekaniska lösningar bör göras i kommande process 

med produktrealisering. 

 

Det viktigaste mätbara målet, att minska spridningen av VRI, är svårt att följa upp i detta 

skede. En omfattande process krävs för att mäta förekomsten idag jämfört med efter införandet 

av de nya produkterna. Det kommer inte att utföras inom ramen för detta projekt då 

produkterna först måste realiseras. Teoretiskt sett är förutsättningarna ändå goda. Produkterna 

är mycket bättre anpassade för avdelningens behov än de nuvarande, och de har mött mycket 

positiv respons från uppdragsgivarna. 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande avsnitt beskrivs projektet, dess mål och förutsättningar för arbetet. 

 

1.1. BAKGRUND 

 

Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH), är ett samarbetsorgan mellan Karolinska 

Institutet (KI), Stockholms läns landsting (SLL) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). 

Syftet med organisationen är att stimulera samarbeten mellan vård, näringsliv och akademi och 

arbeta för att utveckla Stockholmsområdet till ett av världens ledande medicintekniska 

forsknings- och utvecklingsmiljöer (CTMH, u.å.a).  

 

Ett av CTMHs pågående projekt kallas ”Innovation mot infektion” (IMI) och drivs i samarbete 

med en konstellation av aktörer inom sjukvård, industri och universitet. Projektet leds av 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och koordineras av CTMH (CTMH, u.å.b). Projektet 

syftar till att genom innovation minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) och därmed 

också antibiotikaanvändningen och resistenta bakterier. VRI är idag ett stort problem för 

sjukvården då så mycket som 10 % av alla patienter som är inlagda på sjukhus har en sådan 

infektion. Kostnaden för VRI i Sverige är ca 3,7 miljarder kronor per år (siffror från år 2006). 

Vanliga exempel på VRI är lunginflammation, urinvägsinfektion och hud- och 

mjukdelsinfektioner (IMI, u.å.a). 

 

Utifrån en kartläggning av risker och problem med VRI i vårdmiljön har IMI-projektet indelats 

i följande fem delprojekt (IMI, u.å.b): 

 

 Infektioner i postoperativa sår 

 Medicintekniska device 

 Smittspridning i vårdlokaler 

 Innovation 

 Forskningsfronten 

 

Detta examensarbete ryms inom ramen för delprojekt ”Smittspridning i vårdlokaler” och 

delprojekt ”Innovation”. 

 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

 

VRI är ett stort problem för vården då det skapar onödigt lidande för patienten och samtidigt 

innebär stora kostnader för vårdgivaren. Att undvika VRI är alltså en viktig angelägenhet ur 

flera perspektiv. Stränga hygienrutiner finns inom vården, såväl vid förekommande fall av 

smittsamma infektioner som i förebyggande syfte. Men dessa rutiner kan vara svåra att följa 

om inte rätt förutsättningar finns och det ökar risken för smittspridning. 

 

I patientrum för barn som vårdas på sjukhus är det oftast mycket saker som ska få plats i ett 

begränsat utrymme. Ofta ”bor” hela familjer på sjukhuset då nära anhöriga i så stor 

utsträckning som möjligt vill finnas till hands för barnet. Bristfälliga förvaringsutrymmen gör 

patientrummet svårare att hålla rent och därmed ökar risken för smittspridning (Fransson-

Sellgren, 2012) (CTMH, u.å.c).  
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1.3. SYFTE OCH MÅL 

 

VRI måste minskas. Det konkreta målet med examensarbetet är att skapa nya förvarings-

lösningar utifrån patientens, de anhörigas och personalens behov (CTMH, u.å.c). Med detta 

avses visualisering av produkten med hjälp av tredimensionell CAD-modellering i 

programvaran SolidWorks, sammanställningsritningar samt en producerad prototyp. Att 

utveckla mer optimala förvaringsmöjligheter skapar bättre förutsättningar att städa och 

upprätthålla god vårdhygien, därmed kan spridningen av VRI i större utsträckning undvikas.  

 

Ur ett akademiskt perspektiv syftar examensarbetet till att behandla ett produktutvecklings-

problem på ett tekniskt och vetenskapligt sätt, genom att tillämpa kunskaper som förvärvats 

under utbildningstiden (Mälardalens Högskola, 2013). 

 

1.4. DIREKTIV 

 

Arbetet utförs i samarbete med den barnmedicinska slutenvårdsavdelningen B78 på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. De styrande faktorerna är främst avdelningens stränga 

hygienkrav och patientrummens begränsade utrymme. Förvaringslösningar efterfrågas, men i 

vilken form är fritt. Dock är sängborden ett identifierat problemområde idag. För all kontakt 

med patienter och personal gäller sjukvårdssekretess och ett avtal om tystnadsplikt har 

undertecknats. Vid vistelse på avdelningen måste också gällande hygienrutiner följas (Askfors 

& Haasl, 2014).  

 

Examensarbetet ska genomföras på ett sådant sätt att studenten visar på förvärvade kunskaper 

från utbildningen. Problemet ska formuleras, lösningar skapas och utvärderas, och slutgiltig 

lösning utvecklas med hjälp av väl motiverade lösningsmetoder. Slutligen ska studenten 

dokumentera, presentera och argumentera för hela produktutvecklingsprocessen och dess 

resultat. Resultatet av detta redovisas i denna projektrapport. Arbetet omfattar 30 

högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Detta motsvarar 20 veckors heltidsarbete eller 800 

arbetstimmar (Mälardalens Högskola, 2013).  

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR  

 

Resultatmålet avgränsades till CAD-visualisering med tillhörande ritningsunderlag. Dels för att 

CAD-programvara ger goda möjligheter till utvärdering och konstruktionsberäkning för att 

säkerställa en fungerande produkt, men också för att till uppdragsgivaren kunna leverera ett 

lämpligt underlag för vidare produktrealisering efter detta projektarbetes utgång. Prototyp 

valdes också för att det på bästa sätt ger möjlighet att utvärdera produkten i sin rätta miljö. 

Tillgång till CAD-programvara (SolidWorks) och verkstäder för tillverkning av prototyp finns 

vid Akademin för innovation, design och teknik (IDT) på Mälardalens Högskola (MdH) i 

Eskilstuna. En mindre budget för prototypframställning finns tillgänglig från MdH respektive 

CTMH. Därtill kan möjligheter att söka stipendier eller liknande komma att undersökas för att 

utöka denna budget vid behov.  

 

Som nämnts ovan begränsas målgruppen för utförandet i denna fas till avdelning B78 på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm. Informationsinsamling under 

förstudien resulterade i att en avgränsning gällande problemområdet gjordes. Då problemet till 

största del beror på den mängd saker som finns på patientrummen skulle en lösningsmetod vara 

att helt enkelt reglera eller hindra införseln av för många personliga tillhörigheter. Dock 
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bortsåg författaren ifrån detta efter noggrant övervägande. För patienternas, barnens, skull är 

det viktigt att försöka föra en så normal vardag som möjligt. Att förbjuda leksaker eller andra 

personliga prylar är att ta bort en stor del av den trygghet som är så viktig i en situation som 

denna. Även för de anhörigas skull måste personliga artiklar tillåtas; många familjer kommer 

långväga ifrån och föräldrar bor på sjukhuset med sitt barn under en längre period. Det är då 

omöjligt att inte ha några saker med sig. Istället lades fokus på att fördela och förvara sakerna 

för att skapa en bättre situation. 

 

Mer exakta avgränsningar och krav detaljredovisas i en kravspecifikation. 
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2. ANSATS OCH METOD 

 

Arbetet har genomförts med följande tillvägagångssätt: 

 

2.1. LITTERATURSTUDIE 

 

En litteraturstudie gjordes tidigt i projektet för att få en djupare förståelse för problem-

ställningen samt dess utbredning och konsekvenser. Detta redovisas i avsnitt 3, Teoretisk 

referensram. 

Gällande smittor och smittspridning har relevant litteratur samt myndighetsinformation sökts. 

Städningens roll i arbetet med att undvika smittspridning är ett relativt nytt forskningsområde, 

därför valdes främst vetenskapliga artiklar som litteraturkälla för att säkerställa relevant 

information inom detta. Även angående sjukhusmiljö och dess inverkan på patienter har 

kunskap sökts bland vetenskapliga artiklar och artikelsamlingar. Sökning gjordes främst via 

sökmotorn Discovery som letar i ett stort antal databaser samtidigt, detta för att maximera 

chansen till relevanta träffar. Som sökord användes bland annat ”Hospital-acquired infection”, 

”Healthcare-associated infections”, “Hospital cleaning”, “Healthcare Design” etc. 

Beskrivningen av produktutvecklingsprocessen baseras på av lärosätet rekommenderade källor 

angivna i litteraturlistor från tidigare kurser under utbildningen.  

 

2.2. SEKUNDÄRDATA 

 

Författaren har använt sig av rapporten ”Bakteriespanarna” (Fransson-Sellgren, 2012), en 

kartläggning av riskfaktorer som kan bidra till att sprida vårdrelaterade infektioner. Rapporten 

grundar sig i observationer och analys under perioden maj-november 2012 på Karolinska 

Universitetssjukhuset inom ramen för IMI-projektet; genomförda av en arbetsgrupp bestående 

av sjuksköterskor, industridesigners, läkare och psykolog. 

 

2.3. FÄLTARBETE 

 

För att få en fördjupad bild av det praktiska arbetet på ett sjukhus och därmed bättre kunskaper 

inom problemområdet gjordes en informationsinsamling på avdelning B78, Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. Denna har utförts genom att besöka avdelningen och 

undersöka patientrummens utrustning; intervjua personal och anhöriga; samt skugga sköterskor 

i deras praktiska arbete. Författaren har även fått ta del av relevanta rutiner och stöddokument 

inom organisationen.  

 

2.4. PRODUKTUTVECKLING 

 

Arbetet genomfördes enligt under utbildningen förespråkad produktutvecklingsprocess; med 

metoder för att fastställa kundkrav och teknisk specifikation, utveckla koncept samt utvärdera 

och vidareutveckla koncept till ett komplett produktförslag. Processen är utvecklad för att på ett 

kontrollerat och välarbetat sätt komma fram till ett kvalitetssäkrat resultat. Närmare 

beskrivning av processen och angivna produktutvecklingsverktyg beskrivs närmare i avsnitt 3, 

Teoretisk referensram.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Följande avsnitt redovisar resultatet av den litteraturstudie som utfördes i början av projektet 

för att öka kunskaperna inom problemområdet och säkerställa en lämplig arbetsprocess.   

 

3.1. VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

 

”Med vårdrelaterad infektion menas en infektion som uppkommer hos 

person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, 

behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som 

personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin 

yrkesutövning.” 

(Socialstyrelsen, u.å.) 

 

3.1.1. Smittspridning 

 

Överföring av smitta mellan individer kan ske på flera olika sätt och varierar beroende på typen 

av vård, men riskerna är som störst vid intensivvård, transplantation, brännskadevård och 

onkologi. Vid direkt kontaktsmitta överförs smittor mellan smittbärare och mottaglig individ, 

helt utan mellanled. Indirekt kontaktsmitta innebär att smitta överförs mellan individer via 

förorenade föremål såsom dörrhandtag, händer, möbler, kläder eller sjukvårdsutrustning. 

Droppsmitta är när smittämnen sprids via en ”dusch” av droppar från en smittbärare, genom 

nysningar, hosta, kräkning eller diarré. Dropparna når vanligtvis inte längre än någon meter. 

Vid direkt droppsmitta når dropparna mottagarens slemhinnor, vid indirekt droppsmitta har 

dropparna fallit ner på föremål och sprids därefter på samma sätt som indirekt kontaktsmitta. 

Luftburen smitta sprids genom att partiklar tas upp i gaser, oftast luft, och sprids vidare med 

luftströmmar. Smittor kan också spridas via blod, vatten och livsmedel (Socialstyrelsen, 2006, 

ss.64-66).  

 

Detta arbete avser minskning av infektioner som sprids genom indirekt kontakt- respektive 

droppsmitta.  

 

3.1.2. De vanligaste smittorna som orsakar VRI 

  

En infektion beror på att mikroorganismer eller parasiter angriper kroppens celler. I följande 

avsnitt beskrivs några av de vanligaste typerna av VRI. Postoperativa sårinfektioner, 

kateterrelaterade urinvägsinfektioner och ventilatorassocierad pneumoni är också mycket 

vanliga VRIer. Dock utelämnades de i detta arbete då de inte har direkt relation till den 

patientnära miljön, utan i huvudsak beror på behandling med medicinteknisk utrustning eller 

inte alls är en följd av smittspridning.  

 

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA), eller meticillinresistenta stafylokocker, är 

en bakterie som i vårdmiljön kan orsaka allvarliga infektioner ibland annat sår, luftvägar och 

blodomlopp. MRSA är resistenta mot många typer av antibiotika och samtidigt mycket 

smittsamt vilket orsakar stora problem inom vården. MRSA sprids genom kontaktsmitta – 

vanligtvis genom direkt kontakt med sår eller indirekt genom förorenade händer. Personer kan 

också vara smittbärare utan att visa symptom och därmed sprida infektionen vidare (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC, 2013). 

 



14 (73) 

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE): Enterokocker är bakterier som finns naturligt i 

tarmfloran, men som ibland kan orsaka infektioner. VRE är en typ av enterokocker som 

utvecklat resistens mot antibiotikatypen Vancomycin och infektioner orsakade av denna 

bakterie förekommer främst på sjukhus. VRE kan orsaka urinvägsinfektion, sårinfektioner och 

blodförgiftning (sepsis). Vanligaste orsaken till smittspridning är indirekt kontaktsmitta via 

smittade individer eller kontaminerade ytor (CDC, 2011).  

 

Clostridium difficile-infektion (CDI) är den vanligaste typen av vårdrelaterad diarré och orsakas 

som namnet antyder av C. difficile-bakterien. Den har förmågan att bilda sporer vilket gör den 

mycket livskraftig även i omgivande miljö, såsom i marken eller på torra ytor, där den kan 

överleva under lång tid. Det är vanligt att bakterien förekommer i tarmkanalen men att en 

infektion bryter ut först när tarmfloran av någon anledning rubbas, vanliga orsaker till detta är 

antibiotikabehandling, bukkirurgi eller hög ålder. Det betyder även att individer kan vara 

symptomfria men ändå sprida bakterien vidare till andra som är mera sårbara. CDI är liksom 

MRSA och VRE en kontaktsmitta (CDC, 2010).  

 

ESBL står för Extended Spectrum Beta-Lactamase och är ett enzym som kan bryta ner många 

olika sorters antibiotika inom betalaktam-gruppen. ESBL är alltså inte ett smittämne i sig, men 

tarmbakterier som har förmågan att producera detta enzym utvecklar antibiotikaresistens. Ett 

stort problem är också att förmågan lätt sprids vidare till andra typer av tarmbakterier. ESBL-

bildande bakterier överförs, som många andra, ofta vid bristande hygienrutiner via 

kontaminerade händer och kläder, men kan även spridas genom förorenade livsmedel. Oftast är 

det inte dessa bakterier i sig som orsakar en infektion – istället komplicerar de förloppet hos 

andra infektioner (Folkhälsomyndigheten, 2013a).  

 

Calicivirus – mer allmänt känt som vinterkräksjukan eftersom epidemier oftast förekommer 

under vinterhalvåret – orsakar feber, kräkningar, diarré, buksmärtor och yrsel. Calici är mycket 

smittsamt och sprids förutom via kontakt med smittade personer även via dricksvatten eller 

livsmedel som förorenats. Ingen behandling ges (förutom vätskebehandling vid behov) då 

sjukdomen är självläkande och går över efter några dygn. Calici finns överallt i samhället och 

är inte unikt för sjukhusmiljö, men ett utbrott orsakar stora problem på en vårdavdelning 

(Folkhälsomyndigheten, 2013b). 

 

3.1.3. Om städningens roll för att minska VRI 

 

För att minska smittspridning desinficeras ytor och föremål i den patientnära miljön. Med 

desinfektion menas att en förorenad yta utsätts för en process som minskar mängden bakterier, 

virus och svampsporer till en sådan grad att den anses ”höggradigt ren”. Krav på renhet indelas 

i Sverige i tre huvudgrupper; sterilt - produkten ska vara fri från levande organismer med en 

sannolikhet på  1x10
-6

, höggradigt rent - produkter ska vara ”fria från sjukdomsalstrande 

mikroorganismer” (enstaka mikroorganismer kan finnas), och rent - produkten ska se ren ut för 

ögat. Hur effektiv desinfektionsprocessen är beror på verkningstid och temperatur samt 

huruvida kemikalier, vatten och/eller organiskt material finns närvarande. (Socialstyrelsen, 

2006, ss.304-305, 368-369). 

 

Kemiska desinfektionsmedel används eftersom det påverkar levande celler. Koncentration, 

verkningstid och temperatur påverkar inverkan av medlet, och oftast är ett desinfektionsmedel 

effektivare vid högre temperatur. De vanligast använda kemiska desinfektionsmedlen är: 
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 Alkoholer. Verkar snabbt och effektivt mot de flesta typer av mikroorganismer. 

Används i varierande koncentrationer mellan 40-85 volymprocent, men Iso- eller n-

propanol om 40-50 % är bäst lämpat för yt- och instrumentdesinfektion.  

 Oxidationsmedel. Kemiska föreningar som påverkar mikroorganismer genom oxidering. 

Hypoklorit är ett oxidationsmedel som kan användas mot många olika typer av 

mikroorganismer men har en något korrosiv effekt.  

 Klorhexidin. Har en antibakteriell effekt och används för desinfektion av hud och 

slemhinnor, ej rekommenderat till föremål och ytor.  

 Aldehyder. Används mot bakterier, men kan även ha en spordödande effekt om 

inverkningstiden är lång, minst 20 timmar. Aldehyder är endast materialförstörande i 

låg grad, varför de lämpar sig för desinfektion av känsliga instrument.  

(Socialstyrelsen, 2006, ss.369-372). 

 

De kemiska medlen används oftast till ytdesinfektion eller till produkter som inte tål höga 

temperaturer, men för att uppnå önskad effekt krävs även mekanisk bearbetning i kombination 

med medlet. Det räcker inte att bara hälla eller spraya desinfektionsmedel på en yta, utan det 

måste också arbetas runt på ytan. Alkoholer är vanligast vid punktdesinfektion medan 

oxiderande medel passar bättre till stora eller kraftigt kontaminerade ytor (Melhus, 2010, ss. 

60-62).   

 

Patogener förekommer på många ställen i vårdmiljön och kan, om inte noggrann städning 

utförs, överleva under lång tid. MRSA exempelvis kan återfinnas i damm och klara sig upp till 

ett år (Dancer, 2009). De mest kontaminerade ytorna är de patientnära såsom sängar, 

sängkläder, sängbord och skåp; men även dusch, tvättställ, toalettstol, golv, textilier och övriga 

möbler kan vara lämpliga tillväxtmiljöer för mikroorganismer beroende på vilken typ av smitta 

det gäller. Störst infektionsrisk finns på ytor i, eller i anslutning till, patientsängen men genom 

kontaktsmitta kan patogener föras vidare till andra platser. Ytor som frekvent vidrörs – 

handtag, strömbrytare, tangentbord, telefoner etc. – är därför också viktiga att städa ofta och 

noggrant. Studier har även visat att stora, släta ytor är lättare att hålla rent jämfört med mindre 

ytor med mycket ojämnheter (Dancer, 2011). 

 

Gällande just MRSA utfördes ett försök i Storbritannien 2006-2007. Två liknande 

operationsavdelningar följdes under sex månader vardera då städningen ökades med en extra 

personal varje vardag. Mellan kl. 07.30–15.30 hann vanliga platser som vidrörs med händerna, 

såsom dörrhandtag, sängbord och tangentbord, städas 1-3 gånger. Från tio sådana punkter per 

avdelning gjordes provtagningar varje vecka för att övervaka förekomsten av MRSA. 

Resultatet av studien visade att den extra städningen medförde att nivåerna av mikrobiell 

kontaminering minskade med 32,5 %, nya infektioner minskade med 26,6 % och sjukhuset 

beräknades spara £ 30 000–70 000 (Dancer et al., 2009). 

 

I Sverige förekommer bland annat problem med bakterien C difficile. I början av januari 2014 

rapporterades i medierna att två patienter – varav en konstaterats och en misstänkts smittats – 

avlidit till följd av C difficile typ 027. Sannolikt spreds smittan som indirekt kontaktsmitta via 

toalett (Dagens Nyheter, 2014) (Svenska Dagbladet, 2014).  

Toepfer et al. beskriver i en artikel i Läkartidningen (2014;111:CIL) ett försök på 

Höglandssjukhuset inom Landstinget i Jönköpings Län. Under 2011 upptäcktes att just 

Höglandets sjukvårdsområde (Eksjö och Nässjö med omnejd) hade långt fler fall av C difficile 

än övriga sjukhus inom samma landsting. Läget ansågs mycket allvarligt och åtgärder vidtogs i 

två omgångar. Mellan april 2011 och februari 2012 ökades fokus på städning och hygien. 
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Förutom noggrann handhygien och enkelrum för infekterade patienter infördes anmälningsplikt 

för alla nya fall. Vid städning användes desinfektionsmedlet Virkon, ett icke spordödande 

medel. Dock kunde ingen begränsning av utbrotten noteras. Under hösten 2011 noterades 

ungefär dubbelt så många fall som i Jönköpings sjukvårdsområde, trots att Jönköping har ca 30 

% större befolkning. Fas två inleddes i februari 2012. Städpersonal rekryterades och nya rutiner 

infördes. I etapper utfördes storstädning av hela avdelningen, initialt och därefter vid nya fall. 

Ordinarie städning ökades från fem dagar per vecka till att utföras varje dag. Nu användes vid 

städningen istället hypoklorit, Klorin, som är spordödande. Utfallet var den här gången mycket 

positivt, mer än en 50-procentig minskning av nya fall noterades jämfört med motsvarande 

månader under 2011.  

 

3.2. SJUKHUSMILJÖ OCH DESS INVERKAN PÅ PATIENTEN 

 

Estetik påverkar oss och kan skapa både positiva och negativa psykologiska reaktioner. 

Forskning visar att den estetiska miljön i vården har stor inverkan på patienten och dennes 

förutsättningar för tillfrisknande och välmående, men även på vårdpersonalen och deras arbete. 

Där estetik använts på ett medvetet sätt har positiva effekter kunnat påvisas såsom minskad 

användning av sömntabletter och smärtstillande mediciner, förbättrade blodtrycksnivåer, 

snabbare tillfrisknande och bättre psykologiska tillstånd hos patienter. Hos personalen märktes 

förändringar som minskad huvudvärk, allergi och trötthet samt övergripande en reducerad 

sjukfrånvaro (Caspari et al., 2011). Men vad innebär då en god estetisk miljö, och vilka 

faktorer är det som påverkar oss? 

 

3.2.1. Påverkande faktorer 

 

En positiv bebyggelsemiljö på ett sjukhus kan verka för att minska oro, ångest och stress hos 

patienter och förkorta återhämtningsperioden efter en operation (Douglas & Douglas, 2004). 

Bristfällig design kan däremot bidra till negativa hälsoeffekter som ökad stressnivå, sömnlöshet 

och behov av smärtstillande läkemedel (Douglas & Douglas, 2005). Omgivningarna kan också 

ha inflytande över människors beteende, handlingar och interagerande (Schweitzer et al., 

2004). 

 

Naturen brukar sägas ha en helande effekt på människan. Tillgången till fönster med utsikt 

över omgivande natur är ett stort önskemål hos såväl personal som patienter. Hos personalen 

upplevs mindre stress, bättre hälsa och en mer trivsam arbetsmiljö. Studier på 

intensivvårdsavdelningar visar också på kortare återhämtning hos patienter. Samband har 

funnits mellan bristen på fönster och stress och depression (Schweitzer et al., 2004).  

 

Ljud: En lyhörd avdelning kan skapa störningsmoment som bidrar till oro hos patienten 

(Douglas & Douglas, 2005). Dessa störningar påverkar också sömn, hjärtfrekvens, blodtryck 

och upplevd smärta negativt. Ljudnivåer är bland de vanligaste anledningarna till klagomål 

under sjukhusvistelser. Även hos personalen skapar höga ljudnivåer problem som huvudvärk 

och ökad stress (Schweitzer et al., 2004). 

 

Ljus: Dagsljus är en viktig faktor för människans välmående och skillnaden mellan naturligt 

och artificiellt ljus är stor. Mindre exponering för dagsljus ökar förekomsten av trötthet och 

depression då ljuset påverkar produktionen av melatonin i hjärnan (Schweitzer et al., 2004). 
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Dofter som upplevs positiva kan sänka blodtryck och upplevd smärta samt lugna ned 

andningsfrekvensen, medan negativt associerade dofter ökar oro, stress och rädsla (Schweitzer 

et al., 2004). 

 

Arkitektur: Planlösningen är avgörande för att en vårdavdelning ska upplevas trivsam. 

Placeringen av möbler påverkar hur människor interagerar med varandra och bidrar till en 

social samvaro. Samtidigt är möjlighet till avskildhet och en privat sfär mycket viktig. Säkerhet 

och bekvämlighet är nyckelord för en god vårdmiljö. Patienten vill kunna rå om sig själv i en 

hemlik miljö men samtidigt känna trygghet i att hjälp finns nära till hands (Douglas & Douglas, 

2004). I ju större utsträckning patienten kan påverka utförandet av sina normala rutiner – 

exempelvis äta, sova och ta emot besökare – desto positivare upplevs sjukhusvistelsen. 

Utrymmet runt sängen är mycket viktigt av flera olika anledningar; en större yta skapar dels en 

privat sfär, gör det dels enklare att röra sig, och ger också bättre plats för besökare (Douglas & 

Douglas, 2005). Enkelrum ger bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal, lägre 

infektionsrisk, mindre behov av flytta runt patienter i förhållande till varandra och färre fall av 

felmedicinering (Schweitzer et al., 2004). 

 

Konst och dekorationer: Naturmotiv har en lugnande effekt och kan minska oro hos patienter, 

medan abstrakt konst inte alltid upplevs lika positivt eftersom för stark stimulans kan öka oro 

och ångest. Symbolisk och figurativ konst bör avbilda positiva situationer som umgänge, 

fritidsaktiviteter och glada ansiktsuttryck. Växter inomhus ger en naturupplevelse för de som 

inte har förutsättningarna att gå ut i omgivande grönområden (Schweitzer et al., 2004). 

 

Färger har stor påverkan på människan och är väldigt viktiga för välmående. Färger kan till 

exempel upplevas lugnande, irriterande, uppmuntrande eller behagliga och ett medvetet val av 

färg beroende på syftet med en miljö är viktigt (Caspari et al., 2011). Färg påverkar också 

beteenden, de kan uppmana till aktivitet eller passivitet (Schweitzer et al., 2004). Forskning har 

visat att varma, dämpade färger har en lugnande effekt medan djärvare färger kan orsaka ökad 

stress. Bästa sammansättningen för en helande och stimulerande miljö är en balans mellan 

naturliga träfärger och klara, ljusa färger kombinerat med solljus (Stouffer, 2001). 

 

3.2.2. Att säkerställa en god estetisk miljö 

 

Barn är sannolikt mer känsliga och mottagliga för miljön runt omkring dem än vuxna, även om 

graden varierar med åldern. Slutsatser från studier på vuxna kan därför inte nödvändigtvis 

implementeras med gott resultat på barn. Det är viktigt att integrera barn och anhöriga i 

designprocessen (McCuskey Shepley, 2001). En undersökning från en dansk barnavdelning 

(Eriksen, 2001) visade på att barnen främst efterfrågade: 

 En hemlik miljö med mer färg, växter och andra dekorationer 

 Någonstans att vara ensam 

 Någonstans att leka med andra barn 

 TV på rummet och ett gemensamt TV-rum  

 Bekväma möbler 

Föräldrarna efterfrågade bland annat: 

 Stort kök där alla kan äta tillsammans 

 Någonstans där de vuxna kan umgås 

 Bekvämare möbler 

 Blandade leksaker för barn i alla åldersgrupper 
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Ulrich (2001) rekommenderar följande tre riktlinjer för design i sjukhusmiljö: 

 

1. Främja avskildhet och personlig kontroll. Individen vill, som tidigare nämnts, i hög 

grad kunna påverka sin egen situation. Att själv lätt kunna ändra belysningen eller kanal 

på TV:n, att det är lätt att hitta och ta sig fram på avdelningen, och att det finns 

möjlighet till en privat sfär är exempel på viktiga faktorer. 

2. Främja social support. Se till att det finns goda möjligheter till interaktion mellan 

människor och att patienten kan få hjälp och stöd i sin situation. Exempelvis att 

anhöriga ges förutsättning att hälsa på. 

3. Skapa positiv distraktion. Skapa uppmuntran och avkoppling för patienten genom att 

avleda uppmärksamheten till positiva element som musik, skratt eller tillgång till att 

uppleva natur.  

Hamilton (2001) menar att en aspekt av god design för framtidens vårdmiljö är design som 

medger flexibilitet. Att förändring kan åstadkommas med små medel är en mycket viktig 

egenskap då förutsättningarna på ett sjukhus snabbt kan förändras. Belastningen av såväl antal 

som typer av patienter kan variera ofta och mycket. En vårdavdelning som snabbt kan anpassas 

efter förutsättningarna står bättre rustad att möta framtidens krav. 

 

3.3. PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

 

Produktutvecklingsarbetet har följt den struktur som förespråkas av D.G. Ullman i hans bok 

The Mechanical Design Process, se figur 1 nedan. Beskrivning av utvalda, relevanta verktyg 

och delmoment följer i kommande avsnitt. 

 

 
Figur 1 – Produktutvecklingsprocessen enligt Ullman (2010 ss.17-18)  

med tillägg av aktuella produktutvecklingsverktyg 
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3.3.1. Gantt-schema 

 

Ett Gantt-schema är ett planeringsverktyg som utgår från en horisontell tidslinje. Under denna 

presenteras alla ingående moment i en lista. För vart och ett av momenten ritas sedan en separat 

linje som följer aktuell del av tidslinjen. På så sätt fås en överblick över när alla uppgifter ska 

lösas, och när det ska ske i förhållande till varandra (Ulrich & Eppinger, 2008, s.337). 

Beroende på projektets tidsrymd kan tidslinjen anges i olika enheter; år, månader, veckor, 

dagar osv. Schemat kan också utvecklas genom att ange mängden personal och dess 

arbetsbelastning för att få en så exakt planering som möjligt (Ullman, 2010, s.131). Se exempel 

i figur 2. 

 

 
Figur 2 – Exempel på ett Gantt-schema (Wikipedia, 2014a) 

 

3.3.2. Funktionsanalys 

 

Funktionsanalysen visar ”kärntanken” med objektet och är ett hjälpmedel för att specificera de 

funktioner som måste finnas, de egenskaper som utmärker produkten samlas på ett tydligt sätt. 

För att vara så grundläggande som möjligt beskrivs funktionerna med kombinationer av ett 

verb och ett substantiv (exempelvis ”värma vatten”). Produkten har en huvudfunktion som är 

det väsentliga ändamålet. För att åstadkomma denna huvudfunktion krävs ett antal 

delfunktioner, vilka i sin tur kan behöva underfunktioner för att uppnås. Stödfunktioner kan 

även finnas. Dessa kan vara önskvärda eller attraktiva för slutanvändaren då de tillför ett 

mervärde för produkten, men är inte nödvändiga för att kunna utföra huvudfunktionen 

(Österlin, 2010, ss.42-43). 

 

En vanlig variant av funktionsanalys är Funktionsträdet, se figur 3. Huvud-, del- och 

underfunktionerna ställs upp i hierarkisk ordning under varandra, medan stödfunktionerna 

redovisas separat då de inte är kritiska för huvudfunktionen. Delfunktioner länkas med 

heldragna linjer och stödfunktioner med streckade linjer för att klargöra skillnaden. Genom att 

läsa trädet uppifrån och ned fås svar på HUR huvudfunktionen uppfylls – med hjälp av del- och 

underfunktioner. I den andra riktningen, nedifrån och upp, fås svar på VARFÖR del- eller 

underfunktionen behövs – för att uppfylla huvudfunktionen. På så sätt visar funktionsträdet 

vilka syften olika funktioner har och hur de samverkar med varandra (Österlin, 2010, s.43). 
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Figur 3 – Mall för ett funktionsträd, utformad enligt Österlin (2010, ss.43-44) 

 

3.3.3. Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationen är ett dokument som tas fram tidigt i projektet för att ytterligare definiera 

problemformuleringen med konkreta mål. Under informationsinsamling och analys bildas en 

uppfattning om de behov som produkten måste uppfylla. Genom att lista dessa krav blir 

specifikationen ett stöddokument med riktlinjer genom hela arbetsprocessen, men även ett 

underlag för utvärdering och kvalitetskontroll i slutfasen av projektet. Kravspecifikationen ger 

en överblick för vad som ska uppnås. Om listan blir lång kan punkterna sorteras in i grupper 

och ordas med underrubriker. Det är också bra att införa en prioritetsordning för att säkerställa 

att fokus ligger på rätt saker (Österlin, 2010, s.51).  

 

Krav bör vara entydigt formulerade och helst mätbara eller på något annat sätt kontrollerbara. 

Ulrich & Eppinger (2008, s.73) definierar en specifikation som bestående av ett mått och ett 

värde. Beroende på mål eller krav kan mått, värde och enhet variera; exempelvis kan ett mått 

vara ”genomsnittlig monteringstid” och ha målvärdet ”mindre än 75 sekunder”.  

 

Kravspecifikationen ska inte vara för snäv men får heller inte vara oklar. Ett fullvärdigt 

tillverkningsunderlag behövs inte, men samtidigt måste den tydligt visa vägen. En designer 

eller produktutvecklare får varken bli för begränsad eller lämnas helt utan ledning. En bra 

riktlinje är att tänka på vad som ska uppnås, men inte hur (Österlin, 2010, s.52).  

 

3.3.4. Pughs matris 

 

Pughs matris är ett verktyg för att utvärdera tidiga produktkoncept och sålla ut vilket eller vilka 

som är bäst lämpade för den blivande produkten. Koncepten värderas utifrån hur väl de 

uppfyller olika urvalskriterier i jämförelse med ett beslutat referenskoncept. Referenskonceptet 

kan till exempel vara en befintlig produkt på marknaden eller en branschstandard som är 

allmänt vedertagen (Ulrich & Eppinger, 2008, ss.130-131). 

 

Den enklaste varianten utförs enligt tabell 1 nedan. Varje koncept får ett betyg för om 

respektive kriterium uppfylls bättre (+), sämre (-) eller likvärdigt (0) jämfört med 

referenskonceptet. Därefter summeras antalet +, - och 0 och varje koncept rankas sedan utifrån 

HUVUDFUNKTION 

Delfunktion 

Underfunktion Underfunktion 

Delfunktion 

Underfunktion 

Stödfunktion 
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totalsumman. Ju högre summa desto bättre, eftersom ett bättre resultat än referenskonceptet 

eftersträvas (Ulrich & Eppinger, 2008, ss.131-132). 

 
Tabell 1 – Mall för Pughs matris, utformad enligt Ulrich & Eppinger (2008, s.130) 

Urvalskriterier: Koncept: A B C 

Kriterium 1 + – 0 

Kriterium 2 0 0 + 

Kriterium 3 0 + + 

Summa + 1 1 2 

Summa 0 2 1 1 

Summa –  0 1 0 

Totalsumma 1 0 2 

Rangordning 2 3 1 

Arbeta vidare? Nej Nej Ja 

 

För en mer utförlig variant av Pughs matris kan kriterievärdering användas. Då skapas en 

rangordning av koncepten utifrån hur väl de uppfyller vilka kriterier. När kriterierna definierats 

ges de ett värde, till exempel en andel av 100 %. Ju större andel, desto viktigare eller mer 

värdefullt är det att just det kriteriet uppfylls. Hur väl koncepten sedan uppfyller dessa kan 

värderas med en skala, exempelvis 1-5 (där 1 är mycket sämre, 2 är sämre, 3 är likvärdigt, 4 är 

bättre och 5 är mycket bättre än referenskonceptet). Kriteriets värde multipliceras därefter med 

konceptets vilket ger en summa. Det koncept med högst totalsumma kan då anses vara bäst ur 

ett helhetsperspektiv. Att använda ger alltså en mer nyanserad bild av hur bra respektive 

koncept är i förhållande till varandra och de viktigaste projektmålen (Ulrich & Eppinger, 2008, 

ss.134-136). Se tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2 – Mall för Pughs matris med kriterievärdering, utformad enligt Ulrich & Eppinger (2008, s.134) 

   A B C 

Urvalskriterier: Vikt: Koncept: Rank Summa Rank Summa Rank Summa 

Kriterium 1 10 % 2 0,2 5 0,5 4 0,4 

Kriterium 2 60 % 3 1,8 3 1,8 1 0,6 

Kriterium 3 30 % 1 0,3 4 1,2 4 1,2 

Totalsumma  2,3 3,5 2,2 

Rangordning  2 1 3 

Arbeta vidare?  Nej Ja Nej 

 

Det går också att använda sig av en medelväg mellan ovanstående två matriser. Varje kriterium 

viktas på samma sätt som i tabell 2, men koncepten värderas med +1, –1 och 0 liknande tabell 

1. En viktad summa fås genom att multiplicera den viktade andelen med värdet, se exempel i 

tabell 3 nedan (Ullman, 2010, ss. 221-226). 
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Tabell 3 – Mall för Pughs matris, utformad enligt (Ullman, 2010, ss. 222, 226) 

Urvalskriterier: Vikt: Koncept: A B C 

Kriterium 1 10 +1 –1 0 

Kriterium 2 60 0 0 +1 

Kriterium 3 30 0 +1 +1 

Totalsumma  1 0 2 

Viktad totalsumma  10 20 90 

Rangordning  3 2 1 

Arbeta vidare?  Nej Nej Ja 

 

 

3.3.5. Quality Function Deployment (QFD) 

 

QFD är en effektiv utvärderingsmetod som tar hänsyn till många olika aspekter i projektet – 

användarens behov, produktkrav och mål, mätbara enheter och konkurrerande produkter. En 

förståelse för problemet ur flera perspektiv skapas på så sätt. Utförandet av en QFD görs 

genom att föra in data i en matris kallad House of Quality (HoQ), eller på svenska 

”kvalitetshus” (se figur 4). Detta görs i nedan angivna åtta steg (Ullman, 2010, ss. 145, 151-

167): 

 

1. Vem är kunden? Ofta finns det fler än en, till exempel är det inte säkert att kunden och 

slutanvändaren är samma person. Identifiera alla kunder och användare. 

2. Vad vill kunden ha? Vad ska produkten uppnå? Definiera produktkraven utifrån så 

många perspektiv som möjligt (användaren, tillverkaren, återförsäljaren osv.) 

3. Värdera hur viktiga vart och ett av kraven är, för att enklare kunna avgöra hur mycket 

tid, pengar och andra resurser som ska läggas på att uppfylla respektive krav. 

4. Hur nöjda är kunderna nu? För in konkurrerande produkter och ta ställning till hur väl 

de uppfyller marknadskraven.  

5. Hur ska produktkraven uppfyllas? Här definieras parametrar och mätenheter så att 

produktkraven kan jämföras med målvärden. 

6. Samband mellan 2. Produktkrav och 5. Mätenheter identifieras. Olika symboler eller 

värden ges för om sambandet är mycket starkt, starkt, svagt eller kanske inte finns alls. 

7. Här beräknas alla samband och på så sätt ses vilka parametrar som är viktigast att 

uppfylla och hur väl konkurrenterna uppfyller dem. Utifrån detta prioriteras vilka 

parametrar som slutprodukten måste uppnå. 

8. Identifiera samband mellan parametrar. Vilka hör ihop och är beroende av varandra? 

Detta för att förstå hur uppfyllandet av ett visst krav kan påverka ett annat krav och 

därmed också slutprodukten positivt eller negativt. 
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Figur 4 – Samband mellan de åtta stegen i en HoQ (Ullman, 2010, s.147)  

och ett exempel på en utförd HoQ (Wikipedia, 2014b). 

 

3.3.6. Design for Reliability (DFR)  

 

För att säkerställa upprätthållen prestanda och kvalitet hos en produkt görs en DFR-analys. 

Bristande prestanda anses ofta vara uppkomna fel och brister som medför att produkten inte 

fungerar optimalt. En bra metod för att utvärdera detta är Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA). FMEA är ett tabellverktyg för att i förväg identifiera möjliga felsätt och minimera 

sannolikheten att de inträffar. Analysen utförs i fem steg (Ullman, 2010, ss. 350-352): 

1. Identifiera de funktioner och/eller delar av konstruktionen där fel kan uppstå.  

2. Identifiera vilka felsätt som troligtvis kan komma att inträffa. 

3. Identifiera feleffekter, det vill säga de konsekvenser respektive felsätt kan få. 

4. Identifiera felorsak, varför ett felsätt riskerar att uppkomma. 

5. Identifiera åtgärder som ska vidtas för att undvika att felsätt uppkommer. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/A1_House_of_Quality.png
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Tabell 4 – Mall för en FMEA (Salonen, u.å.) 

     
 

Se tabell 4 för ett exempel på FMEA-utformning. För att avgöra vilka felsätt som är mest 

riskfyllda görs en riskanalys. Utifrån bedömningskriterier införs värden på felfrekvens, 

allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet i tabellen. När dessa multipliceras fås ett risktal 

(RPN), och de högsta risktalen bör få prioritet för åtgärd. När åtgärder sedan vidtagits görs en 

ny riskanalys för att säkerställa att dessa har gett effekt, risktalet är då lägre i den andra 

riskanalysen (Salonen, u.å.). 

 

3.3.7. Design for Manufacturing (DFM) 

 

Syftet med DFM är att optimera alla komponenter i en konstruktion inför tillverkningen av 

dem. Målet är att tillverkningen ska utföras så effektivt som möjligt och samtidigt säkerställa 

önskvärd kvalitet. Främst handlar det om att använda sig av de bäst lämpade verktygen och 

tillverkningsmetoderna, och se till så att komponenterna hanteras på lämpligt vis. Anpassning 

av verktygen för att passa komponenterna, och/eller tvärtom, kan bli aktuellt (Ullman, 2010, ss. 

328-329). 

 

Tillverkningskostnad är en av de avgörande faktorerna för att ett projekt ska bli ekonomiskt 

framgångsrikt. Stort fokus bör därför ligga på att minska kostnaderna när en DFM utförs. En 

tumregel är att ju enklare konstruktionen är, desto lättare och därmed billigare blir den att 

tillverka. Samtidigt måste konsekvenserna av alla eventuella ändringar beaktas för att inte 

påverka andra delar av projektet – såsom produktkvalitet, utvecklingstid och utvecklings-

kostnader – på ett negativt sätt (Ulrich & Eppinger, 2008, ss. 211-212, 227-229).   

 

3.3.8. Design for Assembly (DFA) 

 

DFA mäter effektiviteten i ett monteringsförfarande och syftar till att optimera processen och 

minska kostnaderna vid ihopmontering av en produkt. För produkter med många ingående 

komponenter och ett omfattande monteringsförfarande är DFA därför ett viktigt verktyg. Tabell 

5 visar hur uppbyggnaden av en DFA-analys kan se ut, enligt Ullman (2010, ss. 329-349) finns 

13 kriterier att ta hänsyn till: 

 

No Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys Rekommenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Ny riskanalys

Frekv Allv Uppt RPN Frekv Allv Uppt RPN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1. Minimera antalet ingående komponenter 

2. Minimera antalet infästningar/fästpunkter 

3. Genomför montaget med utgångspunkt från en baskomponent 

4. Minimera behov av att flytta baskomponenten under montering 

5. Effektivisera monteringssekvensen 

6. Undvik egenskaper som komplicerar insamling av komponenter 

7. Anpassa komponenternas egenskaper efter aktuell matningsmetod 

8. Eftersträva symmetriska komponenter för att förenkla infästningen av dem 

9. Eftersträva komponenter som är symmetriska med monteringsriktningen 

10. Gör komponenter som ej är symmetriska med monteringsriktningen klart osymmetriska 

11. Eftersträva en linjär monteringsprocess 

12. Förenkla inpassningen med radier, fasningar etc. 

13. Se till att alla komponenter finns lättillgängliga vid montage 

 
Tabell 5 – Mall för Design for Assembly enligt Ullman (Ullman/McGraw-Hill, 2010) 

 
 

3.3.9. Design for Maintenance (DFMain) 

 

DFMain handlar om att säkerställa att produkten går att underhålla så att dess livslängd 

förlängs. Det ska vara lätt att diagnosticera ett fel och sedan reparera det. Detta kan innebära att 

ingående delar lätt ska kunna ersättas med reservdelar; och därmed att komponenter är lätta att 

plocka isär, att infästningar enkelt går att lossa och så vidare (Ullman, 2010, ss. 357-358). 

 

Några viktiga riktlinjer för arbetet med DFMain är (University of Twente, 2013): 

 

 Använd ändamålsenligt material som inte medför extra underhåll 

 Till fästelement rekommenderas standardkomponenter som välkända och lätta att förstå.  
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 Undvik behov av specialverktyg. Idealet vore att inte alls behöva verktyg vid montering 

och demontering. 

 Se till att det finns gott om plats att komma åt punkter med större underhållsbehov.  

 Möjliggör för byte eller reparation av enstaka delar så att inte hela produkten måste 

ersättas om en del går sönder.  

 Den svagaste länken i kedjan bör vara billig och lätt att ersätta. 

 Ett minskat antal ingående komponenter medför även minskat underhållsbehov. 

 Var behov av underhåll föreligger ska vara lätt att förutse, så att inte produkten går 

sönder på grund av bristande underhåll. 
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4. GENOMFÖRANDE 

 

Examensarbetet indelades i sex arbetsblock; Struktur, Förstudie, Konceptutveckling, 

Konstruktion, Ekonomi och Redovisning. Nedan beskrivs tillvägagångssätt och 

lösningsmetoder under respektive stadium.  

 

4.1. STRUKTUR 

 

Den inledande planeringsfasen följdes upp med kontinuerliga möten med handledare, för att 

säkerställa att projektet löpte på enligt plan. Avstämningsmöte med handledare hölls ungefär en 

gång per vecka på CTMH och två gånger per månad på MdH. 

 

4.1.1. Gantt-schema 

Ett Gantt-schema användes för att planera och följa upp processerna i projektarbetet. Schemat 

byggdes upp i programmet Microsoft Excel med en tidslinje som var uppbyggd av dagar, 

veckor och månader. Aktiviteterna sorterades efter de olika arbetsblocken och fick två tidslinjer 

vardera; en gul linje för planerad utförandetid och en grön linje för utfallet. Detta för att lätt 

kunna se om projektet fortlöpte enligt plan, samt analysera arbetsgången i efterhand. Figur 5 

nedan visar ett utdrag av Gantt-schemat, som visas i sin helhet i bilaga 1.  

 

 
Figur 5 – Utdrag ur Gantt-schema för examensarbete 

4.2. FÖRSTUDIE 

 

Förstudien syftade till att bredda kunskaperna inom problemområdet och framförallt undersöka 

de praktiska förutsättningarna inom detta projekt specifikt. Förutsättningarna på 

vårdavdelningen kartlades, exempel på marknadens befintliga produkter utvärderades och 

förbättringsområden identifierades. Samlade erfarenheter och data mynnade sedan ut i en 

funktionsanalys och kravspecifikation som kunde ligga till grund för den kommande 

konceptutvecklingen. 
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4.2.1. Utgångspunkt - Bakteriespanarna 

 

Under perioden maj-november 2012 utfördes inom IMI-projektet studien Bakteriespanarna, en 

kartläggning av riskfaktorer för spridning av VRI. En grupp bestående av sjuksköterskor, 

läkare, industridesigners och en psykolog utförde bevakningar av olika flöden och processer på 

Karolinska Universitetssjukhuset. Utifrån nio spaningstillfällen som varade minst fyra timmar 

vardera identifierades följande riskområden: 

 

 Slangar (för dialys, katetrar etc.) 

 Miljö (ordning, förvaring, ytor osv.) 

 Utensilier (läkemedel, pennor, stetoskop m.m.) 

 Beteenden och följsamhet till hygienrutiner 

 Mathantering 

 Kunskap och utbildning (kring hygienrutiner) 

 Transport av patient 

 Städning 

 Övrigt 

 

Inom områdena Miljö och Städning identifierades risker och problem som sedan låg till grund 

för bland annat detta examensarbete. Rapporten beskriver en rörig och svårstädad patientnära 

miljö. Privata ägodelar står på sängbord, fönsterbänkar, handfat och bord. På sängbordet 

blandas dessa med medicinska hjälpmedel som läkemedelskoppar och urinflaskor. Städningen 

utförs runt prylarna, och vissa möbler är svåra eller omöjliga att flytta vilket lämnar ytor 

ostädade. Det är mycket trångt och anhöriga har inte bra förutsättningar att bo på rummen. 

Hygienrutiner efterföljs inte optimalt och det har funnits oklarheter kring städansvar mellan 

olika yrkesgrupper (Fransson-Sellgren, 2012). 

 

Uppföljning av spaningsresultaten gjordes genom mätningar för att verifiera det som iakttagits 

på avdelningarna. Tre workshops med vårdpersonal från de aktuella avdelningarna hölls också 

inom ramen för projektet (Fransson-Sellgren et al., 2014). 

 

4.2.2. Informationsinsamling, Avdelning B78 

 

Avdelning B78 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är en barnmedicinsk 

slutenvårdsavdelning för hematologi, gastroenterologi och nefrologi. Här behandlas barn och 

ungdomar för mag-, tarm, njur-, lever- och blodsjukdomar. Avdelningen har 15 vårdplatser och 

barn tas emot för vård från hela Sverige, ibland även från andra länder. Vården bedrivs med 

hjälp av barnsköterskor, sjuksköterskor, läkare, dietister, kuratorer och andra specialister som 

bildar ett team kring varje patient. Till varje vårdplats finns också utrymme för en anhörig då 

det är ett krav att en förälder bor tillsammans med barnet under hela vistelsen på sjukhuset 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 2012). 

 

För att sätta sig in i vardagen på sjukhuset spenderades tid på avdelning B78 vid fyra tillfällen. 

Vid det första tillfället undersöktes avdelningens och patientrummens funktion. För att sätta sig 

in i arbetsmoment och rutiner skuggades vid det andra tillfället en barnsköterska, och den tredje 

gången en sjuksköterska. Ett fjärde besök gav möjlighet till samtal med förälder till en inlagd 

patient. 
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Förutsättningar på avdelningen (besök 2014-02-19) 

På B78 finns både enkelrum och dubbelrum. Det finns fem stycken dubbelrum och fem 

enkelrum. Patientens tillstånd och eventuell smittorisk avgör i vilken typ av rum denne 

placeras.  

 

Fyra av dubbelrummen är placerade två och två, med spegelvänd planlösning och en 

gemensam sluss från avdelningskorridoren utanför. I slussen finns ett gemensamt badrum och 

en så kallad skölj där personalen rengör utrustning med mera. Badrummet har ett litet låsbart 

skåp per sängplats där personliga toalettsaker kan förvaras.  
 

 
Figur 6 – Planskiss, dubbelrum 

 

Patientrummet delas av med hjälp av en dragspelsskärm i två lika stora delar. Det medger 

spegelvänd möblering av en platsbyggd garderob, ett sängskåp med utfällbar besökssäng, en 

patientsäng och ett sängbord. Rumsbredden per patientyta är ca 270 cm. Se en planskiss i figur 

6. Över patientsängen finns ett mindre hyllplan för personliga tillhörigheter som glasögon, en 

bok etc., se bild 1. Dessa sattes upp som ett försök till lösning av problemet med för många 

saker på sängbordet, för att frigöra yta till sjukvårdsmaterial, läkemedel m.m. Dock har det inte 

gett önskvärd effekt. Med nedfälld besökssäng tas all den möblerbara ytan upp. En smal gång 

finns kvar mellan besökssäng och fönster för att komma fram till garderoben som är 40 cm 

bred, se bild 2. 

 

TV TV 
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Patientsängen är höj- och sänkbar med hjälp av en handkontroll. Huvudänden kan också 

regleras som ett ryggstöd för sittande position i sängen. Bild 1-2 visar sängen i grundläge utan 

patient, en lämplig arbetshöjd för att lättare kunna utföra sysslor som exempelvis att bädda. 

Patienten ligger sedan på en lägre höjd. Det finns också fallskydd på varje sida om sängen som 

kan fällas upp vid behov, se bild 3. 

 

  
 

På motstående vägg finns varsin TV, samt ett gemensamt besöksbord och hyllplan, se bild 4. 

Besöksbordet är en IKEA-lösning, ett halvcirkelformat bord med djup/radie 50 cm. Detta är 

maxlängden för utstickande möbler för att det ska gå att köra sängar in och ut ur rummet.  
 

Avdelningen har fem enkelrum med planlösning enligt figur 7. Här finns lite mer möblerbar yta 

då mängden utrustning är mindre i förhållande till rumsarean. Utrustningen liknar 

dubbelrummens med patientsäng, besökssäng, garderob, sängbord och sittplatser. Därutöver 

 
Bild 1 – Patientsäng och sängbord 

 
Bild 2 – Utfälld besökssäng 

 
Bild 3 – Fallskydd i uppfällt läge 

 
Bild 4 – Besöksbord vid sängens fotände 
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finns även en mindre bokhylla med dörrar, av modell Billy från IKEA, för att medge extra 

förvaring. Problemet med detta skåp är att det står på sockel och därmed inte går att städa 

inunder.  

 

 
Figur 7 – Planskiss, enkelrum 

 

Vid dagen för besöket finns en patient inlagd varför det inte gick att ta några fotografier. 

Patienten var ett mindre barn och en spjälsäng användes på rummet. Istället för att fälla ut 

besökssängen används då den ordinarie patientsängen för anhöriga. 

All eventuell utrustning eller möblemang måste vara hjulförsedda för att lätt kunna flyttas vid 

behov. Patienter i enkelrum har oftast fått enkelrum på grund av att de har en allvarligare 

diagnos och då är det extra viktigt att snabbt kunna komma åt väggplacerad medicinsk 

utrustning för sug, syrgas, inhalator med mera. Denna utrustning får inte blockeras (detta gäller 

naturligtvis även dubbelrum).  

 

De två första enkelrummen på avdelningen är spegelvända och delar sluss med toalett från 

korridoren. Tre andra enkelrum har separat sluss med egen toalett. Dessa används när patienter 

behöver isoleras av olika anledningar, exempelvis vid benmärgstransplantation eller infektion 

som MRSA. De två slussdörrarna får då inte öppnas samtidigt vid in- och utpassering. Just nu 

används också ett dubbelrum med egen sluss som rymligare enkelrum. 
 

Övriga utrymmen på avdelningen är: 

 Dagrum/matrum: Här serveras mat till de barn som är starka nog att lämna sitt 

patientrum. Övriga tider går det bra att leka, pyssla, titta på film och läsa sagor. Här 

finns också kök och tvättstuga som de inneliggande familjerna kan använda. 

 Kök: Det utrymme där personalen förbereder den mat som serveras på avdelningen. 

 Samtalsrum/tonårsrum: Används för enskilda samtal utanför patientrummen. Det är 

även en plats att umgås, läsa eller titta på film för barnen som är inlagda på 

avdelningen. 

 Kontorsrum: Ett antal rum med arbetsplatser för sköterskor, läkare, chefssjuksköterskor 

med flera.  

 Personalrum. Pentry och sittplatser. 

TV 
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 Desinfektionsrum: Här rengörs utrustning. 

 Läkemedelsrum: Här förvaras läkemedel och mediciner. Rummet är låst och passerkort 

med kod används för att hålla obehöriga ute. 

 Dialysrum: Förvaring av den utrustning som används vid dialys. Själva dialysen utförs 

på respektive patientrum. 

 Förråd: Förvaring av övrig materiel och utrustning. 

 Behandlingsrum: Här utförs de flesta behandlingar såsom provtagning, placering av 

venkateter, leverbiopsi, omläggning av dialyskateter och så vidare. I största möjliga 

mån utförs alla behandlingar i behandlingsrummet. Detta för att patientrummet i största 

möjliga mån ska vara en skyddad zon, eller "fristad", för barnen. I de fall barnen är för 

sjuka för att flyttas till behandlingsrummet, eller hålls isolerade på grund av smitta eller 

smittkänslighet, utförs behandlingarna på patientrummet. Då hämtar en sjuksköterska 

material från behandlings- respektive läkemedelsrum enligt behov, och tar med sig detta 

på en mindre rostfri bricka (ca 15x20 cm) eller en lite större rostfri vagn.  

 

Skuggning av barnsköterska (besök 2014-02-24) 

På ett förmiddagspass mellan kl. 10.00–13.00 följdes barnsköterska [KÄLLA B78BS01]. 

Följande noterades: 

 

Administrationsarbete vid dator. 

 

Preparering av urinprov. Händerna rengörs med handsprit, och ett engångsförkläde i plast samt 

plasthandskar tas på inför besök i patientrummet. Patienten har lämnat urin i en flaska som 

ligger på toaletten, flaskan hämtas och tas med in i sköljen. Innehållet hälls över i två provrör. 

Flaskan ställs i dekontaminatorn och provrören rengörs. Provrören torkas sedan med 

pappersservetter som ligger i en hög löst på ett hyllplan, någon dispenser finns ej. När 

provrören är färdiga avlägsnas förkläde och handskar som också slängs, sedan spritas händerna 

återigen. Provrören tas med ut till ett arbetsrum i anslutning till receptionen där information 

registreras i en dator inför analys. 

 

Besök i dagrum. I dagrummet är det full aktivitet. Vid bordet är det pysselstund; det går att rita, 

klippa och klistra. En liten flicka kommer glatt fram och hälsar innan hon leker vidare. En 

annan sköterska kommer för att sätta ett bedövningsplåster i hennes armveck inför kommande 

behandling. 

 

Besök på patientrum. Idag har B78BS01 ansvar för två barn. En pratstund med en liten pojke 

och hans föräldrar om hur hans tillstånd är. Pojken har varit med på pysselstunden tidigare men 

behöver nu ligga och vila. Helst skulle han vilja åka hem och spela datorspel med pappa. De 

kommer från ett annat län och har långt hem. I nästa rum ligger en äldre tonårspojke som har 

spelat TV-spel på förmiddagen. Det närmar sig lunch och båda pojkarna börjar bli hungriga. 

 

Tillreda mat. Engångsförkläde används även i köket, och händerna spritas. Matlådor har 

levererats upp till avdelningen och finns till hands i kylen. Flera olika rätter finns att välja på, 

pojkarna har valt kalops och pannkakor. Matlådan värms upp i mikrovågsugnen. På en 

plastbricka (ca 30x40 cm) dukas bestick, glas och tallrik upp; det är ”riktiga grejer” av glas, 

porslin och rostfritt vilket känns som hemma. När matlådan är varm bärs allt ut till respektive 

patientrum. 
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Finnas till hands. Ute i korridoren är mycket folk i rörelse. Barn, föräldrar, arbetskamrater. 

B78BS01 svarar på frågor, pratar med barnen och hjälper till med det som behövs. Idag är 

Glädjeverkstan och hälsar på, två clowner som går från rum till rum och uppträder för barnen; 

spelar musik, blåser såpbubblor och delar ut godis. Med sig har de en vagn med många roliga 

prylar, men den får stanna i korridoren. En städerska moppar golv och torkar av inredning. 

 

Duka av lunchen. När pojkarna ätit färdigt hämtas brickorna igen och allting dukas av. 

Matrester komposteras och matlådorna slängs. Glas och porslin ställs i diskmaskinen. 

 

Finnas till hands. Sista delen av passet. 

 

Skuggning av sjuksköterska (besök 2014-03-04) 

På ett eftermiddagspass mellan kl. 15.00–19.00 följdes sjuksköterska [KÄLLA B78SS01]. 

Följande noterades: 

 

Rond. Genomgång av dagens patienter tillsammans med läkare.  

 

Förberedelse inför blodprov börjar i läkemedelsrummet. En rostfri bricka desinficeras med 

sprit och papper. Provrör och sprutor samlas, förbereds och läggs på brickan. Brickan tas sedan 

med till slussen utanför patientens rum där den ställs på en lådhurts medan händerna spritas och 

engångsförkläde och -handskar tas på.  

 

Blodprov. Väl inne i rummet ställs brickan först på sängbordet. Där står redan två läskflaskor 

samt två glas med cola och mineralvatten. Skyddsplast och förpackningar avlägsnas nu helt 

från sprutor och annan utrustning, det är viktigt att de förblir sterila så därför får detta sitta kvar 

fram till att de börjar användas. Flera blodprov tas och under tiden flyttar B78SS01 över 

brickan till sängen för att ha den närmare till hands. Detta är inte optimalt ur hygiensynpunkt 

men det blir ofta så ändå när sängbordet är fullt eller står illa till.  

En syn runt i enkelrummet visar ett tydligt exempel på hur det kan bli när barn och anhöriga 

bor här. Extrabordet är belamrat med diverse prylar och alster som flickan pysslat med tidigare 

under dagen på lekterapin. På golvet står flera små kartonger och en låda med saker samt en 

väska, trots att plats finns ledigt i förvaringsskåpet. 

 

Efter provtagningen tas brickan med ut till arbetsrummet vid receptionen. Provrören läggs i 

plasttuber, kallade patroner, och skickas via den centrala rörposten iväg för analys. Övriga 

rester tas med tillbaka in i läkemedelsrummet. Skräp sorteras och slängs, brickan desinficeras 

återigen med sprit och ställs tillbaka på bänken. Varje natt diskas brickorna i 

desinfektionssköljen. I rummet står en annan sköterska och sorterar om nya provrör som lagts i 

fel förvaringskorg. I den aktuella korgen ska rör av storlek 20 ml ligga men istället har 10 ml-

rör hamnat där. 

 

Förberedelse inför kvällens medicinering utförs när B78SS01 ändå är i läkemedelsrummet. 

Tabletter och dropp plockas i ordning, allt efter patienternas behov. Läkemedelsbehovet kan 

variera kraftigt mellan patienterna och vissa behöver många olika sorter. Mediciner och annat 

material är sorterat i vägghyllsystem med lagerbackar, en golvstående modul med snurrhyllor 

samt i kylskåp där så krävs. 

 

Samtal med anhöriga om tillstånd och behandling av en liten pojke. 
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En lugn stund. B78SS01 sätter sig i personalrumet och läser på i informationspärmar som 

förvaras här. 

 

Gå igenom inkommande provsvar inför fortsatt behandling. 

 

Finnas till hands, prata med patienter och anhöriga samt svara på frågor. 

 

Middagsrast. 

 

Avstämning vätskebalanser. För respektive patient görs beräkning av vätskebalans i kroppen. 

Detta utifrån intag i form av vätska, mediciner etc. respektive det som kroppen förlorar genom 

urin, kräkningar, avföring och perspiratio. 

 

Förbereda och servera middag enligt samma rutiner som B78BS01 på tidigare pass. 

 

Anhörigsamtal (besök 2014-03-25) 
 

För att även få med patientperspektivet i arbetet förmedlade avdelningen kontakt med en 

förälder [KÄLLA B78AP01]. B78AP01 är pappa till en liten flicka på 15 månader. Familjen 

har mer eller mindre spenderat all sin tid på sjukhus sedan december 2012. Eftersom de inte 

bor i Stockholmsområdet utan kommer från ett annat landsting blir patientrummet ett andra 

hem, de har inte möjlighet att åka hem ofta för att packa om utan måste ha med sig mycket 

saker. Då flickan är infektionskänslig har hon fått ett eget rum på B78, ett dubbelrum som nu 

istället används som enkelrum.  

 

B78AP01 upplever att rummet främst är planerat för kortare sjukhusvistelser, och det är svårt 

som långtidsboende att anpassa sig till detta. Den viktigaste förvaringsplatsen för dem är 

garderoben men den är väldigt smal, när kläder hängts in så får inte väskan plats. Det finns 

ingen plats att sortera sina saker; exempelvis skilja smutstvätt från rena kläder eller leksaker 

från toalettartiklar. I stället staplas saker på varandra. I och med att familjen nu fått ett 

dubbelrum löses problemet genom att använda den extra patientsängen som kombinerad 

förvaringsyta och skötbord. Fönsterbrädor används också som hyllor. Sängborden används till 

viss del som förvaring men de är inte praktiskt utformade. Väskor står på golvet och det 

försvårar städningen, där golvytan är täckt moppas inte golvet. 

 

Även om det är trångt så upplevs rummet som dåligt planerat och det skulle gå att använda ytan 

effektivare. Besöksbordet är fastmonterat i väggen och går inte att flytta på – samtidigt finns 

tomma ytor som inte används, det skulle kunna gå att ha fler vägghängda moduler till exempel. 

 

Familjen har ibland tillgång till boende på Ronald McDonald's hus i området. Där kan en av 

föräldrarna bo med parets andra dotter och det medger också extra förvaringsmöjligheter i detta 

rum, vilket avlastar förvaringsbehovet på patientrummet. Men för tillfället är B78AP01 här 

ensam med flickan medan resten av familjen är i hemmet, vilket innebär att alla personliga 

tillhörigheter måste förvaras på sjukhuset under hela vistelsen. 

 

Förvaringsmässigt ser B78AP01 flera utvecklingsmöjligheter. En avställningsyta behövs i 

anslutning till spjälsängen, nu ställer personalen ofta sin bricka i sängen vilket inte är bra då 

småbarn kan röra sig mycket och välta sakerna. Någon form av lekmatta på golvet som går att 

vika undan, eller grunt förvaringsskåp längs väggen, skulle underlätta mycket för barnens lek. 

För barn som inte kan lämna sängen behövs någon konstruktion som underlättar lek nära den. 
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En dialys kan ta mellan 12-16 timmar att genomföra och det blir långtråkigt att sitta still så 

länge!  

 

Utöver förvaring så är en stor utmaning att skapa en stimulerande miljö för barnen, enligt 

B78AP01. För deras flicka, som bott nästan hela sitt liv på sjukhus och på grund av 

infektionskänslighet inte alltid har förutsättningen att leka med andra barn, blir det svårt att få 

rätt stimulans i en kal sjukhusmiljö. Särskilt vid behov av isolering uppstår svårigheter när de 

måste hålla sig på sitt rum hela tiden. Där finns inga större lekytor, väggarna saknar färg och 

möblerna är hårda - kort sagt ingen miljö som uppmanar till bus och lärande. Trivselfaktorn 

som är så viktig saknas till stor del; även om det finns krav på att använda vissa material borde 

det gå att jobba mer med färg, form och dekorationer för att skapa en hemlik miljö. 

 

Avdelningens städrutiner 

 

Patientnära städning utförs av vårdpersonalen. Med ”patientnära” menas utrustningen som 

används i anslutning till patienten och vid vården av denne; såsom säng, sängbord, sänglampa, 

rullstol, telefon, TV-kontroll etc. All städning som kräver desinfektionsmedel, exempelvis vid 

städning hos smittsam patient, utförs också av vårdpersonal som har kunskap om smittor och 

smittskydd. Övrig städning utförs av personal från aktuell städentreprenör. I patientrummet 

innebär detta väggar, golv och tak; dörrhandtag, -karmar och trösklar; konstföremål, TV-

apparater, lister, strömbrytare och så vidare. All städpersonal utbildas i ändamålsenliga 

städmetoder och basala hygienrutiner vilket arrangeras av sjukhuset (Karolinska Universitets-

sjukhuset, 2013).  

 

Möblerna på patientrummen veckostädas. Patientnära städning sker varje dag på de översta, 

horisontella ytorna. En mycket noggrann storstädning görs i hela rummet – på alla ytor och i 

alla skåp – mellan det att tidigare patienter flyttar ut och nya flyttar in. Såpa används för 

rengöring av synlig smuts och 45 % isopropylalkohol för desinfektion. Det finns även tillgång 

till Virkon, det är det starkaste medlet som förekommer här och det används vid mag- och 

tarminfektioner. Dock används det restriktivt eftersom det kan vara andningsstörande 

(B78BS01, 2014). 

 

Särskilda städrutiner gäller då patienter måste isoleras av olika anledningar. Med isolering 

menas att patient och anhörig i största möjliga mån hålls på rummet och inte får vistas i 

allmänna utrymmen på avdelningen. Två olika grader av isolering finns; blå och gul. Vid blå 

isolering har patienten mycket svårt nedsatt immunförsvar, exempelvis om barnet saknar vita 

blodkroppar. Smittor får då inte föras in i rummet eftersom det är mycket farligt att utsättas för 

infektioner i detta tillstånd. Allt som ska in i rummet måste rengöras noggrant, men även det 

som förs ut rengörs naturligtvis. Vårdpersonalen utför patientnära städning på alla horisontella 

och öppna ytor dagligen. Städpersonal tar golv, toaletter och övriga områden. Patient och 

anhörig måste även duscha och byta till helt rena kläder varje dag, och sängkläderna byts. Vid 

gul isolering är patienten smittad med en infektion som inte får föras ut ur rummet. Allt som 

ska flyttas ut måste spritas noggrant. Vid tarminfektion fokuseras det extra på hygienrutiner 

kring toaletter och blöjor under hela symptomperioden. I övrigt följs städrutiner liknande blå 

isolering. En svårighet är att båda typer av isoleringsbehov ibland förekommer på avdelningen 

samtidigt. Då är det av yttersta vikt att dessa patientgrupper hålls avskilda och att alla 

hygienrutiner följs, så att inte en infektion från en gul isolering dras med in i en blå isolering. 

Ibland händer det dock att ett rum är drabbat av båda typer om en infektionskänslig patient 

ändå är smittbärare (B78BS01, 2014). 

 



36 (73) 

4.2.3. Identifierade problemområden 

 

Identifierat problemområde 1: Befintligt sängbord 

Grundstommen för sängbordet är ca 46 cm bred och 49 cm lång. Under bordet finns hyllplan 

med plastkorgar för att stoppa undan saker, se bild 5. Dock lär de vara svåra att nå ner till från 

sängen vilket kan vara en förklaring till att mycket saker hamnar ovanpå bordsskivan istället. 

Förvaringsdelen levereras med ett bakstycke, men detta monteras vid ankomsten bort för att 

möjliggöra åtkomst till hyllplanen från båda håll då bordet kan placeras på olika sidor av 

sängen. Öppna hyllplan och lådor är inte optimalt eftersom de kräver mer omfattande städning. 

Lådor med lock räknas som stängd yta och behöver inte rengöras inuti lika ofta vilket avlastar 

personalen. 

 

Bordets höjd är reglerbar, men manövreringen är ganska komplicerad och går inte att utföra 

från sängen. Med hjälp av en fot trycks en spärr ned och därefter dras bordsskivan upp eller 

ner, se pilar i bild 5. En demonstration visade att det krävs mycket kraft för att ändra höjden då 

teleskoputdraget går trögt, vilket heller inte ger speciellt bra precision. Och det är inte helt lätt 

att ta spjärn balanserandes på ett ben.  
 

 
En extra bordsyta med längden 55 cm kan fällas ut från sidan av sängbordet. Dock räcker det 

inte in över mitten på sängen så patienten måste flytta sig ut mot kanten när denna används. 

Grundmodulens mått på 45x49 cm upplevs som för stort, framförallt på dubbelrummen. Om 

alla sängar används och avskärmningen är utdragen är det i princip omöjligt att rotera bordet, 

för att kunna använda extraskivan in över sängen. Sängbordet i helt utfällt läge visas i bild 6. 

 

Alla olika beståndsdelar, infästningar och övriga smådetaljer gör inte bara bordet estetiskt 

mindre tilltalande, men framförallt mycket svårstädat. Överallt finns vinklar och vrår där 

bakterier kan samlas och det är på många ställen svårt att komma åt ordentligt vid rengöring. 

 

Identifierat problemområde 2: Befintlig garderob 

För en familj som bor på sjukhuset under en längre tid ska garderoben vara den primära platsen 

att förvara sina personliga tillhörigheter. Men garderoben upplevs trång och svåråtkomlig. 

 
Bild 5 – Förvaringsmöjligheter samt höjdreglage 

 
Bild 6 – Utfälld extraskiva vid sittläge 
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Bild 7 visar garderoben med uppställd lucka. En klädstång för klädupphängning på galgar samt 

en hatthylla är vad huvuddelen erbjuder. De tre lådorna medger sortering av vissa småsaker 

men inga större föremål. Toppskåpet sitter högt upp och är svårt att nå, det blir förmodligen 

inte aktuellt att lägga upp några saker som ofta används. Garderoben rymmer inte någon större 

väska och det finns inte plats att skilja rena kläder från smutstvätt. 

 

Eftersom garderoben är platsbyggd går den inte att omplacera eller byta ut. Fokus bör istället 

ligga på att ta fram kompletterande förvaringslösningar till det som inte får plats här. 

 

Identifierat problemområde 3: Avsaknad av enhetligt system för förvaring 

I slussen samt tillhörande toalett och sköljrum finns vägghängda hyllplan eller andra typer av 

öppna hyllor. På hyllorna råder ingen konsekvent ordning - det förekommer öppna backar och 

korgar av olika fabrikat och storlek, eller så ligger saker helt löst. Även i patientrummet finns 

hyllplan som skulle kunna användas bättre om förvaringsboxar eller liknande tillhandahålls. 

Allt detta skapar en rörig och svårstädad vardag på avdelningen, se bild 8-10. 

 

 

 
Bild 7 – Garderob 

 
Bild 8 – Hyllplan i sluss 

 
Bild 9 – Hyllsystem, toalett 

 
Bild 10 – Hyllsystem, sköljrum 
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Identifierat problemområde 4: Brist på arbetsyta för vårdpersonal i patientrum 

När en sjuksköterska eller barnsköterska tar med sig saker in på rummet, exempelvis måltider 

eller provtagningsutrustning, bärs detta oftast på brickor. Problem uppstår när det finns för få 

avställningsytor i närheten av patienten. I dagsläget delar patient, anhörig och personal på 

samma yta – sängbordet. Ofta ligger redan många saker på bordet när personalen kommer med 

sin bricka vilket leder till att livsmedel, medicinsk utrustning och exempelvis blöjor eller 

urinflaskor blandas (eller att brickan inte får plats över huvud taget). För att förenkla det 

dagliga arbetet och undvika bristande hygien behöver personalen sin egen yta att arbeta på utan 

att riskera att beblanda sin utrustning med vårdtagarens personliga tillhörigheter.  

 

4.2.4. Konkurrentanalys 

 

Nedan följer en jämförelse mellan befintliga produkter och andra alternativ på marknaden, 

samt deras identifierade styrkor och svagheter. Produktdatablad med fullständiga tekniska 

beskrivningar för respektive modul bifogas i bilaga 2-5.  

 

 

Befintligt sängbord. Proton Caretech Pro;table 

 

 

+ Varierbar höjd 

+ Kombination av bord och 

förvaring 

+ Bordsskiva kan fällas ned 

längs skåpsidan 

+ Stödkant på bordsskiva 

+ Flyttbar (hjulförsedd) 

 

― Svåråtkomlig förvaring 

― Stort och klumpigt 

― Svårt att rengöra 

― För kort bordsskiva 

― Medger ej sluten förvaring 

― Endast stödkant längs ena 

sidan 

Bild 11 – Befintligt sängbord Pro;table (bild från produktdatablad, bilaga 2) 

Befintlig garderob. Careco Inredningar 

    

 

+ Utnyttjar allt utrymme på 

höjden i förhållande till 

bredden 

+ Kombination av lådor och 

skåp 

+ Sluten förvaring 

+ Låsbart 

 

― Väldigt smalt, trångt 

― Större väskor ryms ej 

― Svårt att nå översta skåpet 

 

Bild 12 – Befintlig garderob   
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Hill-Rom TA 270 Bed Table   

 

 

+ Nätt och smidigt 

+ Varierbar höjd 

+ Roterbar skiva 

+ Stödkanter längs skivans 

båda långsidor 

+ Flyttbar (hjulförsedd) 

 

― Ingen förvaring alls 

― Liten avställningsyta 

― Skiva går ej att fälla ner 

Bild 13 – Sängbord TA 270 (bild från produktdatablad, bilaga 3) 

Hill-Rom AvantAge BL260 Combi-Bedside Locker 

 

+ Kombination av bord och 

förvaring 

+ Vinklingsbar bordsskiva 

med reglerbar höjd 

+ Bordsskiva kan fällas ned 

längs skåpsidan 

+ Medger sluten förvaring 

+ Lådfronter kan dras/öppnas 

åt båda håll 

+ Dubbla avställningsytor 

+ Flyttbar (hjulförsedd) 

― För stor för det aktuella 

utrymmet 

― Svårt för patienten att nå 

in i lådor 

 

Bild 14 – Förvaringsmodul BL260 (bild från produktdatablad, bilaga 4) 

Treston Medical MBT 130 Korgvagn 

 

 

+ Lätt att förflytta med hjul 

och handtag 

+ Frihet att kombinera antal 

lådor och backar  

+ Frihet att reglera 

höjdposition med hjälp av 

skenor  

 

― Medger ej sluten förvaring 

― För stor för det aktuella 

utrymmet 

― Ingen bordsskiva 

Bild 15 – Korgvagn MBT 130 (bild från produktdatablad, bilaga 5) 
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Treston Lagerbackar   

 
 

 

+ Flexibelt system med 

kombinationer av antal 

backar i olika storlekar 

+ Förenklar logistik i 

förvaringsutrymmen 

 

― Medger ej sluten förvaring 

― Prylar riskerar falla ur 

över framkanten 

― Svårplacerade i den 

patientnära miljön 

Bild 16 – Lagerbackar (Treston Group, u.å.)  

Nattduksbord för sjukhus 

 

 

+ Flyttbar (hjulförsedd) 

+ Medger sluten förvaring 

+ Utdragbar bricka för extra 

avställningsyta 

+ Låg vikt då skåpet är 

tillverkat av ABS-plast 

 

― För stor för det aktuella 

utrymmet 

― Ingen bordsskiva 

― Svårt för patienten att nå 

in i skåp 

― Ej reglerbar höjd 

Bild 17 – Nattduksbord (Quirumed, u.å.)  

 

Majoriteten av produkterna medger förvaring, men det är inte en självklarhet att den är sluten 

eller ens lättillgänglig för en sängliggande patient. Lådor och skåp placeras ofta lågt och 

patienten måste luta sig långt ut från sängen för att nå till dem. Och för att en lösning som 

lagerbackar ska fungera på vårdsalar måste patientnära ytor vara lättillgängliga, men hyllplan 

är placerade högt upp bakom sängen eller på motstående vägg. 

 

Flexibilitet är en viktig egenskap, flera befintliga alternativ på marknaden erbjuder varierbara 

lösningar vilket är bra. Allt är också flyttbart, bortsett från den fasta garderoben vilken måste 

vara fastmonterad på grund av vältrisken. Det största problemet med produkterna är storleken. 

Majoriteten av dem är alldeles för stora för att få plats i ett fullutrustat dubbelrum då 

grundmodulerna är för breda och djupa. 

 

4.2.5. Funktionsanalys 

 

Figur 8 visar funktionsanalys för projektet. Som huvudfunktion valdes att minska 

smittspridning genom att upprätthålla hygien, då det är huvudmålet för det kärnproblem som 

finns. För att kunna uppnå detta krävs att saker kan förvaras på ett smidigt sätt så att rummet 

kan städas ordentligt enligt gällande hygienrutiner. Som stödfunktion angavs estetik då 

nuvarande utseende på förvaringslösningar varken ansågs upplevas speciellt tilltalande för 

målgruppen eller bidra till en positiv upplevelse av sjukhusvistelsen.  
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Figur 8 – Funktionsanalys för förvaringslösning 

 

4.2.6. Kravspecifikation 

 

Samlad information och data från hela förstudien bidrog till denna kravspecifikation. Viktig 

kunskap inhämtades vid informationsinsamlingen på B78 om avdelningens specifika behov, 

vilket också låg till grund för beskrivning av problemområden och funktionsanalys. Genom 

konkurrentanalysen undersöktes krav på befintliga förvaringsprodukter och vilka vedertagna 

gränsvärden som marknaden använder sig av, se produktblad i bilaga 2-5. Slutligen 

kontrollerades också de rengörings- och desinfektionsmedel som används vilket medför krav 

på material, produktblad för dessa återfinns i bilaga 6-10. 

Viss redigering av kravspecifikationen utfördes genom hela processen i det fall ny information 

uppdagades eller förutsättningarna förändrades. 

 

Teknisk kravspecifikation  

 

Dimensioner  

Sockelhöjd 100 ≤ x ≤ 150 mm 

Arbetshöjd 700 ≤ x ≤ 1100 mm 

Totalhöjd ≤ 1400 mm 

Bredd 200 ≤ x ≤ 300 mm 

Djup 300 ≤ x ≤ 400 mm 

Längd, ev. bordsskiva 700 ≤ x ≤ 900 mm 

MINSKA SMITTSPRIDNING 

Upprätthålla hygien 

Motstå värme Avvisa vätska  
Tåla 

rengörings-
medel 

Förenkla 
städprocessen 

Medge förvaring 

Hålla bricka Innesluta föremål Sortera föremål 
Vara estetiskt 

tilltalande 

Bidra till 
hemtrevlig miljö 

Sprida positiv 
energi 

Glädja barnen 

Variera 
arbetshöjd 

Medge 
förflyttning 

Medge åtkomst 
till golvyta  

under produkt 
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Stabilitet  

Maxvikt, produkt ≤ 40 kg 

Maxvikt, last ≤ 15 kg 

  

Material  

Beständighet mot Klorin (natriumhypoklorit) Basiskt pH 12,8 – Frätande 

Beständighet mot Virkon  Surt pH 2,35-2,65 – Frätande  

Beständighet mot LIV Des&Clean (isopropylalkohol 45%) Basiskt pH 8,2 

Beständighet mot såpa Basiskt pH 9-11 

Dekontaminerbar, maskindisk ≥ 70°C 

Dekontaminerbar, maskintvätt ≥ 95°C 

  

Estetik  

Träslag Björk 

Färgskala Mörkgrå, grön, gul, blå, röd 

  

Ekonomi  

Minimera inköpskostnad  

  

Funktionalitet  

Eftersträva släta ytor med mjuka övergångar 

Minimera skarpa hörn 

Minimera förekomsten av hål, spår och andra ytojämnheter 

Eftersträva sluten förvaring 

Skapa separata avställningsytor för personal respektive patienter och anhöriga 

  

 

4.3. KONCEPTUTVECKLING 

 

Samlad information och erfarenhet från förstudien låg till grund för fortsatt arbete med 

konceptutveckling. Fasen gick från en snabbt skissad idé till ett genomarbetet slutförslag med 

hjälp av produktutvecklingsverktygen Pughs matris, QFD, FMEA, DFM, DFA och DFMain. 

 

4.3.1. Konceptgenerering 

 

Framtagning av koncept utfördes såväl parallellt med som efter informationsinsamling på 

klinik och arbete med funktionsanalys och kravspecifikation. Vartefter problem och behov 

uppdagades kom små idéer på hur de skulle kunna lösas, dessa skissades snabbt ner i ett 

anteckningsblock. Olika kombinationer av dem testades med nya idéer och mer kompletta 

produktkoncept skapades i CAD. Under utvärderingsstadiet i samråd med kliniken, se 

kommande avsnitt, arbetades förslagen om efter feedback från vårdpersonal.  

 

Skisser på produktförslag och utveckling genom hela processen redovisas i bilaga 11. 

 

4.3.2. Konceptutvärdering 

 

Konceptutvärdering utfördes i tre moment. Två utvärderingsmöten samt insamling av 

synpunkter från personal på B78.  

 



43 (73) 

Första mötet ägde rum 2014-03-25, närvarande var barnsköterska B78BS01 och 

chefssjuksköterska B78CS01. Fyra koncept utvärderades genom diskussion och värdering i 

Pughs matris.  

 
Bild 18 – Koncept A 

Koncept A, se bild 18, liknar ett träd med förgreningar av bord och förvaringsboxar. Den större 

skivan är patientens sängbord och den mindre är till för personalens bricka med medicinsk 

utrustning. Boxar i olika färg och form medger förvaring av personliga tillförigheter. Dessa kan 

riktas åt olika håll för att vara åtkomliga där det behövs. Färger och oregelbunden form har 

använts för att skapa avbrott från den annars avskalade sjukhusmiljön, den här modulen ska 

tillhöra barnen.  

 

Diskussion: Bra att möbeln medger stängd förvaring och möjlighet att sortera prylar. Den är 

färgglad och annorlunda. Separata bordsytor är mycket uppskattat. Att sängbordet inte är höj- 

och sänkbart eller vinklingsbart ses inte som något större problem. Sängens höjd går på ett 

lättmanövrerat sätt att justera till bordsskivans höjd, och det händer mycket sällan att någon vill 

vinkla bordet. Något som skulle förenkla städprocessen vore om bord och lådor gick att plocka 

bort för att rengöra i diskmaskin eller dekontaminator, och stommen sköljdes av separat. Om 

locken var något kupade skulle problemet att patienten ställer mycket saker ovanpå lådorna 

kunna undvikas. 

 
Bild 19 – Koncept B 

Koncept B, se bild 19, är ett sängbord med förvaring. De tre förvaringsmodulerna i olika färg 

har lådor som är utdragbara åt båda håll, därför skulle det kunna användas på båda sidor om en 
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säng. Sängbordsskivan kan fällas ned när den inte används vilket gör att möbeln inte tar så stor 

plats. En mindre bordsskiva är avsedd för personalen, även den nedfällbar. 

 

Diskussion: Det bästa med konceptet är att möbeln känns väldigt nätt och smidig när 

bordsskivorna fälls undan. Vändbarheten, att lådorna kan dras ut åt båda håll, är också bra. 

Även här efterfrågas löstagbara boxar. Ståldetaljerna borde lackas i någon färg, lämpligtvis vit, 

för att minimera intrycket av hård metall. 

 
Bild 20 – Koncept C 

Koncept C, se bild 20, är ett litet rullbord och är tänkt att lösa problemet med att personalen 

inte har plats för sina saker på patientrummen. Denna kan stå utanför rummet, förslagsvis i 

slussen, och endast rullas in när sköterska kommer med sin bricka. Bordet ska vara höj- och 

sänkbart med konstruktion liknande kontorsstolar, och kan även ha en ”handbroms” som 

spärrar hjulen när bordet inte flyttas. 

 

Diskussion: Den här idén ansågs kunna förenkla vardagen på avdelningen avsevärt, och vara 

ett bra komplement till andra lösningar. Istället för att ställa brickan på bordet skulle personalen 

kunna duka direkt på bordet och brickorna avskaffas, men då behövs en stödkant runtom för att 

hindra artiklar från att falla av. Det skulle visserligen vara ett större och mer tidskrävande 

arbetsmoment att sprita bordet istället för en liten bricka, men det kan det vara värt då annan 

hantering förenklas.  

 

 
Bild 21 – Koncept D 

Koncept D, se bild 21, syftar även det till att medge arbetsyta för personalen på rummet. Ett 

mindre bord eller avställningsyta i anslutning till sängen som kan dras ut eller fällas upp från 

undersidan, endast vid behov. 
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Diskussion: Två sådana här hyllor skulle behövas för att kunna arbeta på båda sidor av sängen. 

Tanken är god men risken är att patienten använder avställningsytan själv och då gör den ingen 

nytta för personalen. Det är nog snarare en idé för sängtillverkare att utveckla, inte inom ramen 

för detta projekt.  

 

Tabell 6 visar betygsättning och resultat med hjälp av Pughs matris. Referensprodukt för 

koncept A-B var det befintliga sängbordet Pro;table, och för koncept C-D en lokal 

avställningsyta som sängbordsskiva eller hyllplan. Olika referensprodukter valdes eftersom 

koncepten tillhörde olika produktkategorier. 

Högst betyg fick Koncept B vilket också speglade diskussionerna. Dock fick Koncept A nästan 

lika många poäng och därför valdes att även jobba vidare med den. Koncept C och D hade 

lägre betyg men på begäran behölls C ändå i processen eftersom det är ett hjälpmedel som 

skulle underlätta i arbetet. 

 
Tabell 6 – Pughs matris 

Urvalskriterier: Vikt: Koncept: A B C D 

Medge förvaring  10 0 +1 0 0 

Sluten förvaring   8 +1 +1 0 0 

Förenkla städprocessen  15 +1 +1 0 0 

Varierbar arbetshöjd   6 0 0 +1 +1 

Flyttbar  10 0 0 +1 0 

Medge golvåtkomst   8 +1 0 0 +1 

Hålla bricka   8 +1 +1 +1 +1 

Sortera föremål   6 +1 +1 0 0 

Skapa separata arbetsytor   8 +1 +1 +1 +1 

Minimera skarpa hörn   4 +1 +1 +1 0 

Minimera ”ytojämnheter”   8 +1 +1 0 0 

Bidra till hemtrevlig miljö   5 +1 +1 0 0 

Sprida positiv energi   4 +1 +1 0 0 

Totalsumma  10 10 5 4 

Viktad totalsumma  74 76 36 30 

Rangordning  2 1 3 4 

Arbeta vidare?  Ja Ja Ja Nej 

 

Efter detta utvärderingsmöte lämnades konceptskisser och beskrivningar i avdelningens 

personalrum i fyra dagar för att alla skulle få möjlighet att se dem och lämna synpunkter. Detta 

integrerade fler i arbetet och höll alla uppdaterade i processen. B78SS01 samlade och 

förmedlade synpunkterna som till stor del liknade vad som kommit fram under tidigare möte. 

Allra populärast var Koncept B. Sängbordet upplevdes smidigt och lättstädat samtidigt som det 

hade förbättrade förvaringsmöjligheter jämfört med nuvarande bord. Om bordsskivorna fälls 

undan vore grundmodulen inte så otymplig när den inte används. Många kunde tänka sig att 

använda denna produkt. Även Koncept C var populärt och upplevdes som en smart och smidig 

lösning att använda, men om endast ett alternativ måste prioriteras föll valet på B. 

 

Efter vidare arbete och CAD-visualisering hölls nästa utvärdering på avdelningen 2014-04-02. 

Närvarande var sjuksköterska B78SS01 och chefssjuksköterska B78CS01, samt Stina Fransson 

Sellgren, tillförordnad omvårdnadschef på Karolinska Universitetssjukhuset, stab för Kvalitet 

och Patientsäkerhet, och handledare Ylva Askfors från CTMH. 
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Bild 22 – CAD Koncept A 

Bild 22 visar Koncept A som genomgått vissa förändringar sedan sist. Istället för ett cirkulärt 

tvärsnitt har ”trädstammen” blivit kvadratiskt men med avrundade hörn. Detta för att ha en plan 

yta att fästa lådorna mot. Nedre lådor är tänkt för golv- och sängnära förvaring i samband med 

lek medan högre lådor kan användas till mer sällan använda artiklar. Patient- respektive 

personalbordet är riktade åt olika håll och dess baksidor försedda med handtag för att enkelt 

kunna skjuta modulen till avsedd plats. Lådornas lock har gjorts något kupade enligt tidigare 

önskemål. 

 

Diskussion: Konceptet kändes otympligt och svårhanterat. Fasta bord tar mycket plats när de 

inte används. Lådor i olika riktningar gör modulen svår att rotera vid behov, de skulle kunna 

vara i vägen. Infästning av lådor diskuterades. Lådorna skulle kunna krokas ihop med hjälp av 

en ”hona och hane”-princip. I så fall vore det bästa om hål placerades på lådan som är lätt att 

rengöra inuti, hål i trädstammen skulle vara svåra att komma åt och rengöringssprit kan rinna 

ner längs insidan utan att kunna torkas bort. 

 

 
Bild 23 – CAD Koncept B 

Koncept B har en nätt stomme av formade stålrör som tillåter att hela den större bordsskivan 

kan skjutas in över sängen. Lådor har placerats högt upp för att förenkla åtkomst från 

sängliggande. Se bild 23. 
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Diskussion: Det vore bra att få plats med en extra låda längst ner för att maximera 

förvaringsmöjligheterna. Öka totalhöjden för att åstadkomma detta. Det vore ändå bra om 

sängbordets höjd kunde varieras. Istället för att vika ner skivan skulle den kunna dras hela 

vägen ner och vila på underredet när den inte används. Lilla personalbordet kan vara 

uppfällbart. En ny idé kom upp gällande att kombinera boxarna i denna lösning med en 

väggskena där extra lådor kan fästas vid behov eller bara ställas på befintliga hyllplan. Att 

skapa ett enhetligt system att använda över hela avdelningen. 

 

 
Bild 24 – CAD Koncept C 

På bild 24 har koncept C CAD-visualiserats. En stödkant har adderats efter tidigare skiss. 

 

Diskussion: Se över antalet hjul, tre svängbara hjul kan ge en ostadig produkt som är svårkörd 

då den hela tiden måste pareras i sidled. Denna erfarenhet har kommit av att förflytta de 

droppställningar som finns idag. Material diskuterades också. Metall är lätt att sterilisera men 

om höggradigt rent räcker så vore plast ett bättre alternativ för bordsskivan eftersom vikten 

skulle bli lägre. Det bästa vore om bordet kunde tas loss från ställningen för att bäras in som en 

bricka i läkemedelsrummet. Dukningen skulle vara smidigare om inte hela vagnen behöver tas 

in. Sedan fästs brickan på ställningen igen och allt rullas iväg till patientrummet. 

 

Koncepten bemöttes av mycket positiv respons. Prototyper önskades för att kunna testa dem i 

verkligheten. Koncept A valdes bort, medan Koncept B fortfarande var den klara favoriten. 

Även koncept C behölls. Både B och C ansågs kunna bidra positivt till såväl det praktiska 

arbetet på avdelningen som målet att minska smittspridning. De är två väldigt olika produkter 

men skulle kunna komplettera varandra väl och därför ville uppdragsgivarna inte utesluta 

någon av dem i det här skedet. 

 

4.3.3. Vidareutveckling slutkoncept 

 

Med utgångspunkt från ovanstående diskussioner arbetades det vidare med koncept B och C. 

 

Koncept B 

 

Som komplement till sängbordet utvecklades en vägglist. Om mer förvaring medges på annan 

plats i rummet behöver inte sängbordet rymma lika mycket saker. Alla prylar kommer ändå 
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inte att användas sängnära, utan behöver främst förvaras i rummet. Som infästning av 

förvaringslådor övervägdes olika varianter av krokar, skenor och stänger. En kroklist kräver 

många infästningspunkter, t.ex. många skruvskallar, och olika skentyper medför spår som kan 

vara svårt att komma åt. En enkel stång skulle vara lättast att rengöra. Olika förslag ses i bild 

25.  

 

 
Bild 25 – Förslag på skena och kroklist 

Längden på listen och dess placering i rummet diskuterades med personal på B78. Det positiva 

med en vägglist är att den inte tar någon golvyta i anspråk, som till stor del redan är upptagen. 

Dock så är mycket av väggytan också upptagen. Det beslutades att göra två korta lister till varje 

rum istället för en lång. I enkelrummen, där patienter oftast placeras som behöver stanna under 

en längre tid, får patienten tillgång till två lister. I dubbelrummen blir det en list per patient, 

men med största sannolikhet kommer dessa patienter stanna kortare tid och inte behöva lika 

mycket förvaring. I det fall ett dubbelrum används som enkelrum finns två lister till förfogande 

för patienten, även om de skulle vara placerade på olika platser i rummet. Efter mätningar och 

diskussion beslutades att totallängden får vara max 650 mm och monteringshöjden 1200 mm 

över färdigt golv (öfg), för att bäst kunna placeras i förhållande till andra golvstående 

respektive vägghängda objekt på rummen.   

 

Förvaringslådorna till sängbord och vägglist bör vara lätta att plocka bort och köra i 

dekontaminator. Om detta möjliggörs kan spår, hål och ytojämnheter i rimlig mån tillåtas 

förekomma då de inte behöver kommas åt att rengöra för hand. En enkel upphängning på stång 

planerades, samt ett löstagbart lock som går att dra ut och vinkla ned för åtkomst till innehållet. 

Bild 26 visar ett förslag.  

 

 

 
Bild 26 – Låda med lock. Locket dras genom ett par skenor och hänger längs främre kanten vid öppnat läge 

Locket går att dra längs skenan men det skulle se bättre ut om denna inte är synlig. En lösning 

med ovanpåliggande lock eftersträvas. Storleken på lådan måste anpassas till sakerna som ska 

förvaras där i. Vanligaste föremålen är ritblock av storlek A4, en burk med pennor stående, 

böcker, mindre leksaker, godispåsar och snacks etc. Vidare måste lådan vara stapelbar för att 

smidigt kunna förvaras när den inte används. Tre lådor per sängplats (två till sängbord och en 

till väggskena) måste få plats i toppskåpet på garderoben som har måtten B400xD600xH500 

mm. 
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Förutom en låda kan det på vägglisten vara bra att hänga en tygsäck. Där går det lätt att stuva 

undan smutstvätt eller större leksaker som används utanför sängen. Viktigt är att tyget är starkt 

och tåligt då det ska klara av en del vikt och höga tvättemperaturer. Höjd respektive diameter 

på säcken bör inte överskrida 1000 mm och  300 mm för att kunna få plats på stången. För att 

möjliggöra sortering av smutstvätt och leksaker delades säcken in i fack, förslutningsbara med 

dragkedja. Se bild 27. 

 
Bild 27 – Förvaringssäck med tre fack 

Sängbordsstommen behövde tvärstag mellan den övre och nedre delen för att kunna bära upp 

hävstångseffekten från bordsskivorna och förvaringslådorna. Bild 28 visar några olika varianter 

som övervägdes. 

 
Bild 28 – Stativ för sängbord och lådor 

 

Koncept C 

 

Antalet hjul utökades till fem och benen längdes för placering längre ut från centrum för att 

minska tipprisken. Fler hjul tar upp belastning i fler riktningar och ger bättre parering om 

belastningspunkten på brickan varierar. Dock får inte ben och hjul vara i vägen när personalen 

går med bordet.  

 

Brickan måste på ett smidigt sätt kunna tas av och på stativet. Bajonettfattning, sprintar och 

magnetlås övervägdes. Magnetlås föreföll enklast att manövrera och samtidigt vara mest 

lättstädat, och en variant av detta beslutades att testa på prototypen. Några olika storlekar och 
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former på bricka planerades också för att personalen skulle få avgöra vilket som vore smidigast 

att använda, se bild 29.  

 

 
Bild 29 – Varianter på brickor 

Efter övervägande rekommenderades uteslutning av handbromsfunktionen hos brickbordet. 

Mekanismer för löstagbar bricka och varierbar arbetshöjd tar redan en del plats på undersidan, 

och ju mer funktioner som krävs desto fler svårstädade detaljer behövs. Hjulen kan istället 

förses med spärrar som går att låsa vid stillastående läge. 

 

4.3.4. QFD 

 

En Pughs matris jämför och rangordnar olika produktkoncept i jämförelse med varandra. En 

QFD däremot jämför produktkoncept med befintliga, konkurrerande produkter för att ge en 

bild av dess marknadspotential.  

 

I QFDn för detta projekt angavs som användarkrav liknande urvalskriterier som använts i 

Pughs matris. Tekniska krav hämtades från kravspecifikationen. Sedan rangordnades de och 

samband mellan dem graderades. Ett urval av konkurrerande produkter hämtades från 

förstudiens konkurrentanalys. Urvalet gjordes främst utifrån relevans – befintliga produkter 

eller alternativ som sjukhuset är intresserade av att köpa in är naturligtvis viktigast att jämföra 

koncepten med. 

 

I både den tekniska analysen och kundvärdesanalysen var konkurrenternas resultat ojämna och 

spretiga. Det är inte konstigt eftersom de representerar flera olika produktgrupper. De är bra på 

olika saker, de löser olika problem, men ingen är optimal ur alla hänseenden. De egna 

produktkoncepten ger en produktserie som i kombination med varandra väl täcker upp alla 

aspekter av problemet. Det syns på den förhållandevis jämna och höga nivå som båda 

analyskurvorna ligger på.  

 

Några av de resultat för koncept B+C som kunde utläsas var: 

 

 Mycket bra utslag för arbetsyta och förvaringsvolym. En uppdelning av förvaring och 

avställningsytor på olika ställen i rummet skapar flexibilitet och medger tillsammans 

mycket yta samtidigt som respektive modul väl uppfyller krav på måttsättning.  

 Flera separata arbetsytor och möjligheten att sortera föremål är mycket bättre än hos 

befintliga produkter. Även här är det fördelaktigt med en genomtänkt produktserie 

istället för separata produkter som inte passar optimalt i kombination. 

 

- Vissa mått får sämre betygsättning, men det innebär egentligen inget problem i 

praktiken. Exempelvis är väggskenan längre än det tillåtna breddmåttet, men det gäller 

främst moduler stående bredvid säng. Dock klarar en låda eller säck hängande på 

stången kravet gällande djup. Det rullande brickbordet är något större än bredd- och 
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djupmåtten men är inte avsedda att stå på rummen permanent. En utformning optimerad 

för att föra med sig nödvändiga saker utifrån resten av avdelningen är viktigare.  

- ”Bidra till hemtrevlig miljö” och ”Sprida positiv energi” är mjuka värden som är svåra 

att värdera på konceptstadiet. Enligt respons från avdelningens personal är koncepten 

mycket trevligare än nuvarande produkter, men att avgöra om de uppnår något av de 

högsta betygen är svårt innan helt färdiga produkter har använts av patienter och 

anhöriga. 

 

Komplett HoQ presenteras i bilaga 12.  

 

4.3.5. DFR/FMEA 

 

Utformning av FMEA gjordes i samband med prototyptester, se även avsnitt 4.4.3. 

Prototyptillverkning och funktionstester. Att betrakta hur produkten praktiskt används gav 

insikt i vad som fungerar bra respektive mindre bra, vilka typer av problem som kan uppstå och 

vad som måste förbättras.  

 

Komplett FMEA presenteras i bilaga 13.  

 

4.3.6. DFM 

 

Ett resonemang kring, och val av, lämpliga tillverkningsmetoder förs i avsnitt 4.4.2. 

Tillverkningsmetoder. I detta stycke behandlas rekommendationer för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för dessa. 

 

Brickor och bordsskivor i plast formsprutas i två halvor som sätts ihop med hjälp av 

snäppfästen, se princip i bild 30. Plastkonstruktionen stärks upp med hjälp av en invändig 

stålram som trycks fast i stödväggarna. Viktigt är att i formen lämna hål för fastknäppning av 

stålramen samt att snäppfästen kring kanter tillverkas i ett stycke, så att övre och undre halvan 

lätt kan klickas ihop under monteringsförfarandet.  

 
Bild 30 – Princip för uppbyggnad av sängbordsskiva 

För att underlätta släppningen ur formen bör också plastdetaljer, i den mån det går, ritas med 

lutande väggar, av varierande grad. Plastlådan har dock lutande väggar av två anledningar, det 

underlättar tillverkningen men det möjliggör också för stapling av lådorna vilket var ett viktigt 

krav för att lättare kunna förvara dem. Plast i sig är billigt. Den stora kostnaden ligger i att ta 

fram verktyget. Ju större volymer som kan tillverkas, desto billigare blir tillverkningskostnaden 

per enhet. 

 

Stålrör kapas, bockas och svetsas. För att förenkla processen hade fler delar kunnat tillverkas 

av rör med samma dimensioner. Dock ansågs det viktigare att använda lämpliga dimensioner 
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för de olika användningsområdena. Exempelvis hade även stålram till bordsskivor kunnat göras 

av  15 mm-rör, men för att spara vikt och material valdes  10 mm istället.  

 

Tygsäcken tillverkas av stora tygbitar som är lätta att rita upp och skära till. Antal stycken har 

minimerats till åtta och endast fyra sömmar krävs för att fästa ihop dem alla. Därefter 

tillkommer sömnad av dragkedjor. 

 

4.3.7. DFA 

 

En DFA-analys utfördes enligt D.G. Ullmans mall, se tabell 7.  

 
Tabell 7 – DFA 

 
 

1. Stort fokus har lagts genom hela processen på att minimera antalet komponenter så 

mycket som möjligt. Få infästningsdetaljer, anpassning av tillverkningsprocesser och 

förenklad utformning har gett resultat, det är svårt att ytterligare minska antalet detaljer 

utan att tappa viktiga funktioner. 

2. Precis som angetts i punkten ovan har strävan efter att minska antalet 

infästningspunkter funnits med hela projektet. Ståldetaljer svetsas ihop i största möjliga 

mån för att undvika skruvförband, plastdetaljer sätts samman med fästen som ”byggs 

in” direkt i formsprutningen. 

3. Det är lätt att göra ett naturligt urval av baskomponent för respektive produkt. 

Respektive stålstomme för säng- och brickbord, samt bottenplattan för vägglisten. 

4. Baskomponenterna kommer att behöva vändas en gång vardera då komponenter 

behöver monteras från två håll = två positioner. 

5. Minimerat antal delar, en tydlig baskomponent och få rotationer av denna ger mycket 

goda förutsättningar för en effektiv monteringsprocess. 

6. De flesta delar kan lätt staplas, placeras bredvid varandra eller på annat sätt samlas för 

att tillhandahållas under monteringsförfarandet utan att problem uppstår. 
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7. Innan projektet nått så långt att en tillverkare är upphandlad är det svårt att ta ställning 

till denna punkt då det inte går att veta exakt hur monteringsförutsättningarna ser ut. Ett 

neutralt medelvärde valdes. 

8. Få komponenter är helt symmetriska. 

9. Få komponenter är symmetriska med monteringsriktningen. 

10. Övriga komponenter är klart osymmetriska. 

11. Se punkt 7. 

12. Där det är möjligt har hål försetts med fasade kanter för att förenkla infästning. 

13. Se punkt 7. 

 

Resultatet 68 poäng av 105 möjliga anses klart godkänt i detta skede av processen. Som 

nämndes ovan är det svårt att göra en sådan här analys helt korrekt utan att överlägga med en 

tillverkare. Vissa punkter får hypotetiska svar. Övningen ger ändå möjlighet att så långt som 

möjligt förbättra förutsättningarna för tillverkningsprocessen i förväg. 

 

4.3.8. DFMain 

 

För detta projekt kommer underhåll till största del innebära rengöring. Det måste vara lätt att 

följa hygienrutinerna, och produkten måste tåla att bli utsatt för starka rengöringsmedel på 

regelbunden basis utan att egenskaperna försämras. 

 

Materialval har gjorts utifrån tålighet mot temperatur och kemikalier. Som tidigare nämnts har 

ståldetaljer svetsas ihop i största möjliga mån, och på andra delar har snäppfästen och 

tryckknappar valts där så är möjligt. Allt för att undvika skruvförband som ger svårstädade spår 

och kanter. Det gör också att behovet av att plocka isär delar, och användningen av 

komplicerade verktyg, till stor del undviks.  

 

Svåråtkomliga detaljer som spår och skenor har så långt det är möjligt placerats på delar (lådor 

och brickor) som kan köras i dekontaminator och därmed inte behöver städas manuellt för 

hand. I övrigt eftersträvades släta ytor och mjuka övergångar. 

 

Slutkonceptet är ett flexibelt system som går att bygga på och anpassa efter behov. Det gör att 

många ingående delar är demonterbara vilket medför att de är lätta att byta ut om skador skulle 

uppstå. En svag länk är dock bygeln på plastlådorna för upphängning på stång. Att ha den 

integrerad i lådkonstruktionen är en fördel städ- och tillverkningsmässigt, men ger också 

nackdelen att hela lådan måste bytas ut om själva bygeln går av. 

 

4.4. KONSTRUKTION 

 

Nedan redogörs för val av material och tillverkningsmetoder, samt prototyptillverkning. 

 

4.4.1. Materialval 

 

Metall 

Aluminium och koppar övervägdes men valdes bort av flera anledningar. Aluminium är dyrare 

och tål dessutom inte Klorin som kan orsaka korrosion. Det forskas visserligen kring koppars 

förmåga att hämma bakterietillväxt, men för närvarande undviks koppar på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Stål valdes istället då det har goda materialegenskaper och samtidigt är 

relativt billigt. Tibnors sortiment användes för stålmaterialval. Enligt Rörkatalogen är 

kallbearbetade svetsade precisionsstålrör vanligt för lättare konstruktioner och väl lämpat för 
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möbelkonstruktion (Tibnor, u.å., s.23). Dock finns många variationer av legeringar, 

dimensioner och tvärsnittsform. För att kunna användas i detta projekt måste 

materialegenskaperna tillåta svetsning och bockning. Gällande dimensioner ansågs valet inte 

heller kunna göras endast utifrån vad som håller, utan också med en tanke på hur slutprodukten 

kommer att upplevas. Rördiametern bör vara proportionerlig till möbeln. Ett rör av mindre 

diameter men relativt tjock godstjocklek, som skulle hålla utan problem, kan se klent ut. Ett 

mer förtroendeingivande val vore ett grövre rör men med en tunnare godstjocklek, dock får det 

inte heller vara så grovt att möbeln ser klumpig ut. I samråd med Eskilstuna Handelsstål AB 

(Ahonen, 2014) valdes cirkulära rör av stålsorten SSEN10305-3 E220/E235. För 

prototyptillverkningen valdes dimensionerna  25 mm med godstjocklek 2 mm till 

sängbordsstommen, respektive  15 mm x 1,5 mm till stänger för lådupphängning. Till den 

färdiga produkten bör alla ståldelar lackas för att ge ett mindre kallt och hårt intryck.  

 

Trä och fibrer 

Medium Density Fiberboard (MDF) är en typ av träfiberskiva som är kompaktare och starkare 

än exempelvis plywood och tätare än spånskiva. MDF lämpar sig väl för skärande bearbetning 

och målning då ytan hålls mycket jämn och slät oavsett skärriktning. Spånskivor tillverkas av 

större spån och en sågad yta har därför större håligheter, så ytan måste beläggas med folie eller 

laminat för att bli helt slät. Valet föll på MDF som ansågs ha störst frihet gällande 

användningsområde men samtidigt till ett rimligt pris. 

 

Plast 

En laminatbeläggning på spånskiva är ett starkt och tåligt alternativ till lackad MDF eller trä. 

Problemet med laminat är att det inte går att tillverka så att det täcker en hel skiva som har både 

rundade framkanter och avrundade hörn. Laminatskiktet veckas om inte skarpa hörn alternativt 

rak framkant används, se bild 31. Avrundade hörn är av stort önskemål, vilket innebär att en 

rak framkant med separat framkantslist måste användas. Risken är dock stor att hörnskarven 

mellan de båda laminatskikten skulle luckras upp av den långvariga belastningen av fukt och 

kemikalier. Det befintliga sängbordet har endast laminat eller folie på ovan- och undersida av 

respektive skiva vilket gett problemet att den råa kanten börjar luckras upp. 

 
Bild 31 – Rak laminatkantlist som kan dras runt runda hörn, samt rundad framkant mot rätvinkligt hörn 

(Marbodal, u.å.) 

Bordsskivor och brickor skulle istället kunna tillverkas i plast. Plasten måste vara tillräckligt 

hård och stark, men samtidigt inte så spröd att den spricker vid belastning och slag. Reptålighet 

är också en viktig egenskap då mikroorganismer kan samlas och föröka sig i repor. Några 

vanliga plaster är Polykarbonat (PC), Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS) och Polypropen (PP). 

PC har god beständighet mot slag och värme. Ett vanligt användningsområde är behållare för 

mat och annan utrustning i storkök. ABS är en mycket mångsidig plast då andelar av de tre 

ingående polymererna kan varieras för att nå önskade egenskaper, exempelvis hög slagseghet 

och kemikalierestistens. PP har hög hållfasthet men kan upplevas mjuk och seg, detta ger hög 

resistens mot utmattning men gör också att till exempel en låda skulle få svårt att hålla formen 
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vid belastning. En undersökning bland befintliga sjukhusmöbler visade att ABS är den 

vanligast representerade plasten. Det används bland annat till madrassbottnar, sänggrindar och 

förvaringsmöbler. För att följa branschnormen valdes därför ABS.  

 

Tyg 

Tvätt- och leksakssäcken måste tåla tvätt i höga temperaturer, 60°-95°, men måste också kunna 

bär upp ganska stor vikt. Syntetiska material som akryl och polyester tål sällan tvättemperaturer 

över 40°. Linne kan tåla upp emot 60°. Yllematerial tål endast handtvätt eller skonsamma, kalla 

tvättprogram medan vissa typer inte ens bör blötläggas. Bomull däremot tål att tvättas i höga 

temperaturer, rådfrågning i flera tygaffärer gav vetskap om att även tyg märkta med 60° tål 

högre temperatur. Är tyget färgat kan dock färgen påverkas, och krympningen ökar något. 

Detta bör därför tas i beaktning vid framtida tillverkning av produkten. Plastad frotté (frottétyg 

med ett tunt plastskikt på avigsidan) tål 95° men det ansågs inte lämpligt till detta 

användningsområde. Risken är att det drar åt sig damm, hårstrån och annan smuts vilket är 

dåligt ur hygiensynpunkt och inte heller ser speciellt trevligt ut. Valet föll därför på grovt tyg 

av 100 % bomull. 

 

4.4.2. Tillverkningsmetoder 

 

Stålrör bockas i varierande radie för att uppnå rätt form för stålstommarna. Delarna bör i största 

möjliga mån svetsas samman för att undvika skruvförband som ger svårstädade spår och 

kanter. Länkhjul skruvas fast i rörstomme från undersidan. 

 

Plastdetaljer bör formsprutas. Formsprutning är en av de vanligaste och viktigaste metoderna 

för plasttillverkning. Det lämpar sig väl för både termoplaster och härdplaster och det finns en 

stor frihet i att det går att tillverka såväl enkla som mycket komplicerade former av varierande 

storlek. Låda och lock formsprutas var för sig. Bordsskivor och brickor delas så att en över- 

respektive underdel tillverkas för sig och sedan sätts ihop med snäppfästen.  

 

Förvaringssäcken maskinsys och tryckknapparna nitas fast. 

 

4.4.3. Prototyptillverkning och funktionstester 

 

För att visualisera produktförslagen på ett mer konkret sätt än CAD-modellering planerades 

redan tidigt för framställning av prototyp eller modell. När sedan mer än ett koncept önskades, 

och fokus hamnade mer på funktion än estetik, ändrades förutsättningarna för prototyp-

tillverkningen. Fler produkter och delar behövde framställas på den avsatta tiden vilket gjorde 

att förenklingar i konstruktionen krävdes. Prioriteringar gjordes i samråd med handledare och 

uppdragsgivare för att säkerställa rätt nivå och uppnått syfte. Det viktigaste var att få fram 

testprodukter i naturlig storlek för att se hur stor plats de tar på patientrummen, hur lätta de är 

att förflytta på avdelningen och så vidare. Vissa funktioner kunde uteslutas eller förenklas. 

Sängbordet fick en bottenplatta av MDF istället för att göra hela stommen i stål. Det höj- och 

sänkbara sängbordet ändrades till en avtagbar skiva som kunde fästas i två lägen. Enkel finish 

ansågs bäst, dels tidsmässigt för att hinna få fram alla produkter, men även kostnadsmässigt. 

Framförallt också för att få ut så mycket som möjligt av provningstillfället och inte styra för 

mycket genom att visa upp en ”färdig” produkt.  
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Prototyptillverkning  
 

 
Bild 32 – MDF-skiva sågades ner i lämpliga delar 

Botten på sängbordsstommen, sängbordsskivor, 

brickor och vägglister gjordes av MDF. 

Planering av sågningen gjordes genom att först 

rita upp alla delar på ett papper. Alla delar med 

gemensamt längd- eller breddmått samlades på 

rad  och på så sätt skapades en skiss på hur 

sågningen skulle utföras för att minimera spill. 

Samtliga delar kunde sågas ut ur två långa delar 

MDF. 

 
Bild 33 – Stomme till brickbord 

Till brickbordsstommen användes en gammal 

skrivbordsstol. Sits och ryggstöd skruvades av. 

En extra rördel skarvades på för att förlänga 

stommen och medge bekväm arbetshöjd för 

stående/gående ställning.  

 
Bild 34 – Formskiss inför bandsågning 

Ritningar på de olika brickorna skrevs ut i skala 

1:1. Formen klipptes ut och ritades av på 

respektive del av MDF, därefter användes 

bandsågen för att såga ut rätt form. 

 
Bild 35 – Ursågning handtag 

För att skapa stora hål för handtag borrades hål 

av lämpig storlek i varje ände och därefter 

användes en sticksåg för att såga resten av 

formen. 

 

Arbetet med brickor och övriga skivor slutfördes 

genom att slipa kanter och ytor släta.  
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Bild 36 – Magnetlås 

En variant av magnetlås tillverkades; en mindre 

platta med två extra starka magneter och en 

stödjande bult, samt motsvarande magneter och 

ett hål med fasad kant under respektive bricka. 

 

Genom att vrida brickan dras magneterna isär, 

sedan kan brickan lyftas av bulten. 

 
Bild 37 – Färdigt brickbord 

Bild 37 visar komplett prototyp för brickbord 

med tre olika varianter av bricka. 

 
Bild 38 – Delar till båge för sängbordsstomme 

En båge till sängbordsstommens vertikala del 

bockades i en U-form av det grövre 

rörmaterialet. Det tunnare rörmaterialet kapades i 

lämpliga längder och förbereddes för fastsättning 

på stommen.  

 
Bild 39 – Färdigställd stålstomme 

De raka ”pinnarna” svetsades fast mot insidorna 

av rörstommen vilket gav horisontella stöd för 

sängbordskonsoler och upphängning av lådor. 

 

Bockade delar fästes på framsidan av 

rörstommen genom att försänka ändarna i 

borrade hål och sedan svetsa fast dem. Detta gav 

starkare stöd för bordsskivorna då hävstångs-

krafter stås emot lättare än om rören bara svetsats 

direkt mot ytan. 

 

Muttrar svetsades fast inuti rörändarna på 

stommen för att kunna skruva fast den med hjälp 

av bultar genom bottenskivan. 
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Bild 40 – Fyrkantrör till konsoler 

Konsoler till sängbordsskivorna gjordes av 

fyrkantrör i stål. För att få ett finare gerat hörn 

sågades beräknad vinkel med hjälp av en 

vinkelslip, men istället för att såga rakt igenom 

och svetsa ihop två delar sparades den övre 

kanten, röret veks ihop och skarven svetsades på 

undersidan. 

 
Bild 41 – Färdiga konsoler 

De färdiga konsolerna skruvades sedan fast på 

bordsskivornas undersida. 

 
Bild 42 – Färdigt sängbord 

Stålstativet skruvades ihop med den hjulförsedda 

bottenplattan. Sängbordsskivorna hakades på  

stommen. Självhäftande krokar klistrades upp-

och nedvänt på plastlådor från IKEA som sedan 

kunde hängas över de horisontella stöden. 

 

Bild 42 visar komplett prototyp för sängbord.  

 
Bild 43 – Vägglister 

Stänger från IKEA skruvades fast på lister av 

MDF. 
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Bild 44 – Klippning av delar till tygsäck 

Säcken, av modell enligt bild 27, syddes av 

bomullstyg. Enligt tvättråd klarar detta tyg 60° 

och har en krympning på 4 %, vilket togs med i 

beräkningen av delarnas storlek. Varje mått 

dividerades med 0,96 för att få ett större mått, så 

att säcken efter 4 % krympning skulle hålla 

måtten  300 mm och höjd 300 mm per fack. En 

sömsmån på 10 mm adderades också till varje 

kant.  

 
Bild 45 – Färdig vägglist 

Bild 45 visar komplett prototyp för vägglist med 

utrustning. 

 

 

Funktionstester 

 

2014-05-19 utfördes funktionstester på B78. Precis som vid tidigare utvärderingsmöten 

närvarade B78BS01, B78SS01, B78CS01, samt Stina Fransson Sellgren och Ylva Askfors. 

Produkterna fick positiv respons men konstruktiv kritik och bra synpunkter på förbättringar 

lämnades också. 

 

Sängbordets höjd upplevdes som lagom. Prototypen hade två lägen, 750 och 950 mm som 

skulle representera högsta och lägsta position. 750 mm som lägsta höjd passade mycket bra till 

sängens motsvarande lägsta läge, men vid 700 mm som angetts i kravspecifikation skulle det 

vara svårt att få plats att sitta i sängen med benen under bordsskivan. Bild 46 visar sängbordet 

placerat vid patientsäng. 

 

Det upplevdes mycket positivt att lådorna kunde tas bort och köras i dekontaminatorn. Ett 

önskemål var att kunna göra detsamma med bordsskivorna. Det större bordet skulle 

förmodligen inte få plats, men det mindre personalbordet vore bra att ha löstagbart. 

 

Totalhöjden på sängbordsstommen, 1400 mm, ansågs vara för hög. Att hålla i bygeln och 

skjuta bordet framför sig kan bli obekvämt i axlar och armar. Detsamma gällde personalbordet 

på 1250 mm, att sänka detta några centimeter skulle göra det bekvämare att sträcka sig efter 

utrustningen. Det beslutades att revidera måtten till 1300 respektive 1200 mm. 
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Bild 46 – Sängbordsprototoyp i patientära läge 

Väggskenan visade sig vara lite för djup, en hängande låda infäst i överkant på stång lutar 

mycket då underkanten slår i väggen ca 40-50 mm innanför stången. Se bild 47. Detta måste 

åtgärdas. Likaså måste någon form av spärr eller låsning adderas. Att bara hänga lådan över en 

stång medför risken att lådan ramlar ner på någon om den stöts till. Osäkerhet uttrycktes också 

kring huruvida säckens infästning skulle hålla när den fylls. Tryckknapparna som använts är en 

starkare variant avsedd för väskor, förtält, båtkapell med mera. De tål dessutom 95°-tvätt. Men 

för att vara på den säkra sidan går det att addera fler knappar för att dela upp belastningen och 

uppnå högre säkerhet. 

 

 
Bild 47 – Lutande låda 

Brickbordet provades också. Magnetlåset fungerade inte som förväntat då det var för svagt och 

brickan lättade från fästet. Bajonettfattning eller sprintar bör undersökas istället. Brickan 

behöver dock vara löstagbar för att förenkla hanteringen, då behöver inte hela vagnen föras 

med in i det trånga läkemedelsrummet.  

 

De två ovala brickorna var populärast, se bild 48. De hade samma längd med olika bredd. Den 

största brickan med ett handtag ansågs mest praktisk storleksmässigt, men två handtag var att 

föredra. En kombination mellan dem bör tas fram. Brickan med bokställ (längst till höger i bild 

29) som också fanns som prototyp ansågs lite stor och klumpig för att använda enligt 

nuvarande rutiner. Om nya rutiner införs som kräver att surfplattor tas med in i rummet för 

anteckningar till journalföring kan det bli aktuellt i framtiden. Eller så skulle den eventuellt 

kunna passa andra avdelningar som redan arbetar på detta sätt. 
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Bild 48 – Brickorna med högst betyg 

Fem hjul var stadigt och bra men ändå lättkört. Alla hjul kan vara svängbara. Någon 

handbroms är ej nödvändig, en spärr direkt på hjulet skulle vara tillräckligt. Dock upplevdes 

diametern för hjulens placering, 600 cm, något för stor. En jämförelse med en blodtrycksmätare 

som har  550 mm visade att  500-550 mm skulle vara lämpligt. Blodtrycksmätarens 

infästning i botten var inte heller centrerad vilket gör att det är mindre risk att slå fötterna i 

hjulen om man skjuter anordningen framför sig. Se jämförelse i bild 49. 

 

 
Bild 49 – Blodtrycksmätare och brickbordsprototyp 

 

4.5. PROJEKTEKONOMI 

 

Den kostnadskrävande delen av projektet var just prototyperna. En budget på 4000 kr fanns till 

förfogande. 

 

Hela prototyptillverkningen utfördes i verkstäderna på MdH med full tillgång till skolans 

verktyg och maskiner, därför belastades projektet inte med några tillverkningskostnader. 

 

En specifikation över inköpt material och kostnader för detta har samlats i tabell 8. Priser 

redovisas inklusive moms. För samtliga kostnader stod CTMH och Karolinska 

Universitetssjukhuset.  
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Tabell 8 – Kostnadssammanställning prototyptillverkning 

 

Även om ambitionen var att endast köpa så mycket material som gick åt, så var det inte alltid 

möjligt. Vissa saker såldes bara i flerpack eller enligt specifika mått, exempelvis MDF-skiva 

och tryckknappar. Stålrören såldes i standardlängder om 6,1 meter vilket gjorde att kortare 

längder inte skulle löna sig prismässigt. En del av den extra rörlängden användes istället till att 

öva på bockning, kapning och svetsning innan tillverkning av den slutgiltiga prototypen 

gjordes. Överblivet material bestod till största del av MDF och rör.  

 

Totalkostnaden för prototyperna blev knappt 2400 kr. I förhållande till budgeten på 4000 kr var 

detta väl genomfört då ca 40 % av den aldrig behövde utnyttjas. Största anledningen till att 

kostnaden hölls inom ramarna med så stor marginal var troligtvis att allt arbete kunde utföras i 

MdHs verkstäder alternativt med andra resurser som studenten hade tillgång till. Inga 

tillverkningskostnader belastade budgeten.  

  

Mtrl Butik Produkt Mått Pris Leverans Totalt 

MDF 

Beijer  

MDF-board 19x1220x2440 mm 444,60 kr 

250 kr 1060,60 kr 
Möbelhjul 

Länkhjul broms   50 mm 2x99 kr 

Länkhjul   50 mm 2x84 kr 

Stålrör 
Eskilstuna 

Handelsrör 

SSEN10305-3 

E220/E235 

  25x2 mm 190,63 kr 
312,50 kr 617,51 kr 

  15x1,5 mm 114,38 kr 

Bult+Mutter Swedol Skruv lösvara M12 0,21x190 kr - 49,88 kr 

Rörhållare 

Clas Ohlson 

Rörhållare   25 mm-rör 2x29 kr 

- 228 kr 

Krok Självhäftande 4-pack 25 kr 

Krok Ledad självhäft. 4-pack 39 kr 

Slippapper Sliparksortiment 5-pack, 3 grovlekar 37 kr 

Tryckknapp Tryckknappssats 10-pack 69 kr 

Plastlåda 

IKEA 

GLES låda 38x28x20 mm 3x12 kr 

- 147,83 kr Stång BYGEL stång 550 mm 2x19 kr 

Tyg MINNA bomull 1,07 m 1,07x69 kr 

Magnet 
Panduro 

Supermagnet   9 mm, 5-pack 2x64 kr 
- 177 kr 

Lim Loctite gel 3 g 49 kr 

Dragkedja Ohlssons 

Tyger 

Dragkedja 50 cm 3x25 kr 
- 94 kr 

Sytråd Tråd 1 rulle à 1000 m 19 kr 

     TOTALT 2374,82kr 
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5. RESULTAT 

 

Det färdiga konceptet består av tre huvudsakliga delar; ett sängbord, ett brickbord och en 

vägglist för kompletterande förvaring, se bild 50. Tillsammans kompletterar de varandra och 

bildar en helhetslösning som bidrar till att minska spridningen av VRI.  

 

 
Bild 50 – Komplett förvaringskoncept 

 

Personal, patient och anhörig har olika behov. Patienten har till stor del ett behov av sängnära 

förvaring då en stor del av tiden spenderas i sängen. Ett bra bord som är tillräckligt stort att till 

exempel äta, rita eller leka vid; samt lättillgängliga lådor för att förvara snacks och leksaker. 

Anhörig behöver mer plats för såväl sina egna tillhörigheter som övriga saker tillhörande 

barnet, dock är närhet till patientsäng inte ett krav varför vägglisten togs fram som komplement 

till sängbordet. Personalen i sin tur behöver en egen avställningsyta för att arbeta på rummet. 

Detta har tillgodosetts genom ett separat brickbord samt en mindre bordsskiva på sängbordet. 

Vidare är personalens största och viktigaste behov att samtliga ytor är lättåtkomliga för 

städning. Fler och större förvaringsytor gör att saker kan stoppas undan, vilket ger bättre 

åtkomst för ytstädning. Sedan är ytorna i sig mer lättbearbetade. Fasta ytor har gjorts så släta 

som möjligt. Lådor kan tas bort och diskas i dekontaminator, och säcken kan maskintvättas i 

95°. Närmare beskrivning av produkterna följer i avsnitt 5.1. 

 

 

5.1. CAD-MODELLERING 

 

Nedan redovisas 3D-visualiseringar ur CAD-programvaran SolidWorks, samt utförligare 

beskrivningar av respektive del.  
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Bild 51 – Komplett sängbord 

Sängbordet har två separata bordsytor för 

patient och personal. Detta ger en bättre 

möjlighet att separera läkemedel och prover 

från exempelvis mat, leksaker eller blöjor – 

och därmed förbättras förutsättningarna för en 

mer hygienisk miljö. Lådor hängs på 

motstående sida om den vertikala ramen. 

Underredet rullas lätt in under sängen för att 

bordet ska nå in över den. Samtliga hjul är 

fullt svängbara men det bakre hjulparet har 

försetts med bromsar så att sängbordet kan 

spärras vid behov.  

 
Bild 52 – Undanfällda bordsskivor 

De båda bordsskivorna kan fällas bort om de 

inte behövs. Det sparar också plats när bordet 

inte används. Skivorna fästs runt rören med 

hjälp av klämfästen, som spänns åt eller 

lossas med hjälp av en genomgående skruv 

med ratt. Detta medger att bordens höjd kan 

justeras steglöst och även fällas undan på 

detta sätt.  

 

Skivornas ytterkant har försetts med handtag 

så att skivorna är lätta att fälla fram och 

undan, samt gör det smidigt att dra och flytta 

bordet för en patient som sitter eller ligger i 

sängen.  

 
Bild 53 – Tvärsnitt plastlåda 

Plastlådan har en bred båge i bakkant för 

upphängning på stång. Denna smalnades av 

för att kunna snäppas fast runt stången så att 

lådan inte faller av så lätt om den skulle få en 

knuff. Samma infästningsmetod gäller både 

på sängbord och väggskena. Locket dras ut 

och fälls ned längs framsidan enligt samma 

princip som beskrivs i bild 26. 

 
Bild 54 – Staplade lådor 

När lådorna inte används tas locket av och de 

går att stapla. Tre lådor per sängplats ska 

tillhandahållas och de bygger tillsammans ca 

425 mm på höjden. De får med god marginal 

plats i garderobens toppskåp vid respektive 

patientplats. 

 

Eftersom låda och lock enkelt kan tas isär och 

flyttas går de att desinficera i dekontaminator. 

Detta sparar tid och ger ett bättre resultat, 

vilket frigör tid för vårdpersonalen och ger en 

mer hygiensäker miljö. 
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Bild 55 – Låda hängandes på stång 

Vägglisten har försetts med en längsgående 

klack i nederkanten som stödjer upp lådan så 

att den hänger horisontellt.  

 

Själva stången skruvas fast på vägglisten 

genomgående från baksidan, vilket ger en 

stadigare infästning men också gör att antalet 

synliga skruvskallar minimeras. Det ger färre 

hål och spår att försöka komma åt vid 

städning. 

 

 
Bild 56 – Komplett utrustad vägglist 

Vägglisten gjordes kortare än vad som först 

planerats för att lättare få plats i de trånga 

rummen där stor del av väggytan redan är 

upptagen. Två stänger är beräknat att 

användas i varje rum (en per sängplats i 

dubbelrum samt två i enkelrum) vilket ger en 

väl tilltagen totallängd, men medger 

flexibilitet i placeringen. Listen monteras på 

en höjd av 1200 mm öfg. 

 

En låda och en säck får plats på varje list. De 

tas fram vid behov vilket ger ett flexibelt 

system. Patienter som ligger inne korta 

perioder, kanske bara över natten, behöver 

inte dessa och då tar vägglisten i sig minimalt 

med plats jämfört med en ordinarie möbel. 

 

Säcken hängs runt stången med hjälp av en 

tygrem som knäpps ihop med tre tryck-

knappar.  

 
Bild 57 – Brickbord 

Brickbordet har fem hjul, varav två med 

spärr. Ju fler hjul desto stadigare underrede. 

Brickan har handtag i bägge ändar för att 

kunna bäras och rullas på ett bekvämt sätt. 

 
Bild 58 – Bricka i profil 

Under brickan finns fäste för bajonettfattning 

till stativet, med centrerad placering. På var 

sida har stödklackar adderats för att brickan 

inte ska vara vinglig när den tagits loss och 

ställts på ett bord för dukning av medicin 

m.m. 
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5.2. RITNINGAR 

 

Samtliga ritningar redovisas i bilaga 14.  

 

5.3. PROTOTYPER 

 

Enklare prototyper byggdes under projektets gång för att kunna testa och utvärdera produkterna 

på plats, se bild 59-61. De var värdefulla hjälpmedel i slutskedet av utvecklingsprocessen och 

med hjälp av dem kunde ett än bättre slutresultat säkerställas. 

 

 

 
Bild 59 – Sängbordsprototyp 

 
Bild 60 – Brickbordsprototyp 

 
Bild 61 – Vägglistprototyp 
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6. ANALYS  

 

Arbetet med projektet har fortskridit på ett mycket smidigt sätt och jag har haft fantastiskt stöd 

från personal på CTMH, Karolinska Universitetssjukhuset och MdH. Förändrade 

omständigheter under projektets gång medförde att utförandet av alla moment inte gjordes i 

den ordning som först planerats. På grund av hög belastning på vårdavdelning B78 sköts det 

första mötet upp, informationsinsamlingen kom därför igång senare än förväntat vilket fick 

följden att förstudien tog längre tid än planerat. Avsikten med prototyperna ändrades också 

under tiden. Initialt var tanken att en prototyp skulle tillverkas för att illustrera det färdiga 

resultatet. Istället beslutades att göra enklare testprototyper för provningar på avdelningen. Det 

gjorde att tiden för att tillverka prototyperna kortades ner, och andra moment (främst DFx-

verktyg) utfördes efter detta för att dra nytta av erfarenhet och feedback från testerna. 

Slutresultatet togs istället fram efter att prototyperna utvärderats.  

 

Önskemål om resultat utökades också under tiden då målet ändrades från ett produktförslag till 

tre produkter i en produktgrupp. Vartefter arbetet blev större fick fokus därför läggas på 

övergripande funktioner och behov, medan exakta konstruktioner ner på detaljnivå har 

prioriterats bort. Slutresultatet fick avgränsas till att vara mer på konceptnivå än detaljnivå. 

Vissa mekaniska lösningar behöver därför närmare utveckling när projektet drivs vidare i 

CTMHs regi. 

 

Gantt-schemat var ett stort stöd i processen. Det skapades vid starten av projektet då kännedom 

om alla påverkande faktorer ännu inte fanns, men vartefter förutsättningarna ändrades användes 

det ändå som checklista och uppföljningsverktyg för att se till så att alla moment genomfördes.  

 

Det viktigaste mätbara målet, att minska spridningen av VRI, är svårt att följa upp i detta 

skede. En omfattande process av provtagningar och odlingar krävs för att mäta förekomsten 

idag jämfört med efter införandet av dessa nya produkter. Det kan inte utföras inom ramen för 

detta projekt då produkterna först måste realiseras. Teoretiskt sett är ändå förutsättningarna 

goda. Produkterna är mycket bättre anpassade för avdelningens behov än de nuvarande, och 

mycket positiv feedback har mottagits från uppdragsgivarna. Arbetet för att realisera dessa 

koncept kommer att fortskrida efter detta projekts utgång vilket känns otroligt roligt. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Flödesschemat för produktutvecklingsprocessen enligt Ullman är en bra utgångspunkt, men det 

kan inte alltid följas till punkt och pricka. Fler moment utfördes här parallellt under en längre 

tid istället för att arbeta med en sak i taget. Slutsatsen blir att planering och stöd är viktigt, men 

framförallt krävs flexibilitet att under arbetets gång anpassa sig till förändrade förutsättningar 

för att uppnå ett gott resultat. Möjligheten att i efterhand jämföra planering och utfall ger goda 

förutsättningar till erfarenhetsåterföring och att planera framtida projekt på ett bättre sätt. 

 

Som tidigare nämnts bör man arbeta vidare med de mekaniska lösningarna inför vidare 

produktrealisering. Sängbordsskivorna skulle exempelvis kunna fällas ut på ett smidigare sätt. 

När en eller flera tillverkare inkopplas kan modifieringar behöva göras – ett nytt utförande av 

DFM och DFA bör utföras enligt nya förutsättningar.  

 

Att köra lådor i dekontaminatorn tros inte bara vara bra ur arbetsmiljösynpunkt utan även ur 

hygiensynpunkt. Hela lådan blir desinficerad utan svårigheter med att komma åt överallt, eller 

risk för att ”den mänskliga faktorn” ger ett varierande resultat beroende på mängden 

rengöringsmedel eller mekanisk bearbetning. 

 

Mycket färg har använts för att liva upp stämningen på rummen och skapa positiva reaktioner 

hos barnen. Det gör att produkterna skulle kunna upplevas något ”barnsliga” av de äldre barnen 

i övre tonåren, och av vuxna. Vid den händelse produkterna kan vara till nytta även på 

vuxenavdelningar bör färgvalet därför ses över. 

 

Under arbetets gång har även förbättringspotential identifierats som ligger utanför detta arbetes 

ramar. Framför allt rekommenderas avdelningen att se över deras gemensamma förvarings-

utrymmen. Ett enhetligt förvaringssystem som skapar bättre ordning i skölj- och 

behandlingsrum samt materialförråd skulle behövas. Och om ett gemensamt förråd kunde 

avvaras till patienterna skulle skrymmande föremål som exempelvis resväskor inte orsaka 

trängsel på patientrummen. Dock medför det andra frågeställningar att överväga noggrant. Det 

är redan ont om utrymme i dessa förråd som det är vilket gör det svårt att avvara mer plats till 

annat. Om flera patienter delar på samma förråd innebär det också en ny risk för smittspridning 

varför rutinerna kring rengöring av dessa föremål måste undersökas.  
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9. ORDLISTA 

 

basala hygienrutiner Rutiner kring att upprätthålla god hygien i vårdarbetet. 

Innebär bland annat regler kring handhygien, 

skyddshandskar och kläder. 

DFx-verktyg Övergripande benämning för verktyg som DFR, DFM, 

DFA, DFMain m.fl. 

gastroenterologi  Sjukvård inriktat mot sjukdom i mag-tarmkanal, lever, 

gallvägar och bukspottkörtel. 

hematologi Sjukvård inriktat mot blodsjukdomar. 

intensivvård Sjukvård inriktat mot svårt sjuka och/eller allvarligt 

skadade personer med sviktande vitala funktioner. 

medicintekniska device Produkter och utrustning inom medicinteknik. 

melatonin Kroppshormon som påverkas av ljus och bland annat styr 

vår dygnsrytm 

nefrologi Sjukvård inriktat mot njursjukdomar. 

onkologi Sjukvård inriktat mot tumörsjukdomar (cancer). 

patogen Sjukdomsframkallande organismer som bakterier, virus, 

svampar och parasiter. 

perspiratio Kroppens vätskeförlust via utandningsluft och 

avdunstning genom huden. 

transplantation Flytt/utbyte av organ eller vävnad. 

ventilator-associerad 

pneumoni 

Lunginflammation i samband med vård i respirator. 

vårdrelaterade infektioner Infektioner som uppkommer i samband med sjukvård, 

eller som vårdpersonal drabbas av i samband med 

yrkesutövande. 
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Pro;table
Höj- och sänkbart sängbord

Proton Caretec AB 
Box 8   Tel.  +46 370 69 26 60 
Mellangatan 1  Fax. +46 370 69 26 70
568 21 Skillingaryd E-mail. caretec@proton.se

www.proton.se/caretec

Fakta Pro;table

Produktbeskrivning

Artnr  410100 (bok), 410101 (Björk)  Artnr  410102 (bok), 410103 (Björk)
– Fotmanövrerad höj/sänkning   som ovan fast med 
– Hurts och fällskiva med laminat   – Hurts och lådor tillverkade i fanér. Låsbar.
– En stor och två små lådor, dekontaminerbara 
– 75 mm bromsade hjul  
– Handduks-/ tillbehörshängare   
– Näthylla för skor 

Både hurts och fällskiva kan justeras i höjd för att passa patient och/eller sänghöjd. Bordet kan höjas/sänkas 
steglöst genom en gaskolv som manövreras med en fotpedal i bordets kortsida. Bordsstativet är utrustat med 
en kraftigskohylla av nät och lättrullande länkhjul varav två är försedda med broms. Hurts/fällskiva kan enkelt 
ändras mellan höger och vänsterutförande, helt utan verktyg. Fällskivan är vid uppfällning enhandsmanövrerad 
men vid nedfällning fordras av säkerhetsskäl ett tvåhandsgrepp.Både hurts och fällskiva är  tillverkade av MDF-
board som laminerats på båda sidor med plastlaminat. Hurtsen är försedd med två mindre och en stor tvättbar 
låda av standardstorlek och handdukskrokar. Som tillval finns en kombinerad urinflaskhållare och papperskorg 
för plastpåse som hängs på bordets kortsida. I de fall en radiokassett används finns en kassetthållare som läggs åt 
valfritt håll under toppskivan.Vid rengöring kan toppskiva, fällskiva, bakstycke på hurts, lådor, skohylla, urin-
flaskhållare/papperskorg och kassetthållare enkelt plockas bort för att förenkla vid rengöring.

Mått och vikt
Längd med fällskivan uppe   105 cm
Längd med fällskivan nedfälld 48,5 cm
Bredd    45 cm
Höjd    70–100 cm
Vinkel på fällskiva   stegvis 0°– 45°
Stor låda (l x b x h)  37 x 35 x 10cm
Liten låda (l x b x h)  14 x 35 x 10cm
Hjul    75mm
Vikt    27 kg 

Ytbehandling/färg
StativGrå Epoxi, Slitytor/Korg Krom, Hurts/skivor i laminat, Lådor Vit PP-plast

Tillbehör
Papperskorg/urinflaskhållare  Radiokassettfäste, vändbart  Telefonhållare
Art nr: 41104   Art nr: 41125W   Art nr: 41353



At a glance: 

• Maximal stability in all circumstances.

• Extreme solidity; easy and quick maintenance.

• A simple and friendly adjustment mechanism.

• Total safety for your patients with the
 Autolift® system.

• A modern and elegant design harmonised with   
 Hill-Rom’s Meltis® range

Optimise and secure your working 
environment as well as your patient’s 
environment
Determined to ease the caregivers’ daily work, Hill-Rom 
has designed an innovative generation of ergonomic
and functional bed tables.

Practical and easy-to-use, the TA 270 bed table 
contributes to increase the patient’s comfort and
well being.

Moreover, it’s modern top design guarantees extreme 
solidity and allows a large choice of colours.

Products

   TA 270 Bed Table 
Ergonomic, reliable and safe
                               for you and your patients.

tnd04001
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www.hill-rom.com

USA & Canada

Western & Eastern Europe

Middle East / Africa / 
Indian Sub-Continent

Asia Pacific

Suisse/Schweiz .................... +41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig) ............................021/706 21 38

Österreich ........................... +43 (0)2243 / 28550

Ireland .................................. +353 (0)1 413 6005

Iberia ..................................... +34 (0)93 6856000

Nordic Countries .......................+46 (0)8 564 353 60

Export ..............contact your local Hill-Rom distributor
....................or contact your Area manager via website
.............................................. or call +1 812 934 8173

France .......................................+33 (0)2 97 50 92 12 

United Kingdom .......................+44 (0)1530 411000

Deutschland .............................. +49 (0)211/16450-0

Nederland .................................+31 (0)347 32 35 32

Italia ................................................. +39 02-950541

Products

Hill-Rom reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products. 

Manufactured by Hill-Rom SAS - Pluvigner, France © 2007 Hill-Rom Services, Inc. – ALL RIGHTS RESERVED.

TA 270 Bed Table
Ergonomic, reliable and safe for you and your patients.

Technical data
• Column, foot and table top support plate in steel protected
 by metallic grey epoxy coating.

• All plastic parts in grey ABS.

• 4 x 50 mm double band castors.

Dimensions :

- Adjustable Height ....................................................... 73 / 108 cm

- Front wheelbase .................................................................. 31 cm

- H symmetric shaped foot base ......................................94 x 49 cm

- Board TA270 FT (fixed table) .........................................96 x 45 cm

 Board TA270 TT (tilted table) .................... (22 x 45) + (22 x 74) cm

- Angular rotation for tilted table top .................................... +/- 30°
 (complete rotation possible)

- Thickness of full resin table top ............................................. 8 mm
 (no penetration of humidity possible)

- Thickness of table top and support ..................................... 5,5 cm

- Safe working load:

 at the centre of the table top ................................................ 30 kg

    stability at any point.............................................................. 16 kg
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Functional safety 
The Autolift® system ensures optimal safety by reducing the risk 
of entrapment and overturn. The table top lifts and secures into 
place with a simple push.

Ergonomic design
With its H-shaped base, 
the TA 270 is compatible 
with every care environment 
while preserving maximal 
stability.

The reduced width of its front wheelbase allows it to be 
positioned in all areas of the patient’s room as well as 
under beds equipped with a fifth wheel. 

The bevelled edges easily guide you to the command 
handles and contribute to the refined and elegant design.

Simplified 
maintenance 

The easy to clean,
full rotating table top, 
greatly facilitates the 
cleaning process.

Reading position

Offer your patients the 
best reading position, 
with the adjustable 
30° resin table tops.

Fixed board

Choose a fixed or 
adjustable table top 
depending on your 
needs.



ProductsProduct

AvantAge BL260 Combi-Bedside Locker 

Width ............................................................................................................................................464 mm
Depth............................................................................................................................................559 mm
Height of the gap between the two parts.....................................................157 mm
Max height of overbed table tray..........................................................................1110 mm
Min height of overbed table tray...........................................................................701 mm
Height (with 50mm diameter casters)...............................................................963 mm

Top drawer
Width ............................................................................................................................................350 mm
Depth............................................................................................................................................392 mm
Height...........................................................................................................................92 mm

Bottom drawer
Width ............................................................................................................................................350 mm
Depth............................................................................................................................................392 mm
Height...........................................................................................................................................471 mm
Weight: 39 kg with Ø 75 mm casters

Technical Specification

The AvantAge range consists of next generation Hill-Rom bedside cabinets, overbed tables and
combi-bedside lockers.

Based on an innovative design, centred on complete double-sided accessibility, this product
range meets both the needs of the caregiver, in terms of practicality, manouverability and
maintenance, and those of the patient, in terms of accessibility, convenience and storage
capacity.

www.hill-rom.com
France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom  . . . . . . . . . . . . .+44 (0)1530 411000
Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . .+49 (0)211/16450-0
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+31 (0)347 32 35 32
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+39 02-950541

Suisse/Schweiz  . . . . . . . . . . . . . . .+41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .021/706 21 38
Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+43 (0)2243 / 28550
Ireland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+353 (0)1 413 6005
Iberia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+34 (0)93 685 60 00

Nordic Countries  . . . . . . . . . . . .+46 (0)8 564 353 60
Export . . . .Contact your local Hill-Rom distributor or call:
Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)2 97 50 92 12

+33 (0)4 67 04 64 04
Other  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1 812 934 8173

Hill-Rom reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.

Manufactured in Pluvigner/France. © 2004 Hill-Rom SAS. ALL RIGHTS RESERVED.
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AvantAgeTM 
BL260

Combi-Bedside Locker
The convenience and simplicity
of two-in-one

Bedside cabinet made from coloured laminate, with anodised aluminium corners..

The upper part is covered with a protective hood made from light beige thermoformed ABS-PC, and fitted with a slide-through drawer with a removable plastic
tray.

Storage gap between the two parts 157mm high between the upper and lower parts.

The lower part has a slide-through drawer for access from both sides, with 2 removable trays, 1 of which is a bottle-holder.

The base, covered in polyurethane foam to prevent damage to walls, is mounted on 4 pivoting casters (ø 50 mm).

436

Dimensions in mm

U SA & Canada
Western & Eastern Europe
Middle  East  / Afr ica
Ind ian Subcont inent
As ia  Pac i f i c
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Product

AvantAge BL260 Combi-Bedside Locker 

● Innovative design 
● Large storage capacity
● Completely double-sided
● Optimised accessibility
● Simple maintenance
● A built-in table
● Wide range of colors

At a glance:

Double-wheel casters 
(ø 50 mm as standard)

Designed to fit perfectly into the different areas of the hospital,  the AvantAge Combi-Bedside
Locker simplifies the work for the caregiver, and is convenient for the patient. It can be placed
on either side of the bed, allowing greater use (accessibility, storage, maintenance, etc.)

For the medical/surgical
environment 

For the long-term care
environment 

For the maternity
environment 

Double-sided and accessible:
Features which simplify your everyday life 
The AvantAge Combi-Bedside Locker offers true functional innovations for double
use: bedside locker and overbed table. The table and its drawers are accessible
whichever side of the bed the locker is placed on.
The storage spaces are large and the unit is easily manouverable.

Accessories
Small basket, large basket,

newspaper holder, telephone holder. 

Options
2 accessory-holder bars.

ø 75mm casters, 2 of which have brakes.

Removable
hood

Slide-through
drawers with
removable trays

Built-in table

Storage gap
between
the two parts



Treston Oy • Sorakatu 1, FI-20730 TURKU  Tel. +358 277 9000

Fax +358 236 1140 • sales@trestongroup.com • www.trestonmedi.com

Konstruktion 
•  Standardutrustning 2 st. konsoler för korgar eller Treston-plastlådor 
•  Konsolernas bredd 500 mm 
•  Stomme i aluminiumprofil 
•  Skjuthandtag i stål 
•  Stålben med 4 länkhjul Ø 125 mm, varav 2 med bromsar 

Mått 
• Yttre mått (D x B x H) 640 x 570 x 1280 mm 

Tillbehör 
• Korg SPRI 100, yttre mått (D x B x H) 600 x 400 x 100 mm 
• Korg SPRI 195, yttre mått (D x B x H) 600 x 400 x 200 mm 
• Back för sjukvårds-tillbehör AB 1930
• Pärmhållare FH1 och FH2
• Lagerbackar 

Vagnen kan användas till att transportera vårdartiklar och olika instrument. Vagnen har ett praktiskt handtag som underlättar 
förflyttningen av vagnen. Produkten är standardutrustad med två backskenor för upphängning av tillbehör: korgar och lager¬-
backar i olika storlekar. Stora hjul gör vagnen lättrullad. 

Korgvagn MBT 130

tnd04001
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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt 453/2010 och 1272/2008
(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Utfärdat 2013-03-22

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Grumme Såpa Grön
Leverantörens produktnummer 260208

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds
från
Identifierade användningar Allrengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag Cederroth AB

Box 715

19427  UPPLANDS VÄSBY

Telefon 08 590 96 301

E-post kundtjanst@cederroth.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112

Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008
Se Avsnitt 16.

Klassificering enligt 1999/45/EG
Produkten är bedömd och inte klassad som farlig.

2.2 Märkningsuppgifter
Farosymbol Ej tillämpligt

R-fraser Ej tillämpligt

S-fraser Ej tillämpligt

2.2 Märkningsuppgifter(1272/2008)
Se Avsnitt 16.

2.3 Andra faror
Ej relevant.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
Denna produkt består av en homogen vattenlösning.

3.2 Blandningar
Produkten innehåller inga märkningspliktiga ämnen i sådana koncentrationer att dessa behöver deklareras.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generellt
Ingen speciell åtgärd anses behövas. Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen
Spola minst i 5 minuter.

Vid hudkontakt
Skölj med vatten.
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Vid förtäring
Skölj näsa, mun och svalg med vatten.

Vid förtäring av större mängder, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Ej relevant.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel

Släckes med medel avsett för omgivande brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Produkten är inte brandfarlig.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Ej tillämpligt

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ej tillämpligt

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp av större mängder outspädd produkt i avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Mindre spill kan torkas upp, eller spolas bort med vatten. Större spill bör samlas upp och skickas till förbränning enligt

lokala regler.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Ej tillämpligt

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Ej tillämpligt

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagras frostfritt, men ej över 30°C.

7.3 Specifik slutanvändning
Ej relevant.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden, Sverige
Samtliga ingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen
För förebyggande av risker i arbetet behöver ingen speciell hänsyn tas till denna produkt utöver de allmänna krav som

följer av EU-direktiv 89/391 samt nationell arbetsmiljölagstiftning.

Skyddshandskar behövs normalt inte med anledning av egenskaperna hos denna produkt. Skyddshandskar kan behövas på

grundval av andra arbetsförhållanden, t ex nötning, temperaturförhållanden eller mikrobiologiska faror. Särskilt känsliga

personer kan använda handskar märkta "Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med vidstående piktogram.

För begränsning av miljöexposition, se Avsnitt 12.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Form: vätska

Färg: grön

Lukt Behagligt 

Lukttröskel Ej tillämpligt

pH-värde 9-11

Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämpligt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillämpligt

Flampunkt Ej tillämpligt

Avdunstningshastighet Ej tillämpligt

Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämpligt

Övre/undre brännbarhetsgräns eller

explosionsgräns

Ej tillämpligt

Ångtryck Ej tillämpligt

Ångdensitet Ej tillämpligt

Relativ densitet 1,02 kg/L

Löslighet Löslighet i vatten Obegränsat löslig (100%)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillämpligt

Självantändningstemperatur Ej tillämpligt

Sönderfallstemperatur Ej tillämpligt

Viskositet 1500-2000 cP

Explosiva egenskaper Ej tillämpligt

Oxiderande egenskaper Ej tillämpligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Ej angivet

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Ej angivet

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Ej angivet

10.5 Oförenliga material
Ej angivet

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ej angivet

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Allmän eller ospecifik toxicitet
Produkten är inte klassad som giftig.

Förtäring av stora mängder kan ge illamående och kräkningar.

Akuta effekter
Ej klassat som akut-giftigt ämne.

Hälsoskadlighet
Produkten är inte klassad som hälsoskadlig.
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Frätande och irriterande effekter
Kan verka uttorkande på huden, samt ge upphov till hudirritation vid upprepad eller långvarig kontakt.

Kontakt med ögonen kan förorsaka sveda eller irritation.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Produkten har enligt gällande kriterier och utgående från tillgänglig information bedömts vara icke miljöfarlig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten är lätt nedbrytbar i naturen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.

12.4 Rörligheten i jord
Uppgift om rörlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är miljöskadlig av denna

anledning.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ej angivet

12.6 Andra skadliga effekter
Ej angivet

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering för produkten
Produkten är inte klassad som farligt avfall.

Se även Avfallsförordning SFS 2011:927.

Återvinning av produkten
Denna produkt återvinns normalt inte. Tomma förpackningar lämnas till återvinning där så är praktiskt möjligt.

Tillverkaren är ansluten till REPA.

Transport av avfallet
Klass J(0) - Icke miljö- eller hälsoskadligt.

AVSNITT 14: Transportinformation
Där ej annat angivits gäller informationen för samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (väg), RID

(järnväg), ADN (inre vattenvägar), IMDG (sjötransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

14.1 UN-nummer
Ej klassat som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning
Ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport
Ej tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp
Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror
Ej tillämpligt

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Ej tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämpligt

Säkerhetsdatablad för Grumme Såpa Grön. Edition 2013-03-22 Sid 4(5)



AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ej tillämpligt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts.

AVSNITT 16: Annan information
16a. Upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående versionen

Revisioner av detta dokument
Detta är första versionen.

16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet
16c. Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Datakällor
Underlag för informationen i detta säkerhetsdatablad har i första hand hämtats från råvaruleverantörers dokumentation

samt gällande europeiska regelverk.

Fulltext för författningar nämnda i detta säkerhetsdatablad
453/2010 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

och begränsning av kemikalier (REACH)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande

av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

1999/45/EG EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och

märkning av farliga preparat

89/391 RÅDETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december

2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av

en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning

(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och

kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilaga I

16d. Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som användes för
klassificeringen

Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en

expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa

farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

16e. Förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser
16f. Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och miljön

Varning för felaktig användning
Denna produkt förväntas inte orsaka allvarlig skada för människor eller miljön. Tillverkaren, distributören eller

leverantören kan dock inte ta ansvar för ovanlig eller brottslig användning av produkten.

Övrig relevant information
Klassificering enligt 1272/2008
Denna blandning är inte klassificerad som farlig vid bedömning enligt 1272/2008.

Märkningsuppgifter enligt 1272/2008
Faropiktogram Ej tillämpligt

Signalord Ej tillämpligt

Faroangivelser Ej tillämpligt

Uppgifter om detta dokument
Detta säkerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30

Linköping, Sverige.
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SÄKERHETSDATABLAD

 Omarbetad: 2009-05-26 Internt nr: 260209          Ersätter datum: 2008-07-03

Grumme 
Såpa Gul 
1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning
Godkänt för Laboratorieanvändning
Godkänd av Cederroth International AB

HANDELSNAMN Grumme  Såpa Gul
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE RENGÖRINGSMEDEL
FORMEL                                                                                                                               

                                                                                                                              

Inhemsk tillverkare/importör
Företag Cederroth International AB
Adress Box 715
Postnr/Ort SE-194 27 Upplands Väsby
Land Sverige
E-mail kundtjanst@cederroth.com
Hemsida www.cederroth.com
Telefon +46 (0)8 590 96 301
Fax +46 (0)8 590 96 470

Namn E-mail Tel. (arb.) Land
Torsten Hedbom torsten.hedbom 

@cederroth.com
+46 23 660 25 00 Sweden

  
Nödtelefon Information Öppet tider
+46 (0)8 590 963 00 Cederroth 8:00 - 16:30
+46 (0)8 33 12 31 Giftinformationscentralen 9:00 - 17:00
112 SOS Alarm
    
2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT
Inte hälso- eller miljöfarligt enligt gällande regelverk.
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SÄKERHETSDATABLAD

 Omarbetad: 2009-05-26 Internt nr: 260209          Ersätter datum: 2008-07-03

Grumme 
Såpa Gul 
3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

1 Potassium Tallate 263-13-61 61790-44-
1

10 - 30 %

2 Sodium Sulfate 231-820-9 7757-82-6 < 1 %

3 Potassium Carbonate 209-529-3 584-08-7 < 1 % Xi,R36/37/38

4 Parfum < 1 % Xn,R22
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, 
O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, 
Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER
Ämnen som skulle göra att produkten klassificeras som hälsofarlig enligt KIFS 2005:5 ingår ej. Ämnen med 
hygieniska gränsvärden för exponering ingår ej. 
    
4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING
Ej relevant.
  
HUDKONTAKT
Skölj med vatten.
  
KONTAKT MED ÖGONEN
Stänk i ögonen:Skölj genast med mycket vatten.
  
FÖRTÄRING
Skölj näsa och mun med vatten.Kontakta läkare om större mängd förtärts.
  
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL
Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
Ej brandfarligt.
  
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN
Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.
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SÄKERHETSDATABLAD

 Omarbetad: 2009-05-26 Internt nr: 260209          Ersätter datum: 2008-07-03

Grumme 
Såpa Gul 
ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING
Större spill:Samla upp spill i lämpliga behållare för destruktion.Mindre spill torkas upp eller spolas bort med 
vatten.
  
7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING
Förvaras frostfritt.Förvaras vid temperaturer som inte överstiger 30 ºC.
  
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Ej relevant.
  
  
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Klar vätska.
Färg Gul.
Lukt Behaglig.
Löslighet Vattenlöslig.

Fysikaliska och kemiska parametrar
Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar
pH-koncentrat 10 - 11
Densitet ~ 1,02 g/cm³
Viskositet 1500 - 2000 cP

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET
Stabil under normala förhållanden.
  
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT
Ingen hälsoskadlighet känd vid normalt bruk.

HUDKONTAKT
Långvarig eller upprepad exponering kan avfetta huden.
  
KONTAKT MED ÖGONEN
Kan ge rodnad och klåda.
  
FÖRTÄRING
Förtäring av stora mängder kan ge illamående och kräkningar.
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SÄKERHETSDATABLAD

 Omarbetad: 2009-05-26 Internt nr: 260209          Ersätter datum: 2008-07-03

Grumme 
Såpa Gul 
12. EKOLOGISK INFORMATION

NEDBRYTBARHET
Biologiskt lättnedbrytbar.
  

INFORMATION
Bedöms ej som miljöfarlig enligt Nordiska rådets kriterier för sammansatta produkter
    
13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT
Tömda förpackningar lämnas till återvinning.I de fall återvinning ej är praktiskt möjligt, hanteras avfallet enligt 
lokala föreskrifter.Företaget är anslutet till REPA.
  
14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat
  
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

REFERENSER
Uppfyller kraven för märkning av tvättmedel och rengöringsprodukter enligt EU:s direktiv (EG/648/2004).
  
  
16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR
Produkten uppfyller kraven för "Bra Miljöval" enl. kriterier från Naturskyddsföreningen. Informationen i detta 
säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och KTF:s 
branschrekommendation avseende varuinformation. 

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER
Nr. R-frastext
R22 Farligt vid förtäring.
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
  

UTFÄRDAD: 2002-12-04
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SÄKERHETSDATABLAD

 Omarbetad: 2009-05-26 Internt nr: 260209          Ersätter datum: 2008-07-03

Grumme 
Såpa Gul 
REVISIONSÖVERSIKT
Version Rev. datum Ansvarig Ändringar
1.0.0 2002-12-04 Britt-Marie Göransson
1.0.1 2004-08-12 Britt-Marie Göransson Små justeringar i texten
2.0.0 2006-03-06 Karin Andersson Ny ingrediens
2.0.1 2006-06-01 Karin Andersson p2 parfymbyte
2.0.2 2008-07-03 Karin Andersson p9
2.0.3 2009-05-26 Karin Andersson p1, p2

ANNAN INFORMATION
Säkerhetsdatabladet har utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006.
  
SDB har utarbetats av
Företag Cederroth International AB
Adress Box 702
Postnr/Ort SE-791 29 Falun
Land Sverige

Namn E-mail Tel. (arb.) Land
Karin Andersson karin.andersson 

@cederroth.com
+46 23 660 25 00 Sweden
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Varuinformationsblad
Klorin, Naturell 

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
Anmälningsnummer: 
Utarbetad den: 20-08-2003/ AUR
Ersätter utgåva: Nyt

Produkttyp / användning: Rengöring

Leverantör:
Colgate-Palmolive AB, Sverige
Box 560
182 15 Danderyd
Tlf.: 08-446 59 00  Fax: 08-446 59 10
Kontaktperson:Jeanette Bengtsson

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
Einecs nr. Ämnen Klassificering w/w%
231-668-3 natriumhypoklorit- R31 C;R34 1-5
Se punkt 16 för fullständiga lydelsen av riskfraserna.

3. Farliga egenskaper
Irriterar ögonen och huden.

Ytterligare information:
Mycket basiskt. Reagerar med syra under avgivande av giftiga ångor - klorgas

4. Första hjälpen
Inandning:
Sök frisk luft. Sök läkare vid ihållande besvär. Visa läkaren detta varuinformationsblad.

Förtäring:
Skölj munnen noggrant och drick mycket vatten. 

Hudkontakt:
Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta huden länge och noggrannt med vatten. Sök läkare vid ihållande besvär. Visa läkaren detta 
varuinformationsblad.

Ögonkontakt:
Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonen vidöppna. Plocka ur eventuella kontaktlinser.Uppsök läkare vid 
fortsatt irritation och ta med detta säkerhetsdatablad. 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Produkten kan inte brinna. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Mindre spill : Torka upp med papper eller en trasa.  Skölj efter med vatten. Större spill : Invalla och sug upp med hjälp av granulat, sand eller 
liknande. Avfallet bortskaffas i enlighet med kommunens lokala avfallsregler. 
Se punkt 13 för bortskaffande.
 Skölj efter med vatten. Tillse god ventilation.
Använd samma skyddsåtgärder som nämnt i punkt 8.

7. Hantering och lagring
Hantering:
Se punkt 8 för upplysningar om tekniska- och personliga skyddsåtgärder.

Lagring:
Förvaras ansvarsfullt, otillgängligt för barn och inte tillsammans med livsmedel, foderämnen, läkemedel och liknande.  Får inte förvaras 
tillsammans med syror. Lagra i torrt och svalt utrymme. Lagringstemperatur över 5 gr. C. 

Colgate-Palmolive A/S Smedeland 9, DK-2600 Glostrup Tlf.: +45 43 209 200 Fax: +45 43 209 393  (copyright 2002 Chemtox A/S)
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Utarbetad den: 20-08-2003/AUR
Ersätter utgåva: Nyt Klorin, Naturell 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
Tekniska åtgärder:
Om så är möjligt, bör produkten användas under väl ventilerade förhållanden. Det skall finnas tillgång till rinnande vatten och ögondusch. Tvätta 
händerna före pauser och toalettbesök samt efter avslutat arbete. Undvik hud- och ögonkontakt Produkten får ej användas i samband med andra 
produkter, speciellt syror, då giftiga gaser (klor) kan frigöras.

Andningsskydd:
Inte nödvändigt.

Handskydd och skyddskläder:
Använd skyddshandskar av typ butylgummi.

Ögonskydd:
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Gränsvärden:
Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling 1996:2, Hygieniska Gränsvärden.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: Svagt gulaktig, klar vätska
Lukt: Klor-innehållande blekmedel
pH (koncentrat): ca 12,8
Relativ densitet: 1,06
Löslighet i vatten: Fullt vattenlöslig

10. Stabilitet och reaktivitet
Undvik solljus och temperaturer över 50°C. Angriper/Korroderar aluminium och zink under avgivande av antändbar gas (väte) 

11. Toxikologisk information (hälsoskadliga egenskaper)
Akut
Inandning:
Inandning av ånga kan verka irriterande på de övre luftvägarna

Förtäring:
Förtäring kan ge obehag.

Hudkontakt:
Verkar irriterande på huden - kan medföra rodnad.

Ögonkontakt:
Irriterar ögonen. Ger sveda och tårbildning.

Övriga uppgifter hörande till verkningarna på hälsan
Inga kända.

12. Ekologisk information
Ekotoxikolgiska upplysningar om produkten
Undvik utsläpp i kloak eller dagvatten. Produkten orsakar lokal ändring av pH-värdet i vattentäkt.

13. Avfallshantering
Tom och rengjord förpackning kan slängas bland hushållssoporna. Spill och avfall samlas i slutna och täta behållare och lämnas till 
insamlingsställe för farligt avfall. 

Colgate-Palmolive A/S Smedeland 9, DK-2600 Glostrup Tlf.: +45 43 209 200 Fax: +45 43 209 393  (copyright 2002 Chemtox A/S)
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Utarbetad den: 20-08-2003/AUR
Ersätter utgåva: Nyt

Klorin, Naturell 

14. Transport information
Produkten omfattas inte av reglerna om farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Farobeteckning:
Irriterande

Farokod:
Xi

Ämnenas namn:
-

Riskfraser:
Irriterar ögonen och huden. (R36/38)

Skyddsfraser:
Förvaras oåtkomligt för barn. (S2)
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S26)
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. (S46)

Annan märkning:
Varning. Får inte användas tillsammans med andra produkter, eftersom farliga gaser (klor) kan frigöras.

Specialkrav för vissa preparat:
Inga.

Hygieniska gränsvärden:
 Se punkt 8.

16. Annan information

Råd om utbildning:
Ingen speciell utbildning är nödvändig, men att känna till innehållet i detta varuinformationsblad bör vara en förutsättning.

Källor som använts vid utarbetandet av meddelandet:
Föreskrifter om ändring i kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3, 
2002:3)  Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 
1999:1, 1999:2, 1999:4, 1999:5, 1999:6, 2000:1, 2000:2, 2000:3, 2000:5, 2000:7, 2000:8, 2001:1, 2001:2, 2001:4, 2002:1, 2002:2). Organiska 
lösningsmedel, AFS 1990:14 Avfallsförordning (2001:1063) Transportregler för ADR/RID 2001 ugåvan och IMDG 2001 utgåvan. 

Övriga upplysningar:
Detta Säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Direktiv 91/155/EEC samt tillägg  2001/58/EC.
Detta Säkerhetsdatablad är ett komplement till förpackningsinformationen. Framför allt bör instruktioner för användning och varningar på 
förpackningen följas.
Informationen är baserad på Colgate-Palmolives bästa nuvarande kunskap och är given i god tro.  Colgate-Palmolive kan inte garantera 
upplysningarnas riktighet, pålitlighet eller fullständighet och kan därför inte påtaga sig ansvar för eventuella skador uppkomna av användning av 
denna data.
 Då användningsförhållanden och hantering är utom Colgate-Palmolives kontroll kan företaget ej åta sig ansvar för eventuella skador som 
uppkommit vid annan användning än avsedd. 
Informationen som lämnats i detta Säkerhetsdatablad utgör inte någon form av kontrakt eller medför något åtagande.

Fullständiga Riskfraser från punkt 2:
R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R34 Frätande.

Ändringar:

PIM.: 287490

Colgate-Palmolive A/S Smedeland 9, DK-2600 Glostrup Tlf.: +45 43 209 200 Fax: +45 43 209 393  (copyright 1998 Chemtox A/S)
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Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej 
lagstadgade krav i andra länder.  
 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 
1.1. Produktbeteckning 
 
Produktnamn : Rely+On™ Virkon® (Nordics)  
  
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 
från 
 
Användning av ämnet eller 
blandningen 

 Desinfektionsmedel 

 
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
 
Företag : Antec International Limited 
  Windham Road 

Chilton Industrial Estate 
  Sudbury / Suffolk - CO10 2XD 
  United Kingdom 
 
Telefon :  +44 (0) 1787 377 305 
 
Telefax :  +44 (0) 1787 310 846 
 
E-postadress :  sds-support@che.dupont.com 
 
1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
 
Telefonnummer för 
nödsituationer 

: +1 860 892 7694 

 : Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet 
runt.  Ring +46 (0) 8 331 231 i mindre brådskande fall (Mån-Fre 9:00-17:00) 

 : Det kan hända att giftcentraler endast har tillgång till information som krävs för 
produkter i enlighet med föreskrift (EU) Nr. 1272/2008 och nationell lagstiftning. 

 
Anmärkning :  Antec International Limited är ett helägt dotterföretag av Dupont (UK) Ltd. 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
 
 
Irriterande  R38: Irriterar huden. 
  R41: Risk för allvarliga ögonskador. 
Miljöfarlig  R52: Skadligt för vattenlevande organismer. 
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2.2. Märkningsuppgifter 
 

 

     

Irriterande      
 
R38  Irriterar huden. 
R41  Risk för allvarliga ögonskador. 
R52  Skadligt för vattenlevande organismer. 
 
Sensibiliserande komponenter  Innehåller: Dikaliumperoxodisulfat / Kan ge upphov till allergisk reaktion. 
 
S 2  Förvaras oåtkomligt för barn. 
S22  Undvik inandning av damm. 
S24/25  Undvik kontakt med huden och ögonen. 
S26  Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 
S36/37/39  Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller 

ansiktsskydd. 
S60  Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 
 
2.3. Andra faror 
 
ingen tillgänglig data 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

 
3.1. Ämnen 
    

inte tillämplig 
 
3.2. Blandningar 

Registreringsnummer Klassificering enligt 
Direktiv 67/548/EEG 

Klassificering i enlighet med 
relverket (EU) 1272/2008 (CLP) 

Koncentration 

 
Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) (CAS-nr.70693-62-8) (EG-nr.274-778-7)
01-2119485567-22 
 
 

Xn;R22 
C;R34 
R52 
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; H412 
 

 40 -  55 % 

 
Natriumsalter av bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat (CAS-nr.68411-30-3) (EG-nr.270-115-0)
 Xn;R22 

Xi;R38 
R41 
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
 

 10 -  12 % 

 
Maleinsyra (CAS-nr.6915-15-7) (EG-nr.230-022-8)
 Xn;R22 

Xi;R36/37/38 
 

Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
Acute Tox. 4; H302 

 7 -  10 % 
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Skin Irrit. 2; H315 
 

 
Sulfaminsyra (CAS-nr.5329-14-6) (EG-nr.226-218-8)
 Xi;R36/38 

R52/53 
 

Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
Aquatic Chronic 3; H412 
 

 4 -  6 % 

 
Sodium toluenesulfonate (CAS-nr.12068-03-0) (EG-nr.235-088-1)
 Xi;R36/38 

 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
 

 1 -  5 % 

 
Dikaliumperoxodisulfat (CAS-nr.7727-21-1) (EG-nr.231-781-8)
 O;R 8 

Xn;R22 
Xi;R36/37/38 
R42/43 
 

Ox. Sol. 3; H272 
Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Resp. Sens. 1; H334 
Skin Sens. 1; H317 
STOT SE 3; H335 
 

< 3 % 

 
Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium (CAS-nr.7760-50-1) (EG-nr.231-851-8)
 Xi;R36 

 
Eye Irrit. 2; H319 
 

< 3 % 

    

Ovanstående produkt är i överensstämmelse med REACH; Registreringsnummer(-ren) tillhandahålles ej eftersom 
ämnet(-ena) är undantagna, ännu ej registrerade på REACH eller är registrerade under annat regelverk 
(biocidanvändning, växtskyddsprodukter) etc. 

 
Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

 
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 
Allmän rekommendation : Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Om symptom 

kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.  
   
Inandning : Flytta bort från exponering, ligg ner. Om den skadade har slutat andas: 

Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig. Kontakta läkare.  
   
Hudkontakt : Tvätta omedelbart med mycket vatten. Kontakta läkare.  
   
Ögonkontakt : Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 

minuter. Kontakta omedelbart läkare.  
   
Förtäring : Framkalla INTE kräkning. Drick mycket vatten om den skadade är vid fullt 

medvetande. Kontakta omedelbart läkare.  
   
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
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Symptom : Inandning kan framkalla följande symptom:, Irritation, Ödem, Näsblod 
   
 : Hudkontakt kan framkalla följande symptom:, Irritation, Obehag, Klåda, 

Rodnad, Svällning av vävnad, Allergiska reaktioner, Hudutslag 
   
 : Ögonkontakt kan framkalla följande symptom:, Irritation, Rodnad, Obehag, 

Tårflöde, Smärta, Sårbildning 
   
 : Förtäring kan framkalla följande symptom:, Irritation, Illamående, Kräkning, 

Diarré 
   
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
 
Behandling : Behandla symptomatiskt.  
   

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

   
5.1. Släckmedel 
 
Lämpliga släckmedel : Produkten i sig själv brinner inte., Använd släckningsmedel som är lämpliga för 

lokala förhållanden och omgivande miljö. 
 
Släckmedel som inte får 
användas av säkerhetsskäl 

: Koldioxid (CO2) 

 
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 
Särskilda risker vid 
brandbekämpning 

: Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag. 

 : Farliga sönderdelningsprodukter (se även Avsnitt 10) 
 
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
 
Särskild skyddsutrustning för 
brandbekämpningspersonal 

: Använd tryckluftsmask och skyddskläder. 

 
Ytterligare information : Produkten i sig själv brinner inte. 

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 
Personliga skyddsåtgärder   :  Evakuera personal till säkra platser. Använd personlig skyddsutrustning.  

 
6.2. Miljöskyddsåtgärder  
 
Miljöskyddsåtgärder   :  Spola inte ut i ytvatten.  

 
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering  
 
Rengöringsmetoder   :  Sopa och skyffla upp i lämpliga kärl för bortskaffning. Undvik dammbildning. 

Efter rengöring kan smårester spolas bort med vatten.  
 
Annan information   :  Avfallshantera enligt lokala föreskrifter.  



SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) Nr 1907/2006 och 
453/2010 

  
Rely+On™ Virkon® (Nordics)  
Version 2.0  
Revisionsdatum 28.11.2013   Ref. 130000132037 
 

5/17 
 
 

 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
   
För personligt skydd se avsnitt 8., För information om avfallshantering (kvittblivning) se avsnitt 13. 
 

 
AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
 
Råd för säker hantering   
 

:  Undvik dammbildning i täta utrymmen. Andas ej in sprutdimma. Ordna med 
lämplig ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. För personligt 
skydd se avsnitt 8.  
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 
Krav på lagerutrymmen och 
behållare   
 

:  Skydda mot förorening. Förvara i originalbehållare. Förvara på torr, sval plats.  
 

Råd för gemensam lagring   
 

:  Förvaras åtskilt från: Brännbart material Starka baser  
 

Övrig data   
 

:   Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.  
 

7.3. Specifik slutanvändning 
 
ingen tillgänglig data 
 

 
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

 
 

8.1. Kontrollparametrar 
 
Om en undersektion är tom, så beror det på att den inte har något relevant värde. 

 
Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden att beakta 
Typ 
Exponeringssätt 

Kontroll 
parametrar 

Uppdatering Grundval Anmärkning 

     
Dust (inhalable and respirable fraction)
NGV 
Inhalabelt damm. 

10 mg/m3 
 

2011 
 

TLV (SE)  

NGV 
Respirabelt damm. 

5 mg/m3 
 

2011 
 

TLV (SE)  

     
Härledd nolleffektnivå (DNEL)  

 
●    Pentakalium-
bis(peroximonosulfat)-
bis(sulfat) 

: Användningssätt (användning): Arbetstagare  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Hälsoeffekt: Akuta - systemiska effekter  
Värde: 80 mg/kg kroppsvikt (bw)/dag 
 

 : Användningssätt (användning): Arbetstagare  
Exponeringsväg: Inandning  
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Hälsoeffekt: Akuta - systemiska effekter  
Värde: 50 mg/m3 
 

 : Användningssätt (användning): Arbetstagare  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Hälsoeffekt: Akuta - lokala effekter  
Värde: 0,449 mg/cm2 
 

 : Användningssätt (användning): Arbetstagare  
Exponeringsväg: Inandning  
Hälsoeffekt: Akuta - lokala effekter  
Värde: 50 mg/m3 
 

 : Användningssätt (användning): Arbetstagare  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Hälsoeffekt: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 20 mg/kg kroppsvikt (bw)/dag 
 

 : Användningssätt (användning): Arbetstagare  
Exponeringsväg: Inandning  
Hälsoeffekt: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 0,28 mg/m3 
 

 : Användningssätt (användning): Arbetstagare  
Exponeringsväg: Inandning  
Hälsoeffekt: Långtids - lokala effekter  
Värde: 0,28 mg/m3 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Hälsoeffekt: Akuta - systemiska effekter  
Värde: 80 mg/kg kroppsvikt (bw)/dag 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Inandning  
Hälsoeffekt: Akuta - systemiska effekter  
Värde: 25 mg/m3 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Förtäring  
Hälsoeffekt: Akuta - systemiska effekter  
Värde: 10 mg/kg kroppsvikt (bw)/dag 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Hälsoeffekt: Akuta - lokala effekter  
Värde: 0,224 mg/cm2 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Inandning  
Hälsoeffekt: Akuta - lokala effekter  
Värde: 25 mg/m3 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
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Hälsoeffekt: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 10 mg/kg kroppsvikt (bw)/dag 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Inandning  
Hälsoeffekt: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 0,14 mg/m3 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Förtäring  
Hälsoeffekt: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 10 mg/kg kroppsvikt (bw)/dag 
 

 : Användningssätt (användning): Konsumenter  
Exponeringsväg: Inandning  
Hälsoeffekt: Långtids - lokala effekter  
Värde: 0,14 mg/m3 
 

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)  
 
●    Pentakalium-
bis(peroximonosulfat)-
bis(sulfat) 

: Värde: 0,022 mg/l 
Avdelning: Sötvatten 
 

 : Värde: 0,002 mg/l 
Avdelning: Havsvatten 
 

 : Värde: 0,0109 mg/l 
Avdelning: Oregelbunden användning/utsläpp 
 

 : Värde: 0,017 mg/l 
Avdelning: Sötvattenssediment 
 

 : Värde: 0,017 mg/kg 
Avdelning: Sötvattenssediment 
 

 : Värde: 0,00174 mg/kg 
Avdelning: Havssediment 
 

 : Värde: 0,885 mg/kg 
Avdelning: Jord 
 

 : Värde: 108 mg/l 
Avdelning: Avloppsreningsverk 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 
 
Tekniska åtgärder   :  Sörj för lokal utsugsventilation vid hantering av materialet i bulk.  

 
Ögonskydd   :  Tättslutande skyddsglasögon Ögonskydd som uppfyller kraven i EN 166.  

 
Handskydd : Material: butylgummi 
  Genombrottstid: > 8 h 
  Handsktjocklek: 0,5 mm 
  Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.  
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  :  
  Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med 

skyddshandsktillverkaren. Var vänlig och observera instruktionerna avseende 
genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. 
Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används 
såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden. Genombrottstiden 
beror bland annat på materialet, tjockleken och typen av handske och måste 
därför betsämmas för varje fall. Lägg märke till tillverkarens uppgifter om 
genomsläpplighet och genombrottstid och om särskilda arbetsplatsförhållanden 
(mekanisk slitning, kontakttid). Valet av en lämplig handske beror inte endast på 
dess material utan också på kvalitetsegenskaper och olikheter från en tillverkare 
till en annan.  

   
Hud- och kroppsskydd   :  Använd lämpligen: Förkläde Stövlar Ta av och tvätta förorenade kläder innan de 

används igen.  
 

Åtgärder beträffande 
hygien   

:  Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. 
Normal rengöring av utrustning, arbetsplats och kläder.  
 

Andningsskydd : Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt 
godkänt andningsskydd användas. Ordna med lämplig ventilation. Använd 
lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Halvmask med kombinerat 
ånga/partikelfilter A2/P2 (EN 141) Rådfråga tillverkaren av andningsskyddet för 
att kunna bestämma lämplig typ av utrustning för en bestämd användning. 
Notera andningsskyddets begränsningar specificerade av tillverkaren.  
 

 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
   
Form  : pulver 
   
Färg : skär 
   
Lukt  : behaglig, söt 
   
pH-värde :  2,35 - 2,65 
   
Flampunkt : ej flambar 
   
Relativ densitet :  1,07  
   
Löslighet i vatten :  65 g/l vid  20 °C  

 
9.2. Annan information 
 
ingen tillgänglig data 

 
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

 
10.1.  Reaktivitet :  Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 
 
10.2.  Kemisk stabilitet :  Stabil vid normala förhållanden. 
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10.3. Risken för farliga 
reaktioner 

:
  

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.  

   
10.4. Förhållanden som ska 
undvikas 

: Exponering för fukt.  

 
10.5. Oförenliga material :   Starka baser  

 Brännbart material  
 Halogenerade ämnen  
 Tungmetallsalter  
 

10.6. Farliga 
sönderdelningsprodukter 

: Syre 
Klor 
Svaveloxider 
Svaveldioxide 
Hypochlorite 

 

 
AVSNITT 11: Toxikologisk information

  
11.1.  Information om de toxikologiska effekterna 
  
Akut oral toxicitet   
  
 LD50 / råtta : 4 123 mg/kg 
 (Data på produkten som sådan)  

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 LD50 / råtta : 500 mg/kg 
 Mag-tarmkanalseffekter  

 
• Maleinsyra 

 LD50 / mus : 1 600 mg/kg 
 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 LD50 / råtta : 1 130 mg/kg 
 Metod: OECD TG 401  

 
Akut inhalationstoxicitet   
  
 LC50 / 4 h  råtta : 3,7 mg/l 
 Metod: aerosol  
 (Data på produkten som sådan)  

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 LC50 / 4 h råtta : > 5 mg/l 
 Hörselstörningar Näs- eller ögonrinning  

 
• Maleinsyra 

 LC50 / 4 h råtta : 11,4 mg/l 
 Toxicitetsdata har tagits från produkter med liknande sammansättning.  

 
• Dikaliumperoxodisulfat 

 LC50 / 4 h råtta : > 10,7 mg/l 
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 Irritation i andningsvägarna Damm  
 
Akut dermal toxicitet 
  
 LD50 / råtta  : 2 200 mg/kg 
 (Data på produkten som sådan)  

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 LD50 / råtta  : > 2 000 mg/kg 
 Allvarliga kroppsviktseffekter  

 
• Maleinsyra 

 LD50 / kanin  : 20 000 mg/kg 
 Toxicitetsdata har tagits från produkter med liknande sammansättning.  

 
• Dikaliumperoxodisulfat 

 LD50 / kanin  : > 10 000 mg/kg 
 
Hudirritation 
  
 Klassificering: Irriterar huden. 
 Resultat: Svag hudirritation 
 Metod: OECD TG 404 
 (Data på produkten som sådan)  

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 kanin  
 Klassificering: Frätande 
 Resultat: Frätande. 

 
• Maleinsyra 

 kanin  
 Klassificering: Irriterar huden. 
 Resultat: Hudirritation 

 
• Dikaliumperoxodisulfat 

 kanin  
 Klassificering: Irriterar huden. 
 Resultat: Hudirritation 
 Metod: OECD TG 404  

 
Ögonirritation 
  
 Risk för allvarliga ögonskador.  

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 kanin  
 Klassificering: Frätande 
 Resultat: Risk för allvarliga ögonskador. 

 
• Maleinsyra 

 kanin  
 Klassificering: Irriterar ögonen. 
 Resultat: Allvarlig ögonirritation 
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• Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium 

 djur (ospecificerade arter)  
 Resultat: Ögonirritation 

 
Allergiframkallande egenskaper 

  
 marsvin Buehler Test  
 Klassificering: Ej någon hudsensibiliserare. 
 Resultat: Vid djurförsök orsakades inga sensibiliseringar vid hudkontakt. 
 (Data på produkten som sådan)  

  
 marsvin Maximeringstest  
 Klassificering: Ej någon hudsensibiliserare. 
 Resultat: Vid djurförsök orsakades inga sensibiliseringar vid hudkontakt. 
 (Data på produkten som sådan)  

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 marsvin   
 Klassificering: Ej någon hudsensibiliserare. 
 Resultat: Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur. 
 Det finns enstaka eller ofullständiga rapporter om hudsensibilisering hos människan. Det finns inga 

rapporter om sensibilisering av andningsvägarna hos människan.  
 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 människa   
 Klassificering: Kan ge allergi vid inandning. 
 Resultat: Kan ge allergi vid inandning. 

 
 mus Lokal lymfknutstest  
 Klassificering: Kan ge allergi vid hudkontakt. 
 Resultat: Kan ge allergi vid hudkontakt. 
 Metod: OECD TG 429  

 
Toxicitet vid upprepad dosering 

 
• Maleinsyra 

 Oralt - foder råtta  
 Inga toxikologiskt betydelsfylla effekter förekom. 

 
• Sodium toluenesulfonate 

 Oralt råtta  
 Inga toxikologiskt betydelsfylla effekter förekom. 

 
• Dikaliumperoxodisulfat 

 Oralt råtta  
 NOAEL:  131,5 mg/kg 
 Metod: OECD TG 407 
 Inga toxikologiskt betydelsfylla effekter förekom. 

 
Mutagenicitetsbedömning 
 

• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
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  Djurförsök visade inte några mutagena effekter.  
 

• Natriumsalter av bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat 
  Djurförsök visade inte några mutagena effekter.  
 

• Maleinsyra 
  Djurförsök visade inte några mutagena effekter.  
 

• Sodium toluenesulfonate 
  Djurförsök visade inte några mutagena effekter.  
 

• Dikaliumperoxodisulfat 
  Djurförsök visade inte några mutagena effekter.  
 

• Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium 
  ingen tillgänglig data  
 
Carcinogenicitetsundersökning 
 

• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
 ingen tillgänglig data  

 
• Natriumsalter av bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat 

 Visade inga cancerogena effekter vid djurförsök.  
 

• Maleinsyra 
 Ej klassificerbar som humancarcinogen.  

 
• Sodium toluenesulfonate 

 Ej klassificerbar som humancarcinogen.  
 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 Djurfösök visade inte några carcinogena effekter.  

 
• Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium 

 ingen tillgänglig data  
 
Bedömning av reproduktionstoxicitet 

  
 Ingen reproduktionstoxicitet  

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 ingen tillgänglig data  
 

• Natriumsalter av bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat 
 Ingen reproduktionstoxicitet  

 

• Maleinsyra 
 Ingen reproduktionstoxicitet  

 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 Ingen reproduktionstoxicitet  

 

• Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium 
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 ingen tillgänglig data  
 
Teratogenicitetsbedömning 
 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 Ingen reproduktionstoxicitet  

 
• Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium 

 ingen tillgänglig data  
 
AVSNITT 12: Ekologisk information 

 
12.1.  Toxicitet 
 
Fisktoxicitet   

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
 LC50 / 96 h / Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza):  1,09 mg/l   

 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (regnbågslax):  76,3 mg/l   
 Metod: US EPA TG OPP 72-1 
 Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.  

 
Toxicitet för vattenväxter   

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
 ErC50 / 72 h / Selenastrum capricornutum (grönalg):  > 1 mg/l 

 
 NOEC / Selenastrum capricornutum (grönalg):  0,5 mg/l 

 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 NOEC / 72 h / Selenastrum capricornutum (grönalg):  39,2 mg/l 
 Metod: OECD TG 201 
 Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.  

 
Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur 

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
 EC50 / 48 h / Daphnia:  3,5 mg/l   

 

• Maleinsyra 
 EC50 / 48 h / Daphnia magna (vattenloppa):  240 mg/l   

 

• Dikaliumperoxodisulfat 
 EC50 / 48 h / Daphnia magna (vattenloppa):  120 mg/l   

 Metod: US EPA TG OPP 72-2 
 Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.  

 
Kronisk toxicitet för fisk 
 

• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
 NOEC / Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza):  0,222 mg/l   
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Kronisk toxicitet för akvatiska ryggradslösa djur 
 

• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
 NOEC / Americamysis bahia (en mysid räka):  0,267 mg/l   
 
12.2.  Persistens och nedbrytbarhet 
 
Bionedbrytbarhet   
 
 Förväntas vara bionedbrytbar 

 
• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 

 Lätt bionedbrytbar. 
 

• Maleinsyra 
 Lätt bionedbrytbar. 

 
• Dikaliumperoxodisulfat 

 Lätt bionedbrytbar. 
 
12.3.  Bioackumuleringsförmåga 
 
Bioackumulering   
 

• Pentakalium-bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) 
 Bioackumulering osannolik.  
 

• Maleinsyra 
 Osannolikt att det ackumuleras i akvatiska organismer.  
 
12.4.  Rörligheten i jord 
 
 ingen tillgänglig data 
 
12.5.  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
  
 ingen tillgänglig data 
 
12.6.  Andra skadliga effekter 
 
 ingen tillgänglig data 

 
AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1.  Avfallsbehandlingsmetoder 
 
Produkt :  Hanteras som specialavfall och i överenstämmelse med lokala och nationella 

bestämmelser. Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.  
 
Förorenad förpackning :  Om återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse med lokala 

bestämmelser.  
 

AVSNITT 14: Transportinformation 

ADR 
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14.1.  UN-nummer: inte tillämplig 
14.2.  Officiell transportbenämning: inte tillämplig 
14.3.  Faroklass för transport: inte tillämplig 
14.4.  Förpackningsgrupp: inte tillämplig 
14.5.  Miljöfaror: ingen 
14.6.  Särskilda försiktighetsåtgärder: 

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna. 
 
IATA_C 
14.1.  UN-nummer: inte tillämplig 
14.2.  Officiell transportbenämning: inte tillämplig 
14.3.  Faroklass för transport: inte tillämplig 
14.4.  Förpackningsgrupp: inte tillämplig 
14.5.  Miljöfaror: ingen 
14.6.  Särskilda försiktighetsåtgärder: 

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna. 
 
IMDG 
14.1.  UN-nummer: inte tillämplig 
14.2.  Officiell transportbenämning: inte tillämplig 
14.3.  Faroklass för transport: inte tillämplig 
14.4.  Förpackningsgrupp: inte tillämplig 
14.5.  Miljöfaror: ingen 
14.6.  Särskilda försiktighetsåtgärder: 

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna. 
 
14.7.  Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

inte tillämplig 
 
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
 
ingen tillgänglig data 
 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning  
 
I EU faller denna produkt under biociddirektivet 98/8/EG. 

 
AVSNITT 16: Annan information 

R-frastexter nämnda i Avsnitt 3 
 
R 8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.  
R22 Farligt vid förtäring.  
R34 Frätande.  
R36 Irriterar ögonen.  
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.  
R36/38 Irriterar ögonen och huden.  
R38 Irriterar huden.  
R41 Risk för allvarliga ögonskador.  
R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.  
R52 Skadligt för vattenlevande organismer.  
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön.  
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För fullständiga H-förklaringar hänvisas till avsnitt 3. 
  
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H315 Irriterar huden. 
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
  
Annan information yrkesanvändning 
 
Förkortningar och akronymer 
 
ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 
ATE Uppskattad akut toxicitet 
CAS-nr. Servicenummer för kemiska sammanfattningar 
CLP Klassifikation, etikettering och förpackning 
EbC50 Koncentration vid vilken man observerar en 50 % minskning av biomassan 
EC50 Medianvärde för koncentrationseffekten 
EN Europeisk norm 
EPA Miljöstyrelsen 
ErC50 Koncentration vid vilken man observerar en hämmad tillväxt på 50 % 
EyC50 Koncentration vid vilken man observerar att halten hämmas med 50 % 
IATA_C Internationella flygtransportförening (frakt) 
IBC-koden Internationell bulkkemikalie 
ICAO Internationella civila luftfartsorganisationen 
ISO Internationell standardorganisation 
IMDG Internationell bestämmelse för sjötransport av farligt gods 
LC50 Medianvärde för dödlig koncentration 
LD50 Medianvärde för dödlig dos 
LOEC Lägsta observerade effektskoncentration 
LOEL Lägsta nivån för observerade effekter 
MARPOL Internationella konventionen om förhindrande av havsföroreningar från fartyg 
n.o.s. Specificeras inte på annat vis 
NOAEC Effektkoncentration vid vilken ingen toxisk påverkan iakttas 
NOAEL Ingen observerad skadlig effektnivå 
NOEC Ingen observead koncentrationseffekt 
NOEL Ingen observerad effektnivå 
OECD Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling 
OPPTS Myndigheten för förebyggande, bekämpningsmedel och giftiga ämnen 
PBT Persistent, bioackumulativ och toxisk 
STEL Korttidsgrändsvärden 
TWA tidsvägt medelvärde 
vPvB mycket persistent och mycket bioackumulativ 
 
Ytterligare information 
 
Inget ES Annex (Exponerings-scenariobilaga) har upprättats efter vår bästa förmåga och kunskap och tillgängliga 
uppgifter vid datumet för dess publicering, ingen exponerings-scenarioinformation är för närvarande tillgänglig för 
ämnet i en blandning. Vänligen se Avsnitten 1 till 16 i Säkerhetsdatabladet.  



SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) Nr 1907/2006 och 
453/2010 

  
Rely+On™ Virkon® (Nordics)  
Version 2.0  
Revisionsdatum 28.11.2013   Ref. 130000132037 
 

17/17 
 
 

 
Betydande ändringar sedan föregående version markeras med ett lodrätt dubbelstreck. 

 
 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för 
revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, 
transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Uppgiften 
ovan hänför sig endast till de(t) specifika material som beskrivs här och gäller inte för sådant/sådana material som 
används i kombination med andra material eller i processer eller om materialet alterneras eller processas, om inte 
det specificeras i texten. 
 

 
 



1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 

1.1 Produktbeteckning  

Handelsnamn LIV YTDESINFEKTION +45

 
 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar
som det avråds från

 

RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR Ytdesinfektion. Desinfektionsmedel med rengörande verkan. 

ANVÄNDNINGAR SOM AVRÅDS FRÅN All annan användning är otillåten. 
 

Leverantörens artikelnummer
1704 
17040001 
17040005 
17049300 

 
 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  

 

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR
Företag Lahega Kemi AB 

Adress Box 13073 

Postnr/Ort 250 13 Helsingborg 

Land Sweden 

E-mail info@lahega.se 

Hemsida www.lahega.se 

Telefon +46 42 25 67 00 

Fax +46 42 25 67 50 

 

KONTAKTPERSON
Namn E-mail Telefon Land
Åsa Möller  asa.moller@lahega.se 042-256700  

 
 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer  

Nödtelefon Information Öppettider
112 SOS Alarm 0-24 
08-33 12 31 Giftinformationscentralen 0-24 

 
 

2 Farliga egenskaper

 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen  

DPD Klassning:

Viktigaste faroeffekter: Brandfarligt. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

 

2.2 Märkningsuppgifter  

Irriterande

 

SAMMANSÄTTNING
Isopropylalkohol (40 - 60 %)
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R-FRASER

R10 Brandfarligt.

R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
 

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.
S43 Vid brandsläckning använd skum, pulver eller vatten med spridd stråle.
 
 

2.3 Andra faror  

Ingen känd information.
 

3 Sammansättning/information om beståndsdelar
 

3.2 Blandningar  

Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering

Isopropylalkohol 01-2119457558-
25 

200-661-
7 

67-63-0 40 - 60
% 

Xi,F,R11 - R36 -
R67 

Flam. Liq. 2 H225 
Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3 H336 
 

Fullständig text på R, H och EUHfraser: se sektion 16

De EUfaroangivelser som nämns i CLPklassificering är endast märkningsuppgifter.
 

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER
Aktiv substans: Isopropylalkohol (352 g/l).

 
 

4 Åtgärder vid första hjälpen
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

INANDNING

Frisk luft.Kontakta läkare om besvär kvarstår.
 

FÖRTÄRING
Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten.Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om större mängd förtärts.
 

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.
 

KONTAKT MED ÖGONEN
Skölj med ljummet vatten.Kontakta läkare om besvär kvarstår.
 

GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.
 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  

Ingen information tillgänglig
 
 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt
krävs

 

Ingen information tillgänglig
 
 

5 Brandbekämpningsåtgärder
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5.1 Släckmedel  

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Släckmedel: pulver, skum eller vattendimma.
 

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.
 
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  

Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten.Ångorna kan redan vid
temperaturer under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft.

 
 

5.3 Råd för brandpersonal  

Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när
produkten är involverad i en brand.

 

INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.
 

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Använd lämplig skyddsutrustning.Se avsnitt 8.
 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder  

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.
 
 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering  

METODER OCH MATERIAL

Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga behållare.Mindre spill torkas upp eller
spolas bort med vatten.

 
 

6.4 Hänvisningar till andra avsnitt  

INFORMATION

Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.Observera risken för antändning. Håll åtskilt från
antändningskällor och ventilera området.
 
 

7 Hantering och lagring

 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering  

Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet).Undvik hud och ögonkontakt.
 
 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  

Förvaras i originalförpackning.Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Undvik höga
temperaturer och direkt solljus.

 
 

7.3 Specifik slutanvändning  

Ingen känd information.
 
 

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
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8.1 Kontrollparametrar  

Gränsvärden:
Ämnesnamn CAS-nr Intervall ppm mg/m³ År Anm.

Isopropylalkohol 67-63-0 15 min. 250 600 1989  

Isopropylalkohol 67-63-0 8 h 150 350 1989  

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde,
M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

 

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING
Innehåller ämnen för vilka hygieniska gränsvärden finns angivna.
 
 

8.2 Begränsning av exponeringen  

LÄMPLIGA TEKNISKA ÅTGÄRDER
Sörj för god ventilation vid risk för ånga/dimma.
 

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av nitril.Neoprengummi.
 
 

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper  

FORM Lättflytande vätska.  

FÄRG Ofärgad.   Klar.  

LUKT Svag lukt av alkohol.  

LÖSLIGHET Blandbart med vatten.  

 

Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar

pH-koncentrat ~ 8.5   

pH i lösning  Data saknas   

Smältpunkt  < 0 °C    

Fryspunkt Data saknas   

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall ~ 80 °C    

Flampunkt 25 °C  ASTM D 3278  

Avdunstningshastighet Data saknas   

Brandfarlighet (fast, gas) Data saknas   

Antändningsgränser  Data saknas   

Explosionsgräns  2 - 15 %   

Ångtryck  Data saknas   

Ångdensitet  Data saknas   

Relativ densitet Data saknas   

Fördelningskoefficient  Data saknas   

Självantändningstemperatur  > 150 °C    

Sönderfallstemperatur  Data saknas   

Viskositet Data saknas   

 
 

9.2 Annan information  

Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar

Densitet ~ 0.93 g/cm³  20°C   

 

Kommentar nr Kommentar

 
 

10 Stabilitet och reaktivitet

 

10.1 Reaktivitet  
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Stabil vid normala förhållanden.
 
 

10.2 Kemisk stabilitet  

Stabil under rekommenderade lagrings och hanteringsförhållanden.
 
 

10.3 Risken för farliga reaktioner  

Inga farliga reaktioner är kända.
 
 

10.4 Förhållanden som ska undvikas  

Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.
 
 

10.5 Oförenliga material  

Ingen känd information.
 
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter  

Vid brand avges koloxider.

 
 

11 Toxikologisk information

 

11.1 Toxikologiska effekter  

Kan ge obehag. Illamående och kräkningar.
 

Långvarig eller upprepad hudkontakt kan verka uttorkande.
 

Inandning av stora mängder ånga kan leda till: Trötthet. Yrsel.
 

Kan orsaka irritation/sveda.

 

Toxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.
 
 

12 Ekologisk information

 

12.1 Toxicitet  

Isopropylalkohol

Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa
LC50 (Akut fisk) 96h > 1000 mg/l   

EC50 (Akut alg) 72h > 1000 mg/l   

EC50 (Akut Daphnia) 48h > 1000 mg/l   

 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet  

Isopropylalkohol

Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa
 21d > 95 %   

Förväntas vara biologiskt lättnedbrytbar.
 
 

12.3 Bioackumuleringsförmåga  

Isopropylalkohol

Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa
Log Pow  < 3   
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Bioackumulering ej sannolik.

 
 

12.4 Rörligheten i jord  

Ingen information tillgänglig
 
 

12.5 Resultat av PBT och vPvBbedömningen  

Ingen information tillgänglig
 
 

12.6 Andra skadliga effekter  

Inte bedömd som miljöfarlig. Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.
 
 

13 Avfallshantering

 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder  

GENERELLT

Tömda förpackningar lämnas till återvinning.Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som
farligt avfall. Lokala bestämmelser och EUbestämmelser skall följas vid avfallshantering.
 

AVFALLSGRUPP

Förslag på EWCkod: 07 06 04.
 
 

14 Transportinformation

Produkten klassad som farligt gods: Ja

 

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer 1987 14.4
Förpackningsgrupp

III

14.2 Officiell
transportbenämning

Alkoholer, brandfarliga n.o.s
(Isopropanol) / Alcohols,
flammable, n.o.s (Isopropanol)

14.5 Miljöfaror

14.3 Faroklass för
transport

3

Faroetikett(er) 3

Faronummer: 30 Tunnelrestriktionskod (D/E)

 

Transporter på inre vattenvägar (AND)
14.1 UN-nummer 14.4

Förpackningsgrupp
14.2 Officiell
transportbenämning

Alcohols, flammable, n.o.s
(Isopropanol)

14.5 Miljöfaror

14.3 Faroklass för
transport

Miljörisk i tankfartyg

 

Sjötransport (IMDG)
14.1 UN-nummer 1987 14.4

Förpackningsgrupp
III

14.2 Officiell
transportbenämning

Alcohols, flammable, n.o.s
(Isopropanol)

14.5 Miljöfaror

14.3 Faroklass för
transport

3

Sub Risk:

IMDG-kod
segregationsgrupp

Marin förorening

EMS:
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Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer 14.4
Förpackningsgrupp

14.2 Officiell
transportbenämning

Alcohols, flammable, n.o.s
(Isopropanol)

14.5 Miljöfaror

14.3 Faroklass för
transport

Faroetikett(er)

 

14.6 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.
 

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Inte relevant.

 
 

15 Gällande föreskrifter
 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa
och miljö

 

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER
Arbetsmiljöverkets författning "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar", AFS 2011:18. Direktiv
98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.
 
 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning  

INFORMATION

Ingen information tillgänglig
 
 

16 Övrig information
 

Uppgift om förändringar  

UTFÄRDAT: 2012-01-09

 

Uppgift om förändringar
Version Rev. datum Ansvarig Ändringar
1.0.0 2012-10-17 ÅM  1, 6, 8. 

 

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER
R11 Mycket brandfarligt.

R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
 

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA HFRASER
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
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BILAGA 11 – Utvecklingsprocessen i skisser 
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BILAGA 13 - FMEA

Funktion Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys Rekommenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Ny riskanalys

Komponent Frekv Allv Uppt RPN Frekv Allv Uppt RPN

FÖRVARINGSLÅDA Låda faller av väggskena. Stöt mot botten/sida. Fallande låda orsakar 8 10 1 80 Spärrfunktion på fästanordning. TN Omformning av båge 3 10 1 30

personskada.

Låda går sönder. 6 7 2 84 2 10 1 20

Vägghängd låda Låda lutar kraftigt. Innehåll faller ur. 4 9 1 36 Justera djup på stång. TN Kortare avstånd från vägg. 1 9 1 9

snedbelastas.
Låda går sönder. 6 7 2 84 Staga upp lådans nederkant. TN Högre vägglist med klack. 2 7 2 28

TVÄTTSÄCK Tryckknappar går upp. För tung belastning i förh. Fallande säck orsakar 3 7 1 21 Addera fler tryckknappar. TN Öka antal knappar från 2 till 3 st. 1 7 1 7

till knappars bärkraft. personskada.

Innehåll går sönder. 6 6 1 36 1 6 1 6

BRICKBORD Bricka lossnar från Bristfälligt fäste. Buret mtrl faller till golv. 9 3 1 27 Förbättra låsmekanism. TN Fäste med bajonettfattning. 4 3 1 12

stomme. För svagt magnetlås.
Desinficerat mtrl 9 10 1 90 4 10 1 40

kontamineras.

Skört mtrl går sönder. 6 7 1 42 3 7 1 21

Bricka går sönder. 3 3 3 27 3 3 3 27

Kriteria för bedömning av felintensitet Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Kriteria för bedömning av upptäckssannolikhet

Frekvens Värdering Värdering Värdering

Osannolikt att fel kan uppträda <1/100000 1 Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten 1 Fel som alltid uppmärksammas 1

Mycket liten sannolikhet för fel <1/10000 2 - 3 Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten men intakt funktion 2 - 3 Normal sannolikhet för upptäckt 2 - 4

Låg sannolikhet för fel <1/1000 4 - 5 Mycket liten olycksrisk eller risk för störd funktion 4 - 6 Viss sannolikhet för upptäckt 5 - 7

Viss sannolikhet för fel <1/100 6 - 7 Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven funktion 7 - 9 Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9

Hög sannolikhet för fel <1/10 8 - 9 Allvarligt risk för personskada 10 Osannolikt att fel upptäcks 10

Mycket hög sannolikhet för fel <1/1 10
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