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Abstract
The operation nurse performing the venous extraction from the lower leg in preparation for a heart 
bypass operation is experiencing extreme neck angles, more than 20 degrees, during the 45-minute- 
procedure. The extreme angles give pain and hinder the nurse from working efficiently. A proposed 
solution is using prisma glasses to reduce the neck angles. This work is measuring the angles of the 
neck during the lower leg venous extraction using a newly developed portable motion analysis 
system. To give a more objective evaluation a comparison analysis between neck angles before the 
use of prisma glasses and after the effect of prisma glasses is presented. The operation nurse is 
feeling less pain in the neck and back after using the prisma glasses during the venous extraction. 
The neck angles are reduced when using prisma glasses but not to a degree that is expected. A 
longer training period is needed before the effect of prisma glasses is shown.
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Sammanfattning
Under en hjärtbypassoperation tas en ven från patientens underben och används som 
ersättningsartär för att överbrygga det tilltäppta kranskärlet. Ventaget utförs av en specialutbildad 
operationssjuksköterska som arbetar parallellt med hjärtkirurgen som utför själva hjärtoperationen. 
Operationsbordet höjs och sänks och vinklas efter hur hjärtkirurgen vill ha det och opssk får en 
sämre arbetsposition. Arbetsställningar med extrem nackvinkel, mer än 20 grader, förekommer till 
och från under den 45 minuter långa proceduren. Smärtan som uppkommer pga nackvinkeln hindrar
sköterskan från att jobba effektivt. För att reducera nackvinkeln kan man använda prismaglasögon 
som bryter synvinkeln. Syftet med glasögonen är att opssk ska se såret utan att böja på huvudet. 
Genom att mäta nackvinkeln kontinuerligt under själva ventaget med ett nytt rörelseanalyssystem 
kan man göra en objektiv bedömning av förbättringen av arbetsställningen. Efter användning av 
prismaglasögon har operationssjuksköterskan upplevt en förbättrad arbetsställning under ventaget 
med mindre smärtor i nacke och rygg. Det nya rörelseanalyssystemet har registrerat en minskad 
nackvinkel vid användande av prismaglasögon men inte en så tydlig minskning som man kan 
förvänta sig. Prismat är tänkt att minska nackvinkeln, men det finns flera faktorer som kan påverka 
detta. Till exempel kan ovana att arbeta med prismaglasögon under operationen påverka. Mer 
träning med prismaglasögon under operationsförhållanden bör ge ett ännu bättre resultat.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund
Hjärtbypass eller Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) är en öppen hjärtoperation som 
används för att åtgärda en förkalkning som förhindrar blodflödet i hjärtats kranskärl. Dessa 
kranskärl tillför syrerikt blod till hjärtmuskeln. Ibland kan man inte göra den mindre riskfyllda 
operationen ballongsprängning utan måste ta till hjärtbypass som är en öppen kirurgi. För en bypass
behövs ett kroppseget rörmaterial för att överbrygga förkalkningen i hjärtats blodtillförsel. Venen 
tas från underbenet eftersom där finns redundanta vener som inte ger för stor påverkan på 
blodcirkulationen om man tar bort en. Venen måste dessutom vara ca 40 cm lång för att ge 
tillräckligt med rörmaterial till en bypass och det finns enklast tillgängligt på underbenet. 
Operationen börjar med att patienten sövs av anestesiläkaren och efter nedsövning kan ventaget 
påbörjas. En specialutbildad operationssjuksköterska (opssk) utför själva ventaget på patienten 
samtidigt som kirurgen öppnar bröstkorgen. För att operera hjärtats kranskärl måste hjärtat stoppas 
vilket gör att en perfusionist är inblandad. Perfusionisten manövrerar en hjärtlungmaskin som 
pumpar blodet istället för hjärtat under ingreppet. Kirurgen behöver förbereda för inkopplingen av 
hjärtlungmaskinen samtidigt som ventaget pågår vilket medför att operationsbordet sänks och höjs 
samt vinklas. Detta medför att opssk som ska extrahera venen från benet har en ofördelaktig 
arbetsställning med mer än 20 graders nackvinkel under långa stunder under proceduren, se bild1. 
Arbetsmiljöverket förespråkar en arbetsställning för nacken nära neutral position för att minska 
risken för att utveckla nackbesvär [1]. Hypotesen är att användning av prismaglasögon ger en mer 
upprätt arbetsställning som underlättar för opssk.

Bild 1, Arbetsställning för opssk vid öppet ventag från underben. 
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Problemet med att genomföra en studie är den komplexa miljön som råder på en operationssal. I 
operationssalen finns mycket teknisk utrustning som används för övervakning av patienten och även
livsuppehållande maskiner som inte får störas av övrig kringutrusning. Därför ställs hårda krav på 
vad som får användas inne på en operationssal. En omfattande riskanalys krävs innan man tar in en 
ny okänd utrustning under operation. 

Traditionellt har man använt videokamera för att bedöma ergonomiska situationer men det är en 
trubbig mätmetod och den har mer och mer börjat ersättas med rörelsemätsystem med både optiska 
sensorer med reflexbollar och trådlösa tröghetssensorer [2-5] som mäter rörelse med 
accelerometrar, gyron samt magnetometrar via någon form av radiolänk. De optiska mätsystemen 
fungerar mycket bra i dedikerade rörelselaboratorier men kräver mycket resurser i form av personal 
och utrustningsinvesteringar. De optiska systemen ställer dessutom krav på att försökspersonen rör 
sig inom en mycket välavgränsad yta inom ett antal ir-kamerors synfält för att fungera. De 
rörelsesystem som arbetar med tröghetssensorer har fördelen att vara mobila. De kan mäta rörelse i 
försökspersonens normala arbetsmiljö utan restriktioner på att personen måste röra sig inom en viss 
yta men de måste dock vara inom räckvidd för radiolänkens mottagare. De har dessutom fördelen 
att inte vara lika dyra som de optiska systemen. Nackdelen är att de inte är lika noggranna och har 
problem i form av sensordrift. 

På Thoraxoperationsavdelningen genomför man en stor mängd kirurgiska operationer på organ som 
är placerade i thoraxkaviteten, dvs hjärta, de stora kärlen samt lungorna. Under operation råder 
strikta regler och rutiner för att undvika infektioner hos patienten. Personalen har sterila kläder för 
att inte kontaminera och orsaka infektioner i operationssåret på patienten. Runt operationsbordet är 
det dessutom extra ventilation som blåser luften bortifrån operationsbordet. Runt bordet måste 
kirurgen och övrig personal bära heltäckande steril klädsel. Under operationen är det även 
restriktioner på hur personalen får röra sig in eller ut ur operationssalen. Allt för att inte föra in 
onödigt med kontaminerande luftpartiklar utifrån. Detta ställda extra krav på mätprotokollet, se 
bilaga 1, som användes i studien. Under hela studien finslipades protokollet för att underlätta för en 
lyckat mätning.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att mäta nackens vinkel hos opssk som utför ventag, före samt efter införandet
av prismaglasögon. Mätningarna är gjorda med ett egenutvecklat rörelsemätsystem baserat på 
Mikroelektromekaniska System (MEMS)-givare. I dagsläget finns tre opssk som kan utföra det 
öppna ventaget från underbenet under en CABG. I denna studie har vi studerat två av dem, en man 
och en kvinna.

1.3 Mål
Målet är att bedöma om prismaglasögon hjälper opssk att få en minskad nackvinkel och därmed en 
bättre arbetsställning under ventaget från underbenet. Studien är samtidigt ett test om det går att 
använda ett nytt rörelseanalyssystem som använder MEMS-givare och som kommunicerar med en 
Bluetooth-radiolänk inne på en operationssal. Fungerar mätsystemet säkert och tillförlitligt öppnar 
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det för flera ergonomistudier på personal på universitetssjukhuset som också har svåra 
arbetsställningar tex tandläkare.

1.4 Avgränsningar
I denna studie har vi begränsat oss till att bara titta på opssk som utför ventaget under en bypass-
operation. Vi har bara tittat på nackvinkeln och bara på två försökspersoner, en man och en kvinna.
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2. Metod

2.1 Datainsamling från operation
Två operationssköterskor har studerats. En man, 62 år, och en kvinna, 41 år gammal. Båda bär 
glasögon i normala fall. Mätningarna har genomförts på Thoraxkirurgi- och operationsavdelningen 
på Norrlands universitetssjukhus under CABG-operation på patient. Innan mätning noll-
lägeskalibreras sensorerna och monteras på försökspersonen, se bild 2. Därefter startas mätningen 
och under hela ventaget registreras nackvinkeln. Efter avklarat ingrepp avslutas mätningen och 
försökspersonen får fylla i en BORG-uppskattning[6] som bedömer hur ansträngande hela ingreppet
varit. Därefter fylls en VAS-skala i för att bedöma smärta i nacke/huvud, skuldror, bröstrygg samt 
ländrygg. För att säkerställa att en tillräcklig mängd data samlas in och att en förändring kan 
detekteras har fem mätningar utan användande av prismaglasögon genomförts. Därefter har 
mätpersonen fått 10 veckors tillvänjning med prismaglasögon. Efter dessa har fem mätningar med 
prismaglasögon genomförts. Beroende på venens utseende och läge och behov av venmaterial görs 
ventaget ibland på höger ben och ibland på vänster ben och ibland på båda benen på grund av att 
man behövde extra mycket materiel till CABG-operationen. För jämförelsen har jag bara valt 
mätningar med ventag från höger ben. Ventag från vänster ben reducerar nackvinkeln när opssk 
lutar sig mer över operationsbordet för att nå vänster sida av patienten, vilket gör att mätdatat blir 
svårt att jämföra.

Bild 2, Sensorer monterade under testmätning. 
Under operation är sensorerna under sterila kläder.
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2.2 MoLab rörelsemätsystem
För att mäta nackvinklar under ventaget används MoLab Measure™ som är ett mätsystem 
framtaget av utvecklingsgruppen vid Medicinsk teknik, Forskning och Utveckling (MT-FoU) för 
generell rörelsemätning och analys. Mätsystemet bygger på tre typer av tröghetssensorer dvs 
accelerometrar, gyroskop och magnetometrar. För att registrera nackvinkeln placeras två 
rörelsesensorer på kroppen, en på huvudet och en på bröstryggen. Varje enskild sensor innehåller 3-
axlig accelerometer, 3-axligt gyroskop och 3-axlig magnetometer, sammanlagt nio kanaler data per 
sensor. Mätsystemet består av en mjukvara på PC som kommunicerar med en portabel 
insamlingsenhet via en Bluetooth-länk. Mjukvaran samlar in alla kanaler och sammanställer de 
relativa vinklarna mellan varje sensorenhet genom att beräkna sensorns 3D-rotation i rymden. För 
att beräkna 3D-rotationen används en sensorfusion-algoritm [7]. Eftersom gyron alltid innehåller ett
mer eller mindre ökande systematiskt fel i form av drift måste man använda accelerometerdata och 
magnetometerdata för att kompensera för felet. Kompensationen sker i PC-mjukvaran och resultatet
presenteras i form av realtidskurvor och en 3D-representation av uppmätt kroppssegment.

2.2.1 MoLab sensorsystem

Insamlingsenheten består av en huvudenhet ihopkopplad med upp till 16 sensorenheter via kabel, se
bild 3.

Bild 3, Huvudenhet med en inkopplad sensorenhet.

Huvudenheten innehåller ett 1300mAh LiPo-batteri, en 8051 microcontroller samt Bluetooth-modul
för kommunikation till PC. För att kommunicera med de inkopplade sensorerna används I2C. 
Huvudenheten innehåller också en inbyggd sensorenhet. Sensorerna är inkopplade med en 4-trådig 
kabel som innehåller jord, 3,3V och SCL, SDA för I2C. Sensorerna är bestyckade med en MPU-
9150 (Invensense Inc, San Jose, CA, USA)  som egentligen är två chip stackade på varandra i en 
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4x4x1 mm kapsel. Dels innehåller den en MPU-6050 (Invensense Inc, San Jose, CA, USA), 6-axlig
rörelsesensor med 3-axlig accelerometer och 3-axligt gyro, och dels en AK8975 (Asahi Kasei Corp, 
Tokyo, Japan), 3-axlig magnetometer. Alla sensorer är sk MEMS, mikroelektromekaniska system. 

I2C-kommunikationen mellan huvudsystemet och sensorerenheterna använder en ny typ av 
gatewayteknik(G) på I2C-bussen för att adressera upp till 16 enheter, se bild 4.

Bild 4, I2C-kommunikation med gatewayteknik

Varje sensorenhet kan sättas till valfri fyrabitars adress via en dipswitch. De fyra bitarna blir sedan 
den låga nibbeln på sjubitars I2C-adressen till enheten. Adressen är egentligen adressen till en 
PCA9634 (NXP Semiconductors, Eindhoven, Nederländerna), I2C LED-driver, som på en av sina 
LED-utgångar sätter enable-pinnen på en TCA4311(Texas Instruments Inc, Dallas, TX, US), I2C 
buffer. Buffern öppnar och stänger I2C-bussen till MPU-9150 som bara har en tillgänglig I2C-
adress. På detta sätt kan man adressera 16 MPU-9150 på I2C-bussen. I detta projekt används bara 
två sensorer för att registrera nackvinkeln, dvs huvudenhetens inbyggda och en externt kopplad 
sensor.
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2.2.2 Mjukvara för presentation av insamlat rörelsedata

MoLab Measure™ sköter insamlingen av de nio kanalerna från varje sensor, tre accelerometrar, tre 
gyros och tre magnetometrar. För dokumentationen finns möjlighet att spela in en video samtidigt 
med datainsamlingen. På så sätt kan man se om det sker någon händelse som har betydelse för 
nackvinkeln t ex att operationsbordet höjs, sänks eller vinklas. Bild 5 visar det grafiska interfacet 
med insamlat rådata samt segmentvinkel till vänster i bild, rådatat visas i en sidoskrollande 
linjediagram med tiden på x-axeln och värden på y-axeln. I mitten visas en 3D-modell av uppmätta 
segment. Till höger återfinns knappar för start och stopp av insamling och längst ned till höger visas
videoinspelningen. Efter insamlat data används programmet MoLab Analyse™ för att exportera all 
data till en Comma-Separated Values (CSV)-fil.

Bild 5, MoLab Measure™ under operation

2.2.3 Riskanalys elektromagnetiska störningar

I samband med införandet av en medicinteknisk egentillverkad produkt i vården, så görs alltid en 
riskanalys för att identifiera och hantera eventuella risker. I operationssalen finns mycket 
operationsutrustning som kan vara känslig för störningar från elektromagnetiska fält t ex hjärt-
lungmaskinen och infusionspumpar och patientövervakningsutrustning. I salen finns dessutom en 
diatermiutrustning som kan störa MoLab mätenheten. Mätutrustningen är en egentillverkad produkt 
och är inte CE-märkt. Bluetooth-modulen som finns inbyggd i mätutrustningen är en inköpt 
kommersiell produkt som i sig är CE-märkt och godkänd för bruk i allmänna elektronikprodukter. 
För att få använda en medicinteknisk produkt på ett sjukhus och på en patient måste hela produkten 
CE-märkas genom att ha klarat de medicintekniska väsentliga kraven. I detta fall blir det ett 
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specialfall eftersom den används på sjukhuspersonal som har ett lägre krav på säkerhet till skillnad 
från medicinteknisk utrustning som används på patient. Men eftersom utrustningen är närmare än 
0,5 m från operationsbordet där det finns en patient under pågående operation måste den 
medicintekniska produkten klara de väsentliga krav som ställs som om den hade använts på en 
patient[8].

Bluetooth-modulen är en Klass1 modul som har en sändareffekt på upp till 100 mW och kan sända 
signaler 50-100 m utomhus men max ca 30 m inomhus. Bluetooth-enheterna reglerar hela tiden 
utsänd effekt efter hur nära mottagaren är sändaren.

Ingen påverkan kunde påvisas på någon av de olika operationsutrustningarna på operationssalen. 
För att säkerställa att vi inte påverkade någon av de befintliga utrustningarna på operationssalen 
gick vi runt i salen och provocerade kontrollpaneler och elektronik med mätutrustningen 
bortplockad från mätpersonen för att kunna komma så nära som möjligt, hela tiden med en aktivt 
sändande Bluetooth-radio. Mätutrustningen var närmare än 1 cm från kontrollpanelerna. När det 
gäller patient-övervakningsutrustningen lade vi mätutrustningen bland det kablage som vanligtvis är
fastsatt på patienten. Som ett extra moment för att se om någon operationsutrustning kunde störa vår
mätning försökte vi få diatermiutrustningen att störa rörelsemätningen. Men ingen störning kunde 
detekteras i vinkeldatat. Diatermi är en elektronisk kniv som skär i vävnaden med hög ström och 
hög frekvens vilket koagulerar blodet i sårkanten samtidigt som den skär vilket reducerar 
blödningen. Se fullständig riskanalysrapport i bilaga 2 och feleffekts- och kriticitetsanalys (FMEA) 
i bilaga 3.

2.3 Prismaglasögon
Prismaglasögonen är vanliga glasögon med ett prisma infällt diskret på nedre halvan av glaset, se 
bild 6. Glasögonen har rätt styrka anpassade efter användaren. Även prismat har rätt styrka men 
vinklar synvinkeln nedåt. Prismat vinklar synvinkeln 25 grader nedåt. 

Bild 6, Prismaglasögon, glasögon med prisma i underkant
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2.5 Analysmetoder

2.5.1 Beskrivning av medelvinkel

Medelvinkelanalysen tar hela nackvinkelmätningen under ett ventag och beräknar medelvärdet på 
nackvinkeln tillsammans med standardavvikelsen. För att få en bild av hur medelvinkeln påverkats 
av användandet och träningen med prismaglasögon har medelvinkeln under ventag utan användning
av prismaglasögon presenterats tillsammans med medelvinkel på ventag med prismaglasögon i 
samma plot. 

2.5.2 Beskrivning av Exposure Variation Analysis

För att visualisera förändring av nackvinkeln utan och med användning av prismaglasögon med lite 
mer detaljerad analys användes en Exposure Variation Analysis (EVA) [9]. EVA är framtaget för att 
inom ergonomi visualisera arbetsbelastning. EVA delar in mätningen av nackvinkeln i vinkelblock 
uppdelade i 5 grader. Varje vinkelblock visualiserar hur lång tid nacken hållits i en viss vinkel under
ett visst tidsintervall, 0-1s, 1-2s, 2-4s, 4-16s, 16-32s samt mer än 32 s. I detta projekt vill vi använda
EVA för att undersöka effekten före och efter användningen av prismaglasögon. Bild 7 visar ett 
exempel på en EVA. X-axeln visar vinklarna och på y-axeln visas hur stor del av tiden som 
nackvinkeln befunnit sig i den vinkeln. Totalt genom hela mätningen har försökspersonen haft flest 
sekvenser med 4-16 sekunders perioder i taget vid 10 graders nackvinkel. Tiderna är normaliserade 
för att ta hänsyn till de olika längderna på tidsintervallerna. 

Bild 7, EVA, Visar spridningen i nackens vinkel indelat i fasta vinkel- och tidsintervaller

2.5.3 Beskrivning av BORG

BORG-skalan används för att uppskatta ansträngning [6]. Den är graderad från 6 till 20 i stigande 
ansträngningsgrad. Skalan skapades av den svenske psykologen Gunnar Borg under 1960-talet och 
används i olika medicinska discipliner när man behöver uppskatta en ansträngning, se bild 8. 
I denna studie används den för att uppskatta hur ansträngande hela operationstillfället varit. 
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Bild 8, BORG-skala

2.5.4 Beskrivning av Visuell Analog Skala

Visuell analog skala (VAS) är en uppskattning av smärta i olika delar av kroppen och uppskattas 
”analogt” efter en steglös skala, se bild 9. Skalan är en 10 cm lång linje där 0 cm = ingen smärta och
10 cm = värsta tänkbara smärta. I denna studie har vi tittat på uppskattning av smärta i 
nacke/huvud=4, skuldror=3, bröstrygg=2, ländrygg=1. Vid bedömningen fördes en penna utefter 
linjen tills försökspersonen sade stopp.
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Bild 9, VAS-skala
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3. Resultat

3.1  Mätresultat
Mätutrustningen var enkel att ta på och var inte i vägen för opssk under operationen. Ett visst 
handhavande för och efter krävdes för att få ett bra resultat från mätningen. Viktigt var att sensorer 
noll-lägeskalibrerades och gärna hade rätt arbetstemperatur redan innan montering. Vid montering 
på kroppen värmdes sensorerna upp och en viss drift kunde uppkomma en bit in på mätningen om 
inte tempkompenseringen var väl utförd. Trots att mätutrustningen egentligen är tänkt att göra 
kortare mätningar på ca 20 min blev mätningarna i denna studie mer än en timme långa och blev 
trots det lyckade mätningar. Totalt 20 mätningar har genomförts i två omgångar. Två mätningar blev
misslyckade på grund av för kraftig sensordrift och fyra mätningar utesluts eftersom de utfördes på 
vänster ben. Tre mätningar uteslöts på grund av misstänkt lossnad sensor. 10 mätningar valdes ut 
som lämpliga för fortsatt analys.

3.2 Analysresultat
Analysen har utförts med hjälp av MoLab Analyse™ som tillåter att man skriver egna macron för 
att välja ut data och vidare automatiskt exportera data till CSV-filer. CSV-filerna importerades in i 
MATLAB (The MathWorks Inc, Natick, Massachusetts) för vidare analys av medelvinkel och 
standardavvikelse samt EVA-analysen. MS Excel användes för att generera grafer för BORG och 
VAS. 

3.2.1 Medelvinkel

I bild 10 visas medelvinkeln med standardavvikelsen i två grafer för de två försökspersonerna. Graf 
A visar värden från 62 årig manlig opssk med tre mätningar utan och tre mätningar med 
prismaglasögon. Graf B visar värden från 41 årig kvinnlig opssk med en mätning utan och tre 
mätningar med prismaglasögon.
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Bild 10, Medelvinkel, (A) man 62 år, (B) kvinna 41 år

3.2.2 Exposure Variation Analysis

Bild 11 visar EVA för de två försökspersonerna. Positiva y-värden utan användning av prisma och 
negativa värden med användning av prismaglasögon. Den streckade linjen visar vilken vinkel som 
är skadlig att överskrida. Från insamlat data används bara ventag på höger ben. Graf A visar EVA 
för 62-årig manlig opssk med tre mätningar utan och tre mätningar med prismaglasögon. Graf B 
visar EVA för en 41-årig kvinnlig opssk med en mätning utan och tre mätningar med 
prismaglasögon.
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Bild 11, EVA, (A) man 62 år, (B) kvinna 41 år

3.2.3 BORG

Bild 9 visar BORG-uppskattningen efter ventaget både med och utan prismaglasögon. För den 62-
årige mannen, graf A, kan vi se en tydlig förändring till det bättre med en mindre ansträngande 
operation med prismaglasögon.
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Bild 12, BORG, (A) man 62 år, (B) kvinna 41 år
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3.2.4 Visuell Analog Skala

Bild10 visar VAS, visuell analog skala, för både mannen och kvinnan. De två övre graferna visar 
VAS för mannen före och efter användandet av prismaglasögon. De nedre visar på samma sätt 
kvinnans grafer före och efter.

Bild 13, VAS, (A) man 62 år utan prisma, (B) man 62 år med prisma, (C) kvinna 41 år utan prisma, 
(D) kvinna 41 år med prisma
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4. Diskussion

4.1 Påverkan av prismaglasögon
Analysen av insamlat mätdata kan diskuteras och då vilka parametrar som är viktiga att titta på och 
som ger mest information i studien. En minskad medelvinkel efter åtgärden med införandet av 
prismaglasögon var något som jag förväntade mig men det var ingen tydlig påverkan av 
nackmedelvinkeln i denna studie. Medelvinkeln på låg kvar på ca 30 grader för mannen och ca 25 
grader för kvinnan även med prismaglasögon. I EVA analysen på mannen, se bild 11, kan vi 
observera en klar minskning av nackvinkeln efter användandet av prismaglasögon. Maxvärdet har 
förskjutits från 40-45 graders vinkel till 35-40 grader. Vid ventagen med användandet av 
prismaglasögon ser man lite längre perioder i en vinkel mer än 20 grader. De längre perioderna 
beror förmodligen på att man upplever en bekvämare arbetsställning med prismaglasögonen. När 
man opererar utan prismaglasögon har man mer kortare sekvenser i olika vinklar och det kan bero 
på att man tar pauser oftare och rätar på ryggen. Vid EVA analysen på kvinnan, se bild 11, har jag 
bara använt en mätning utan prismaglasögon eftersom flera av ventagen var på vänster ben och det 
gör att man inte bör dra för stora slutsatser vid den analysen. En faktor som inte tagits hänsyn till i 
denna studie är hur ryggens lutning påverkat nackens vinkel. Här kommer försökspersonernas längd
också in i spelet. Det vore intressant för framtida mätningar att samtidigt studera överkroppens 
rörelser. 

4.2 Mättekniska utmaningar
De mättekniska utmaningarna har varit stora under denna studie. För att överhuvudtaget ta in en 
radiosändande mätutrustning på operationssalen med livsuppehållande utrustning och kritisk 
övervakningsutrustning för kirurgen och anestesiläkaren ställdes hårda krav på en väl genomförd 
riskanalys.

Det mätprotokoll som tagits fram och som fungerat under pilotstudien fick omarbetas efter att 
problem uppstod mellan montering av sensorer och tvättning/sterilisering av försökspersonen vilket 
gjorde att mätsystemet hamnade utanför räckvidd för radiomottagaren, vilken tappade 
uppkopplingen. Detta var enkelt att korrigera med ändring av ordningen i mätprotokollet. När 
mätningen var igång och operationen startad fanns inget att göra om något problem skulle uppstå. 
Att gå in och korrigera en lossad sensor med påföljande omkalibrering var omöjligt på grund av 
kontamineringsrisken. Två mätningar uppvisade kraftig drift vilket gjorde att dessa mätdata blev 
förkastat på grund av att vi inte kunde lita på uppmätt rörelsedata. Temperaturdriften var ett stort 
problem som går att åtgärda med automatisk temperaturkompensering. Detta har implementerats i 
uppgraderade versioner av mätsystemet. Mjukvaran hade problem vid fyra tillfällen med en 
drivrutin till den inbyggda kameran på PC:n vilket kraschade mjukvaran men efter omstart kunde 
mätningen ändå genomföras utan videoinspelning.
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4.3 Analys av måluppfyllnad
Målet har uppfyllts så tillvida att vi kunde bedöma nackens vinkelminskning med användning av 
prismaglasögon. Den nya rörelseanalysutrustningen fungerade att användas på en operationssal utan
störningar för varken operationspersonalen eller störningar på kringliggande operations-utrustning. 

4.4 Samhälleliga aspekter
God ergonomi på arbetsplatsen är en viktig faktor för att hålla ett helt arbetsliv. Den 
operationssjuksköterska som utför ventaget vid en hjärt-bypassoperation är en viktig kugge i hela 
vårdkedjan för hjärtpatienter och för att slippa reoperationer och ytterligare kostnader. 

4.5 Etiska aspekter
Innan mätutrustningen kunde användas inne på operationssalen krävdes intyg påskrivna av 
verksamhetschef och medicinskt ansvarig chefsläkare på Thoraxoperation samt Landstingets 
medicintekniske chef. Riskanalysen säkerställer patientsäkerheten under mätningarna. Allt insamlat 
data är avidentifierat. Filminspelningar är gjorda på ett sådant sätt att patienten och försökspersoner 
inte kan identifieras i filmerna. Alla inblandade i studien har dessutom tystnadsplikt.
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5 Slutsats

5.1 Förbättrad arbetssituation
Att tro att användandet av prismaglasögon under ventaget under en CABG-operation direkt hjälper 
opssk att minska problemen med ofördelaktig arbetsställning är inte ett korrekt antagande. För att 
uppnå ett önskat resultat i form av minskade smärtproblem och underlätta för 
operationssjuksköterskan krävs en längre tids träning, gärna mer än 10 veckor. Som vi sett under 
denna studie har en viss underlättnad kunnat observeras på försökspersonerna men det är inte så 
enkelt att prismaglasögonen är hela förklaringen till förbättringen. Medvetenhet om 
ergonomiproblemen och vana med att arbeta med prismaglasögon i arbetsmomenten har också 
betydelse. Att använda prismaglasögonen har förbättrat arbetssituationen för båda opssk vilket visas
i BORG och VAS värdena. Vilken direkt påverkan som de båda opssk har upplevt skiljer sig åt på 
några punkter men i stort sett har båda upplevt en minskad smärta i nacke och delar av ryggen.

5.2 Förslag till fortsatt arbete
Arbetsställningen har ett flertal likheter med tandläkares arbetsställning under behandling varför det
är intressant att genomföra ytterligare studier om prismaglasögon ger minskade besvär även för 
tandläkare[10].
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Bilaga 1 Mätprotokoll Urban Edström

Mätprotokoll, Nackvinkelmätningar på Thoraxoperation

På MT-FoU:
1. Sensorkalib,  Mag. Klicka i ”always calibrate”
2. Skyddskläder på, gärna vitrock om man ska gå genom centralhallen.
3. Ta av smycken o dyl.

På Thorax, utanför op:
4. New measurement, gör en zero sensor kalib av gyrot.
5. Montera sensorer på försöksperson. Y framåt Z uppåt. Tejpa fast sensorer. 
6. Välj person och protokoll, sensormapping.

På Thorax, inne på op:

7. Kom ihåg ”reconnect” om man tappat kontakt vid förflyttning

8. Gör en stillasittande mätning.
9. Ställ personen på krysset, huvud i neutral position,  spela in en Align. 
Dick 1,65cm höjd, Sara 1,47cm
Gå på more/align coord, Referens Thorax, Two step align. Låt personen stå kvar.
10. Add camera
11. Starta Mätning, Operationen börjar, här börjar ventaget.
12. Efter ventaget, Ställ personen på krysset, huvudet i neutral position. Stoppa mätning
13. Gör en stillasittande mätning.
14. Fyll I smärtskalorna.
15. Plocka ihop alla saker.
16. Gå ut ur salen och ta av sensorer, lägg på bord, gör en stillasittande mätning.

Efter operation:
17. Plocka ihop, skriv ned protokollet, ev avvikelser
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Nackvinkelmätningar på Thorax operation, riskanalys och 
pilotmätning. 
Datum: 20160408 
Plats: Operationsal 1 
Riskanalysgrupp: 
 
Medicinsk Teknik: 

Urban Edström 
Mikael Holmlund 
Helena Grip 

Företagshälsan: 
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Inledning 

På uppdrag av företagshälsan ska Medicinsk Teknik, forskning och utveckling (MT-FoU) 
utföra nackvinkelmätningar på Thorax operationsavdelning med och utan användandet av 
prismaglasögon, se bild 1 för arbetsställning på operationssjuksköterska under operation. På 
MT-FoU har vi tagit fram ett mätsystem som mäter ledvinklar från valfri del av kroppen. 
Mätsystemet är trådlöst och använder en Blåtandsradiolänk som kommunicerar med en bärbar 
dator. Sensorerna som mäter vinklarna använder Gyro- accelerometer- samt 
magnetometerteknik. Mätapparaten och sensorerna fästs med kardborreband på 
kroppssegmenten man vill studera. Innan mätningar kan genomföras på en operationssal 
måste en riskanalys genomföras för att identifiera och åtgärda eventuella risker med 
användandet av en radiosändare i nära anslutning till den känsliga operationsutrustningen. 
 
 
 

 
Bild 1, operationssköterska utför öppet ventag 
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Metod och material 

Mätutrustningen är egentillverkad på MT-FoU avdelningen och inte CE-märkt. 
Blåtandsradiomodulen som finns inbyggd i mätutrustningen är en inköpt kommersiell produkt 
som i sig är CE-märkt och godkänd för bruk i allmänna elektronikprodukter. För att få 
använda en medicinteknisk produkt på ett sjukhus och på patient måste hela produkten CE-
märkas genom att ha klarat de medicintekniska väsentliga kraven. Vår produkt har inget CE-
märke och är en egentillverkad produkt, den får bara användas inom sjukhusets väggar och 
bara av speciellt utbildad personal. MT-FoU står som garant för att utrustningen uppfyller de 
väsentliga kraven. I detta fall blir det ett specialfall eftersom den används på personal som har 
ett lägre krav på säkerhet. Men eftersom utrustningen är närmare än 0,5 meter från 
operationsbordet där det finns en patient under pågående operation måste den 
medicintekniska produkten klara de väsentliga krav som ställs som om den används på 
patient. 
 
Mätutrustningen är uppbyggd på följande sätt: 
En huvudenhet som kommunicerar trådlöst via blåtandsradio med en bärbar dator. Till 
huvudenheten kopplas mätsensorer via kabelanslutningar, se bild 2. I kabeln sker 
kommunikationen och strömförsörjningen till sensorerna. Mjukvaran som visualiserar och 
samlar in nackvinklarna är också en egentillverkad mjukvara. 
 
 

 
Bild 2, mätprogrammet med tillhörande mätenhet och sensorer 

 
Blåtandsradiomodulen är en Klass1 modul som har en sändeffekt på upp till 100mW och kan 
sända signaler 50-100m utomhus men max ca 30m inomhus. Blåtandsprotokollet reglerar hela 
tiden utsänd effekt efter hur nära mottagaren är till sändaren. Wifi som finns på hela sjukhuset 
har en liknande sändareffekt men har bättre antenner och således större räckvidd inomhus.  
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Sammanfattning 

Ingen påverkan kunde påvisas på någon av olika operationsutrustningarna på opsal 1. För att 
säkerställa att vi inte påverkade någon av de befintliga utrustningarna på opsalen gick vi runt i 
salen och provocerade kontrollpaneler och elektronik med mätutrustningen bortplockad från 
mätpersonen för att kunna komma så nära som möjligt. Hela tiden med en aktivt sändande 
blåtandsradio. Mätutrustningen var närmare än 1 cm från kontrollpanelerna. När det gäller 
patient-övervakningsutrustningen la vi mätutrustningen bland det kablage som vanligtvis är 
fastsatt på patient. Som ett extra moment försökte vi få diatermin att störa vinkelmätningen 
men även här kunde ingen störning synas i vinkeldatat.
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Testmätning intill hjärtlungmaskin (Stöckert S5) 
Ingen påverkan kunde åstadkommas med radiosändande mätapparat direkt i anslutning till 
kontrollpaneler. Avstånd 1 cm till knappar och vred. Bild 3 visar hjärtlungmaskinen. 
 

 
Bild 3, Hjärtlungmaskin på operationssal 1 



Medicinsk Teknik, forskning och utveckling  2016-04-20 
Urban Edström 

Testmätning intill infusionspumpar (Fresenius Agilia) 
Ingen påverkan kunde åstadkommas med radiosändande mätapparat direkt i anslutning till 
kontrollpaneler. Avstånd 1 cm. Bild 4 visar uppställningen med infusionspumpar. 
 

 
Bild 4, Infusionspumpar på operationssal 1 
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Testmätning intill aortaballongpump (Datascope CS300) 

Ingen påverkan kunde åstadkommas med radiosändande mätapparat direkt i anslutning till 
kontrollpaneler. Avstånd 1 cm. Se bild 5. 
 

 
Bild 5, Aortaballongpump på operationssal 1 
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Testmätning intill patient-övervakning (Philips IntelliVue) 

Ingen påverkan kunde åstadkommas med radiosändande mätapparat direkt i anslutning till 
kablarna. Avstånd 1 cm. Se bild 6. 
 

 
Bild 6, EKG-kablage till patientövervakning 
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Testmätning intill anestesiarbetsstation (Dräger Primus) 

Ingen påverkan kunde åstadkommas med radiosändande mätapparat direkt i anslutning till 
kontrollpaneler. Avstånd 1 cm. Se bild 7. 
 

 
Bild 7, Anestesiarbetsstation 
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Test om diatermiutrustningen stör nackvinkelmätutrustningen 

Ingen påverkan i uppmätt nackvinkel kunde detekteras. Se bild 8. 
 

 
Bild 8, Diatermiutrustning 
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Mätutrustning kopplad på testperson 

 
Bild 9, testperson med mätutrustning 
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Riskanalys FMEA

Datum:

Produkt-/systemidentifikation 

Benämning Arbetsorder/Projektnummer/Fabrikat/modell/ID-nummer

RISKVÄRDERING                   
S*A*U 1 till 8 Ingen åtgärd
S*A*U 9 till 23 Reduceras tekniskt så långt det är praktiskt möjligt              
S*A*U 24 till 64 Ej acceptabla risker. Kan dessa reduceras? 

R-nr Område Fara/Felmöjlighet/Hot Konsekvens/Feleffekt Orsak/Felkälla [S]  [A] [U] [S*A*U] Åtgärdplan / Kan risken 
reduceras?/ Kommentarer

Ansvarig för implementering 
av åtgärder och verifiering 
av reducerande effekt

Insamlingen stannar och behöver återstartas vilket 
medför att vi behöver hantera mätenheten

Patienten blir skadad Operationsrock blir osteril av 
hanteringen

1 2 1 2 Mätsystem placerat på rygg 
och nacke och under 
operationsrock. Kan avbryta 
och byta till steril rock om 
det behövs

Mätoperatör

Extra personal är i vägen för ordinarie personal Patienten blir skadad Krock mellan personal som orsakar 
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2 2 1 4 Extrapersonal placerad vid 
fast position

Medicinskt ansvarig

Ingen data sänds över radiolänk Avbruten mätning Mätdosans batterier tar slut 2 1 1 2 Nyladdade batterier Mätoperatör
Ingen mottagare av data Avbruten mätning PC:s batterier tar slut 1 1 1 1 Kopplad till strömkälla Mätoperatör
Annan utrustning stör insamlingen, tex diatermi. Nackvinkelmätningen blir fel Störning syns i mätdata 1 1 1 1 Minska störrisk med avstånd 

och testning
Mätoperatör

En kabel eller sensor lossnar och hamnar i 
operationssåret

Patienten blir skadad Operationssåret blir infekterat av icke 
sterilt material

1 3 1 3 Mätsystem placerat på rygg 
och nacke och under 
operationsrock/mössa

Mätoperatör

Blåtandsradion stör annan utrustning Patienten blir skadad Utrustning ger fel dos eller visar fel 
mätvärden under operation

1 4 3 12 Minska risken med avstånd 
och testning av all utrustning 
före operation. 

Mätoperatör

Sannolikhet
Värde Beskrivning
1 Mycket liten: Inträffar < var femte år
2 Liten: Inträffar > än var femte år men < än varje år
3 Stor: Inträffar > än varje år men < än varje månad
4 Mycket stor: Inträffar > än varje månad

Allvarlighetsgrad
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4 Katastrofal. Mycket allvarlig skada som kan leda till döden eller ge bestående men för livet

Upptäckbarhet
Värde Beskrivning
1 Felet upptäcks alltid och kan åtgärdas innan olycka inträffar
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