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Vad är PRECIIS?
PRECIIS är ett innovationsprojekt med syfte att förbättra precisionen 
inom ortopedisk sjukvård, främst inom de områden där bristande 
precision är orsaken till oönskade konsekvenser. Bakom PRECIIS 
står 14 samarbetsparter, med representanter från svensk industri,  
sjukvård, patientorganisation, och akademi. 

Projektet koordineras av det svenska medicinteknik-företaget Sectra och  
stöds finansiellt av VINNOVA:s program för utmaningsdriven innovation  
(UDI). PRECIIS är en förkortning för Precise Image-based Implant Surgery.
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Bristande precision 

Det finns dock ett antal situationer 

där bristande precision är orsak till 

problemen, och där ökad precision 

kan förväntas resultera i ett bättre 

utfall av behandlingen. Det kan gälla 

ledproteskomponenter som är på 

väg att lossna, ortopediska implantat 

som inte placerats på optimalt sätt, 

svårigheter att exakt undersöka 

rörelssemönstret i en led, eller vid 

komplicerade frakturer där kirurgen 

av olika skäl inte lyckats fixera fraktur-

delarna på ett adekvat sätt.

”Om man arbetar inom vården har 

man ett totalansvar för det som sker. 

Då måste man till varje pris undvika 

felbehandling och misstag. Ny teknik 

som underlättar att det inte blir fel 

är viktig och måste utvärderas och 

användas.” Yvonne Enman, har SLE 

(Systemisk lupus erytematosus) 

sedan 1981.

En annan form av bristande precision 

är problemen att kunna använda

radiologiskt material i diskussionen 

Bra men inte bra nog
I de allra flesta fall är precisionen inom modern ortopedisk och reumatologisk 
sjukvård tillräcklig. Behandlingen får avsett utfall och patienten blir nöjd.  
Det finns dock ett antal situationer där ett dåligt utfall beror på otillräcklig 
precision. PRECIIS syftar till att rätta till detta problem.

med patienten om varför en viss 

behandling bedöms vara den mest 

lämpliga. Det kan också gälla att 

förklara varför en viss behandling eller 

operation inte kan eller ska genomföras. 

Här kan också tänkas att en ökad 

precision kan öka patientens delaktig-

het i beslut om adekvat behandling. 

Läkaren var bra tyckte Mona.

”Han visade tredimensionella röntgen- 

bilder av ryggen och de båda dis-

kuterade hur det såg ut, vad som 

kunde göras och olika möjliga utfall 

av en operation. Han visade ryggen 

på skärmen på ett väldigt bra sätt. 

Han kunde rotera och visa den ur alla 

möjlig vinklar. Han sa att operationen 

sannolikt inte skulle göra mig speciellt 

mycket bättre.”

Mona fick också en ”second opinion”, 

en ny medicinsk bedömning, av sin 

sjukgymnast. De hade båda sett att 

träningen gjorde henne bättre och 

sjukgymnasten tyckte därför att hon 

inte skulle göra operationen.

Tillräcklig precision
Redan idag är precisionen i de flesta fall av ortopediska

bedömningar, diagnoser och operationer fullt tillräcklig,

mätt som att målet med behandling eller operation nås,

och att patienten blir nöjd. Det kan inte förväntas att  

PRECIIS kan bidra till ett bättre utfall i dessa situationer.

Om man arbetar inom 
vården har man ett  
totalansvar för det 
som sker. Då måste 
man till varje pris  
undvika felbehandling 
och misstag. Ny teknik 
som underlättar att  
det inte blir fel är viktig 
och måste utvärderas 
och användas.

Vid uttalad artros (ledsvikt) i höftleden kan en 
ledprotes opereras in. För bästa resultat krävs 
att komponenterna placeras exakt rätt.

www.preciis.se
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Idag finns ibland också ett problem 

att överföra den precision som finns  

i radiologiskt material till själva  

operationssituationen och uppfölj-

ningen. Exempelvis kan en kom-

plicerad fraktur i bäckenskelettet 

idag kartläggas med en precision 

på millimeternivå, men denna grad 

av precision kan inte överföras till 

operationssåret, där precisionen av 

tekniska skäl ofta är sämre. Detta  

förhållande kan också ses vid  

ledproteskirurgi och ryggkirurgi.

”Så tack vare tekniken, läkarens 

pedagogiska och informativa sätt att 

visa, och min sjukgymnasts åsikt så 

tackade jag nej till operationen. Jag 

har själv studerat och arbetat med 

informationsteknik och hans sätt att 

använda tekniken på ett pedagogiskt 

sätt övertygade mig att avstå  

operationen.” Mona Eriksson, har  

RA (Reumatoid artrit) sedan 1992.

Slutsats 
Sammanfattningsvis finns ett 

flertal olika situationer där ökad 

precision kan bidra till både 

bättre och mer välunderbyggda 

beslut om behandling eller opera-

tion, samt också bättre utfall av 

den genomförda operationen.

www.preciis.se
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Implantatrörelse 
Detta delprojekt syftar till att dels förbättra diagnostik av proteslossning,  
dels till att i en fortsättning även kunna studera resultatet efter ryggkirurgi och 
efter frakturkirurgi. Projektet arbetar med att ta fram radiologisk teknik som 
möjliggör diagnostik av rörelser mellan skelett och implantat som understiger 
1 mm. Vinsten med detta är att tidigare kunna påvisa om patientens  
problem beror på exempelvis en lös protes eller ett löst implantat eller inte.

Patientens perspektiv

Patient: Nina Stattin 

Symptom: JIA  

(Juvenil idiopatisk artrit) 

Ortopediskt ingrepp:  
Total höftledsprotes samt operation 

i handled

Ett typiskt patientfall 
En 70-årig kvinna opererades i januari 

2010 på grund av coxartros (ledsvikt) 

i vänster höftled. Hon erhöll en 

cementerad höftprotes. Då en envis 

stegsmärta fanns kvar beställde hon 

ett extra återbesök i april 2010. En 

månad senare sågs vid röntgen-

undersökning en tunn uppklarnings-

zon mellan bäckenskelettet och 

cementen som håller fast cupen 

(plastskålen). Bilden bedömdes 

inte som typisk för lossning, utan 

patientens besvär förklarades med 

inflammation i ett muskelfäste. Under 

hösten 2010 genomfördes ytterligare 

undersökningar, bland annat med 

magnetkameraundersökning och  

nervfunktionsundersökning (EMG), 

utan att patientens besvär kunde 

förklaras. Vid en förnyad magnet- 

kamera-undersökning i mars 2011 

sågs att en mindre del av en av höft-

musklerna släppt. Vid omoperation i 

mars 2011 noteras att cupen är lös, 

och enny cementeras fast. Patienten 

blev omgående av med stegsmärtor-

na, men hade vid återbesök hösten 

2012 fortfarande besvär med svaghet 

och uttröttbarhet i höftens muskler, 

något som kan förklaras med att de 

hunnit försvagas under det år som 

förflöt mellan debut av symptom och 

omoperation. Det är sannolikt att om  

patientens lösa cup hade diagnosti-

serats tidigare och omoperation hade 

skett tidigare, hade muskelstyrkan 

inte hunnit försämras så mycket som 

den gjort, och patienten hade idag 

haft en bättre fungerande höftled. 

Ninas berättelse 
Men något hände. Den vänstra 

protesen lossnade, något som andra 

har beskrivit som att det gör jätteont. 

Men Nina märkte inget av det. I en 

förberedande röntgenundersökning 

inför en annan operation 2011, upp-

täckte ortopeden att protesen hade 

lossnat.

– Jag blev mest förvånad. Jag frågade 

ortopeden om jag inte borde ha känt 

det? Han sa att de allra flesta gör 

det, eftersom man blir mer rörlig och 

får ont. Men jag är så stel i hela krop-

pen och är kanske mer smärttålig än 

andra. Så det blev en ny operation 

och ett extra problem för Nina, som 

precis höll på att flytta till Sundsvall 

från Kramfors.

Nina tycker att det är dåligt att ingen 

från sjukvården hade hört av sig för 

att följa upp hur det har gått med 

operationerna hon har gjort, varken 

höfterna eller handlederna har följts 

upp. Ingen hade sagt att det ska 

göras en tioårskontroll. Nina Stattin, 

har juvenil idiopatisk artrit sedan  

1-års ålder.

Jag blev mest förvånad. 
Jag frågade ortopeden 
om jag inte borde ha 
känt det? Han sa att 
de allra flesta gör det, 
eftersom man blir  
mer rörlig och får ont.
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Slutsats 
Vidare söker detta delprojekt att 

karaktärisera de situationer där bland 

annat ny teknik kan förväntas att 

förhindra framtida problem. Detta 

görs genom studier av bland annat 

nationella kvalitetsregister och regis-

ter över undvikbara skador hos Löf 

(Landstingens Ömsesidiga Försäk-

ringsbolag). Om dessa situationer 

kan karaktäriseras och beskrivas, 

kan i en framtid ny teknik minska  

och förebygga problemen.

1– 2: Både vid ryggoperationer (bild 1) och höftledsoperationer (bild 2)  
kan frågeställningar uppstå om implantaten rör sig i förhållande till omgivande 
skelett. Dessa rörelser kan vara svåra att upptäcka med dagens teknik.

www.preciis.se

1

2
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Patientrörelse
Detta delprojekt syftar till att ge ortopeder och fysioterapeuter möjlighet att i  
detalj och med hög precision se hur patientens skelettdelar rör sig i förhållande till 
varandra. Detta ger ökade möjligheter att kunna koppla samman patientens upplevda 
besvär med påvisbara och åtgärdbara förändringar, och alltså skapa bättre förutsätt-
ningar för att den planerade behandlingen eller operationen ger avsett resultat.

Marias berättelse 
– Läkarna bedömde att operationen 

var nödvändig eftersom de tyckte att 

jag hade lite sämre känsel. Och de 

ville inte att det skulle bli sämre.

Det vanligaste är att sådana för-

ändringar uppstår mellan första och 

andra nackkotan. Men Maria hade 

förändringar även mellan själva skallen 

och den första kotan och läkarna 

tyckte, efter en magnetkamera- 

undersökning, att operationen  

behövde ske snabbt.

Men operationen blev mer omfat-

tande än vad Maria hade kunnat 

föreställa sig. Bilderna från magnet-

kamera-undersökningen visade inte 

hela sanningen.

– När de väl öppnade och gick in 

och tittade såg de att sjukdomen 

hade påverkat fler kotor. Så läkarna 

bestämde under pågående operation 

att jag behövde bli stelopererad från 

skallen och ner till den femte kotan i 

nacken. 

Så här i efterhand reflekterar hon 

över hur det hade varit om hon från 

början hade vetat att det skulle bli 

en mer omfattande operation än vad 

hon trodde från början.

–Visst hade det varit bra att kunna se 

på till exempel 3D-bilder och -filmer 

hur nacken såg ut, och att kunna se 

den fulla omfattningen av skadorna i 

nacken. Jag hade nog känt mig lite 

tryggare då. Fast det kanske hade 

varit dåligt att se hur illa det egentligen 

var, säger hon. Maria Nylander, har 

RA (Reumatoid artrit) sedan 1987.

Slutsats
Således finns mycket att vinna på att 

bättre kunna kartlägga rörelsemönstret 

i en led. Inte minst för att bättre kunna 

avgöra om onormala rörelsemönster 

kan förklara patientens symptom.

Patient: Maria Nylander Lundberg 

Symptom: RA (Reumatoid artrit) 

Ortopediskt ingrepp:  
Steloperation i nacken

I början av 2000-talet gjorde Maria en stor nackoperation. Det förekom-

mer ibland att människor med RA blir instabila i nacken eftersom lederna 

som finns där också påverkas. Om det sker kan nerver komma i kläm och 

påverka både känsel och funktion i bland annat armarna. Dessutom kan 

instabiliteten göra att eventuella skador blir värre vid till exempel fall eller 

olyckor.

När de väl öppnade 
och gick in och tittade 
såg de att sjukdomen 
hade påverkat fler  
kotor. Så läkarna  
bestämde under  
pågående operation 
att jag behövde bli  
stelopererad från 
skallen och ner till den 
femte kotan i nacken.

Patientens perspektiv
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1–3: Markörer som fästs på patientens hud 
ger möjlighet att i detalj studera hur olika delar 
av skelettet rör sig i förhållande till varandra.  
På så vis kan ledrörelser objektivt bedömas.

3

1

2
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3D-print
Delprojekt 3D-print ska göra det möjligt att skriva ut fysiska modeller av patientens 
skelett. Dessa modeller kan användas både för planering av behandling/operation, 
men kan också vara ett hjälpmedel i diskussioner inför behandling/operation.

Monas berättelse  
– Min första reumatolog var bra på 

det pedagogiska. Men då fanns inte 

den här tekniken så hon ritade på 

pappret man drar ut över britsen. 

Den var helt fylld med bilder, ord och 

pilar som förklarade, minns Mona och 

skrattar.

– Tekniken hjälpte mig att fatta ett 

svårt beslut. Jag var i valet och kvalet, 

och valde tack vare tekniken att avstå.

– Tänk att med hjälp av en magnet- 

kamera, datorskärm och 3D-skrivare 

kunna titta på modeller av delar i den 

egna kroppen, att kunna vända och 

vrida på den egna ryggen. Det är häf-

tigt att kunna göra det så att patienter 

kan fatta bättre beslut. En påläst 

patient är oftast till det bättre. För alla, 

säger Mona. 

Slutsats 
Målet är att de bilder som tas inför ett 

beslut också används för att kunna 

skriva ut en 3D-modell i plast. Denna 

modell kan användas för preoperativ 

planering, men också som ett peda-

gogiskt hjälpmedel i diskussioner med 

patienten.

Patientens perspektiv

Patient: Mona Eriksson 

Symptom: RA (Reumatoid artrit) 

Ortopediskt ingrepp:  
Avstod ett stort ingrepp i ryggen

Mona menar att modern teknik, exempelvis magnetkamera-undersökning 

och dataanimering, använd på rätt sätt, ger patienter en möjlighet att fatta 

bättre informerade beslut. Det skulle kunna vara att få en skiva med film att 

titta på hemma, eller en tredimensionell modell av den egna ryggen eller  

knäet som visar hur det ser ut eller kan komma att se ut efter operationen.  

Samtidigt måste läkaren vara pedagogisk och bemöta patienten på ett bra 

sätt. Annars faller det.

Tekniken hjälpte  
mig att fatta ett 
svårt beslut.  
Jag var i valet och 
kvalet, och valde 
tack vare tekniken 
att avstå operation.
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1–3: Genom att låta en 3D-skrivare (bild 1) skriva ut en  
kopia av exempelvis en komplicerad fraktur i knäet (bild 2) 
eller bäckenet (bild 3) får ortopeden en möjlighet att detalj-
studera fraktursystemet och planera hur operationen  
på bästa vis ska utföras.

1

2

3
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Ett patientfall 
Genom effektiv logistik kan denna 

typ av negativa händelser undvikas: 

En 78-årig man opererades på grund 

av coxartros (höftledsvikt) med  

vänstersidig höftplastik. Vid operatio-

nen sattes det av oförklarliga skäl in 

en cup för 28 mm huvud, medans ett 

32 mm huvud monterades. Det har 

aldrig i efterhand gått att rekonstruera 

varför förväxlingen skedde. Patien-

ten luxerade sin protes fyra gånger 

Logistik
Inom delprojekt Logistik utvecklas nya arbetssätt och IT-stöd för att  
effektivisera den logistiska hanteringen av implantat. Dagens mångfald av 
proteser och implantat gör att operationsavdelningar många gånger måste 
hålla stora lager, något som kostar pengar och tid. Genom att koppla ihop 
preoperativ planering med system för logistik kan lagerhållning på  
operationsavdelningen minska.

de första fem dygnen, och tvingades 

genomgå en omoperation där korrekta 

komponenter monterades. Efter denna 

(helt onödiga) omoperation har höft-

leden fungerat bra. Det är sannolikt att 

en bättre fungerande implantatlogistik 

hade kunnat förhindra förväxlingen 

som skedde.

Det är sannolikt att 
en bättre fungerande 
implantatlogistik  
hade kunnat  
förhindra denna  
helt onödiga  
omoperation.

www.preciis.se
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Komplex planering och uppföljning
Delprojektet Komplex planering och uppföljning syftar till att kunna behålla  
en hög precision i alla led vid en operation eller behandling; planering,  
genomförande och uppföljning.

Det är ju bra att 
kunna hitta  
problem tidigt  
och kunna  
åtgärda dem, till 
exempel en protes  
som lossnar, om 
man nu som jag 
inte känner av det.  
Det är viktigt att 
uppföljningar och  
tioårskontroller 
fungerar, så att  
man inte glöms 
bort.

Genom att kunna genomföra en datoriserad och standardiserad preoperativ 

planering kan operatören säkra att planeringen verkligen blir realiserad.  

Planeringen finns kvar i journalen och kan hämtas fram oavsett vem som opererar. 

Ett patientfall 
Ett exempel på vad som kan inträffa 

är följande: En 28-årig man operera-

des 2014 på grund av en avvikelse i 

de nedre ländryggskotornas anatomi 

med steloperation. Då denna inte 

läkte, omopererades han 2015.  

Vid denna operation förelåg mycket 

besvärliga anatomiska förhållanden, 

och en av de skruvar som ska hålla 

kotorna stilla mot varandra under 

läkningen placerades snett. Detta 

krävde en ny omoperation, där skru-

ven togs bort, och en ny sattes in. 

Om samma precision hade kunnat 

finnas under själva operationen, som 

i planeringen inför densamma, hade 

sannolikt en helt onödig omoperation 

kunnat undvikas.

De tekniska landvinningar som kom-

mer fram i detta delprojekt kommer 

också att kunna användas i under-

visning. Exempelvis kan operatio-

nen genomföras i dator innan den 

genomförs på patient. Undervisning 

i att lära sig översätta information i 

2D-bilder till 3D-verklighet kan ges 

med dessa landvinningar.

Nina Stattin  
Juvenil idiopatisk artrit sedan 1-års ålder.
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Maris berättelse 
Det hon blev förvånad över var hur 

de innan operationen hade fått 

operationen att verka som en liten 

operation som var en helt vanlig 

”rutinoperation” utan större påfrest-

ningar, medan de efter operationen 

informerade henne om att det är en 

stor operation som medför belastning 

och ansträngning på hela kroppen. 

– Det önskar jag att de hade sagt 

innan, säger Mari. Då hade jag ju 

kunnat ställa in mig på det och varit 

beredd på hur det skulle vara.

– Idag skulle jag vilja ha mer av en 

dialog tillsammans med ortopeden 

som ska utföra operationen och kän-

na att jag är involverad i att få välja 

protes, jämföra för- och nackdelar, gå 

igenom säkerheten inför och efter en 

operation. Då skulle jag kunna känna 

att det är ett gemensamt beslut 

angående vad som ska opereras 

in i min egen kropp. Det är lättare 

ta riskerna som följer med de olika 

modellerna om man är medveten om 

vad man väljer mellan och känner att 

valet även är ens eget, något man 

kommit fram till tillsammans med 

läkaren istället för att någon fått be-

stämma åt dig. Det är viktigt att man 

får ifrågasätta valet av protes och 

känna att man är OK med vad som 

ska opereras in. Det måste finnas ett 

samspel mellan läkare och patient. 

Mari Noren Hedberg, har haft RA 

(Reumatoid artrit) sedan 15 års ålder.

Patient: Mari Norén Hedberg 

Symptom: RA (Reumatoid artrit)  

Ortopediskt ingrepp: 

Total höftledsprotes 

Möjligheten att med bibehållen precision kunna översätta information i 

radiologiskt material till den faktiska operationssituationen kommer att 

innebära mycket större precision. Detta gäller för läkare, för patient som 

ett möjligt pedagogiskt hjälpmedel, och inte minst i utbildnings- och 

undervisningssituationer.

Det är viktigt att man 
får ifrågasätta valet av 
protes och känna att 
man är OK med vad 
som ska opereras in. 
Det måste finnas ett 
samspel mellan läkare 
och patient. 

 

www.preciis.se

Patientens perspektiv
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Yvonnes berättelse 
– När jag kommer till ett sjukhus, 

och framför allt när jag ska opereras, 

lägger jag mitt liv och min sjukdom i 

deras händer. Jag förväntar mig att 

de gör rätt utan att jag ska behöva 

tänka på det.

Bättre undersökningsmetoder är 

något som Yvonne funderar mycket 

på. Hon halkade på en snöfläck i 

garaget och föll så illa att dörrens 

öppningsdosa, som låg i fickan, 

slog av lårbenet. Benet spikades, 

men höll inte. Istället fick Yvonne en 

protes insatt, och förmedicinerades 

med antibiotika enligt rutinerna. Ingen 

infektion tillstötte och protesen fung-

erar fortfarande efter 17 år.

– Hade man haft andra tekniker när 

detta gjordes, eller använt mer stål-

tråd eller vad de nu tar till, eller lagt 

spikarna på ett annat sätt, hade jag 

kanske sluppit den andra operatio-

nen och protesen, spekulerar hon.

– Kanske hade de kunnat titta på 

frakturen på ett annat sätt? Kanske 

dagens 3D-teknik hade kunnat ge 

dem en annan bild som gett ett 

annat utfall och ett bättre resultat? Ju 

mer man kan se på skadan innan ett 

ingrepp ju bättre är det, säger hon. 

Yvonne Enman, har SLE (Systemisk 

lupus erytematosus) sedan 1981.

Patient: Yvonne Enman 

Symptom: SLE  

(Systemisk lupus erytematosus) 

Ortopediskt ingrepp: 

Flera operationer i höftleden efter  

en fraktur som inte läkte som avsett

Smärtorna finns där hela tiden, men på en nivå som hon har 

vant sig vid, kan hantera och ändå fortsätta att göra det som 

är viktigt för henne. 

När jag kommer till ett 
sjukhus, och framför allt 
när jag ska opereras, 
lägger jag mitt liv och 
min sjukdom i deras 
händer. Jag förväntar 
mig att de gör rätt utan 
att jag ska behöva  
tänka på det.

 

Patientens perspektiv

www.preciis.se
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Noggrann planering ökar chansen till  
ett bra resultat.

www.preciis.se
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Sammanfattningsvis  
Slutligen, innovationer är inte till nytta 

ifall de inte är kända och används. 

Läkare och personal inom hälso- 

och sjukvård måste känna till meto-

derna och ha möjlighet att utvärdera 

patientnyttan, och patienten måste 

känna till vilka alternativ som finns så 

att de kan vara delaktiga i sin vård. 

En del av PRECIIS handlar därför om 

att informera om möjligheterna med 

precisionsortopedi i allmänhet och 

Påverkan och information
Full effekt av de innovationer som tas fram inom PRECIIS nås inte förrän de  
används i de situationer som de ska användas i. För att nå hit krävs påverkan.

Skynda långsamt 
Skandinavisk ortopedi har en god 

tradition av att inte introducera nya 

tekniker och nya implantat förrän 

dessa testats ordentligt. Exempel 

på detta är flera olika sorters protes-

fabrikat eller andra implantat, samt 

behandlingstekniker. Samma förhåll-

ningssätt måste beaktas vid introduk-

tion av de tekniker och metoder som 

PRECIIS genererar för att patient- 

säkerhet skall kunna skapas.

om innovationerna som PRECIIS 

utvecklar i synnerhet. 

Projektets bärande princip är att 

kommunicera till och påverka 

intressenter runt de lösningar som 

innebär en ökad precision i de  

situationer där precisionen idag 

inte är tillräcklig och där ytterst den 

praktiska nyttan av ökad precision 

ur patientens synvinkel är det  

som avgör.

www.preciis.se
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PRECIIS
PRECIIS är ett innovationsprojekt delfinansierat av VINNOVA. 
Konsortiet består av industriella parterna Sectra, Zimmer Biomet Sweden, Qualisys, Wematter och OssDsign, av sjukvårds- och 
akademiparterna Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus, Linköpings Universitetssjukhus, CMIV vid Linköpings 
Universitet, Capio Movement, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Landstingens Ömsesidiga Försäkrings-
bolag, samt Reumatikerförbundet.

Kontakta oss:
info@preciis.se
www.preciis.se


