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T I V O L I D U K K E R  G I R

AVANSERT
PROTESE

Hy5 revolusjonerer myoelektriske proteser med 
hydraulikk, og kaster ut elmotorer, gir 

og sluremekanismer.

❱❱  3D-PRINT

❱❱  ROBUST

❱❱  HYDRAULIKK
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Dugelig: Den hydrauliske protesen 
skiller seg fra alle andre varianter 

som er tilgjengelige. Her Eirik Vaule 
Røisland med den nye hånden. Røis-

land er en av de første brukerne. 
FOTO: PAUL PAIEWONSKY
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Nøyaktig: Monteringen er så 
kompleks at den ikke egner seg 
til omfattende automatisering.  
FOTO: SVERRE CHRISTIAN JARILD

HELSETEKNOLOGI
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U tviklingen har gitt dem en større 
kontrakt med en amerikansk distri-
butør, og bedriften har flyttet inn i 
nye og større lokaler for å møte det 

økte salget. Produksjonen skjer i Raufoss indus-
tripark. Teknologidirektør Bjørn Olav Bakka 
forteller at det norske markedet er lite. 
I USA er det på et helt annet nivå, 
ikke bare fordi landet er større 
men også fordi landet har 
mange med krigsskader(se 
faktaboks).

Historien bak armprote-
sen til Hy5 startet i en ned-
erlandsk fornøyelsespark 
tidlig på 2000-tallet. Der 
var det dansende dukker, 
drevet av elmotorer og vai-
ere. Jos Poirters var ansvarlig 
for de tekniske installasjonene, 
og ønsket å bruke hydraulikk i ste-
det for elmotorene. Han fikk ikke gjen-
nomslag for ideen hos sine overordnede. Senere 
giftet han seg med en norsk kvinne, og flyttet fra 
Nederland til Lillehammer. Der ble han kjent 
med en jente som var født uten hånd. Poirters 
ønsket å hjelpe henne, og igjen tok han frem 
ideen med hydraulikk. Hjemme i egen garasje, 
med lånt CNC-maskin  begynte han å lage pro-
totype til henne. Dermed hadde han vist at det 
kunne fungere, og i 2015 ble selskapet stiftet av 
Jos Poirters, Christian Fredrik Stray, Michael 

Holland og Øyvind Fougner.

MULIGGJØRENDE TEKNOLOGI
Teknologidirektør Bjørn Olav Bakka forteller 
at så vidt de kjenner til er det ingen andre som 
benytter hydraulikk i håndproteser.

– Nei, og heller ikke i annen finmekanikk. Hy-
draulikk har til nå vært forbeholdt store tunge 
installasjoner som gravemaskiner. 

Tidligere var det elemotorer og vaiere også i 
gravemaskiner, den første hydrauliske ble pre-

sentert i England i 1882. Den ble ingen 
suksess. Først på 1960-tallet ble hy-

draulikk vanlig, og Brøyt X2 fra 
Bryne som ble presentert på 

50-tallet var blant Europas 
første hydrauliske grave-
maskiner.

Det er additiv produk-
sjon, eller 3D-printing, 
som har gjort det mulig å 

benytte hydraulikk i så små 
produkter som en hånd-pro-

tese. Hy5 samarbeider med 
Tronrud Engineering utenfor 

Hønefoss, og det er de som produ-
serer «håndpalmen» med kanaler for 

hydraulikken i den nye modellen.
Dagens modell er printet i et plastmateriale. 

En ny versjon printet i titan er allerede klar, men 
den får vi ikke fotografere. Det er en kompleks 
komponent med dobbeltkrumme flater, kana-
ler med varierende diameter som ser ganske 
utrolig ut.

– Det hadde ikke vært mulig å maskinere 
dette, sier Bakka.

Vekten er sammenlignbar med en mennes-

Verdens-
markedet er 

mer enn

dollar

215 mill.

¤¤Det finnes tre hovedtyper proteser i bruk 
i dag, og en fjerde som fortsatt hoved-
sakelig finnes i laboratorier.

¤¤Kosmetisk protese: Disse ser ut som en 
hånd, arm eller fot, men de kan ikke gjøre 
noen ting.

¤¤EK-protese, egenkraft-protese, også 
kalt mekanisk protese: Disse bruker 
kroppens bevegelse, ofte fra skulder, 
bryst eller overarm. Via seler eller snorer 
overføres bevegelser til protesen.

¤¤Myoelektrisk protese: Når en muskel 
strammes, oppstår en kjemisk reaksjon 
som gir et svakt elektrisk signal. Disse 
kalles myoelektriske signaler og fanges 
opp av elektroder som er koplet til pro-
tesen, og som brukes til å styre denne. 
Hy5 lager slike. Tradisjonelle myoelek-
triske proteser har elmotorer og vaiere 
som beveger protesen, men Hy5 bruker 
hydraulikk til kraftoverføringen.

¤¤Bionisk protese: Disse bruker signaler 
fra hjernen til å kontrollere protesen. En-
ten ved hjelp av implantat i hjernen eller 
ved at sensorer er koplet til nerver i det 
som er igjen av en amputert arm. 

PROTESER

Flere størrelser: Produksjonsansvarlig Alex Lazell, til venstre, og teknologidirektør Bjørn Olav Bakka kan i dag kun tilby én størrelse. Snart kommer hånden 
i fire størrelser – et tilbud som er lettere og rimeligere med hydraulikk enn med elmotor, gir og sluremekanisme. FOTO: SVERRE CHRISTIAN JARILD

kehånd. Titankomponenten reduserer vekten, 
målet er få den enda mer ned.

Alex Lazell, operasjonsdirektør og produk-
sjonsansvarlig i selskapet, forteller at den nye 
titandelen kunne vært produsert med tynnere 
gods og likevel vært sterk nok.

TEKST
JOACHIM SEEHUSEN
joachim.seehusen@tu.no
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– Det er ekstremt vanskelig å 3D-printe tynnere, så vi må 
finne andre måter å spare vekt på, sier Lazell.

Hydraulikken har allerede bidratt til å redusere både 
vekt og volum. Sylindrene er små i forhold til motorer, 
girkasser og sluremekanismer som er nødvendig i en tra-
disjonell protese.

Hy5 har to pumper, en som skaper høyt trykk og en som 
gir volum. Det erstatter motor og girkasse til hver av de 
fem fingrene.

GOD NOK – AKSEPTABEL PRIS
På Helseteknologikonferansen 2019, som ble arrangert i 
mars, fortalte professor Michael Boninger fra University 
of Pittsburgh hvordan de jobbet med å bruke signaler fra 
hjernen til å styre både proteser og andre hjelpemidler, som 
rullestoler. Boninger viste også en protese der de hadde 
klart å styre syv frihetsgrader.

– Nå jobber vi med bedre styring av kreftene og at bru-
keren skal kunne vite hvor armen er uten å se på den, sa 
Boninger.

Hy5 har valgt en annen innfallsvinkel, Bakka kaller det 
optimal funksjonalitet til fornuftig pris.

– For oss har det vært en vinnerstrategi å holde ting 
enkelt, og å gi høy brukervennlighet. Løsningen som ble 
vist på Helseteknologikonferansen ville kreve et implan-
tat i hjernen for å få tilgang til nervecellene. Det ønsker vi 
ikke. For det første er det et stort inngrep for pasienten og 
for det andre er betalingsviljen ikke høy nok, sier Bakka.

Boninger var selv inne på det samme i sitt innlegg.  Han 
sa at uten å gå inn i hjernen klarte de kun to frihetsgrader 
og det viste seg svært anstrengende for brukeren som ble 
fort sliten.

Det er sjelden brukerne som betaler i den industriali-
serte vestlige verden. I Norge er det staten som betaler, 
i USA er det forsikringsselskaper, ingen har ubegrenset 
med midler.  Hy5 valgte allerede tidlig i utviklingsfasen å 
ha som mål å komme under refusjonsgrensen i de landene 
de skulle operere i.

En annet argument mot å gjøre protesene for avanserte 
er at i mange land er tilgjengelighet av hjelpemidler be-
grenset. Da mener Hy5-folkene at en enklere og robust 
protese gir brukeren størst nytte.

Det betyr ikke at protesen ikke skal forbedres. Hydrau-
likken er selvjusterende, likevel jobber ingeniørene nå med 
å sette sensorer på fingrene for ytterligere å øke nøyaktig-
heten og funksjonaliteten. 

Over mekanikken trer brukeren en hanske, sensorene 
blir plassert i denne. Bakka regner med å ha den løsningen 
klar om et par års tid. Utviklingen skjer med en partner i 
Nederland og starter i disse dager.

EGET DESIGN
Hy5 har sikret seg med patenter. Protesen består av mange 
forskjellige deler, selskapet ønsker ikke å gå ut med antal-
let. Halvparten av delene er hyllevare, resten har ingeniø-
rene hos Hy5 designet selv.

– Hyllevare er skruer, pakninger og elektriske 

Titan: Denne har 3D-printet plast som største komponent. En ny og lettere versjon i 
titan er klar og kommer snart på markedet. FOTO: SVERRE CHR. JARILD

Sjekker: Denne protesen er inne til halvårlig service. Her sjekker serviceingeniør Anders 
Ulstad om fingrene klemmer med rett kraft. FOTO: SVERRE CHR. JARILD

Sensorer: Neste generasjon får sensorer i fingertuppene for bedre nøyaktighet og 
brukeropplevelse. En måte å feste protesen på er å suge ut luften mellom hud og 
hanske og la undertrykket holde den på plass.  FOTO: SVERRE CHR. JARILD

For oss har det vært 
en vinnerstrategi å 

holde ting enkelt, og å gi høy 
brukervennlighet.

BJØRN OLAV BAKKA, TEKNOLOGIDIREKTØR, HY5
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Vedlikehold: Systemingeniør 
Anders Ulstad utfører service 
og vedlikehold på en protese fra 
en kunde. Det gir viktig informa-
sjon om hvilke komponenter 
som slites, hvordan de slites og 
dermed også informasjon om 
hvordan designet kan forbedres.  
FOTO: SVERRE CHR. JARILD
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ANNONSE FRA STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE

– Dette vil være din viktigste app. 
Ved kontakt med nødsentralen sen-
der du posisjonen din automatisk. Da 
vil de finne deg umiddelbart og spare 
verdifull tid, sier generalsekretær 
i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, 
Hans Morten Lossius. Appen er ut-
viklet av Stiftelsen Norsk Luftambu-

Det å få hjelpen raskt frem er ofte av-
gjørende for om pasienten overlever, 
og 113-appen løser dette problemet.

Kan redde 20 liv i året
– Vi kan faktisk redde rundt 20 liv 
hvert år hvis alle bruker appen. Kan 
vi spare 30 sekunder i samtalen med 
innringer ved en hjertestans kan det 
bety forskjellen på liv og død, sier 
seniorrådgiver i Helsedirektoratet, 
Bjørn Jamtli, som anbefaler alle å 
laste ned appen.

Hjertestarterregisteret er også lagt 
inn i appen, og den viser deg nær-
meste hjertestarter.
– Rask hjerte- og lungeredning og 
bruk av hjertestarter redder liv. Det 
er samtidig viktig å presisere at man 
aldri må forlate en med hjertestans 
for å finne en hjertestarter. Hjerte- 
og lungeredning er det aller viktig-
ste, men er det flere enn to personer 
til stede kan en tredje person gå for 
å finne nærmeste hjertestarter, sier 
Lossius.

Er du ansvarlig for en hjertestarter 
vil vi oppfordre deg til å registrere 
den, slik at den kan brukes for å red-
de liv. Registrer enkelt på 113.no.
 
Videreutvikles
I 2019 skal appen videreutvikles i 
samarbeid med Helsedirektoratet, 
og med økonomisk støtte fra Gjensi-
digestiftelsen og giverne våre. Målet 
er å gjøre det enklere for hørselshem-
mede å bruke appen.

DENNE GRATISAPPEN
REDDER LIV! 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en 
av Norges største ideelle organisasjo-
ner, som jobber for å flytte avansert, 
livreddende medisinsk behandling ut 
til pasienten gjennom forskning og 
utvikling. Målet er å redde liv og helse 
ved å styrke luftambulansetjenesten i 
Norge. Arbeidet er mulig takket være 
støtte fra over 300.000 privatpersoner 
og 3200 støttebedrifter. Les mer på 
norskluftambulanse.no.

FAKTA

Livsviktig tid går tapt 
fordi nødsentralen ikke 
klarer å finne
pasienten.

lanse. Den er til nå lastet ned nesten 
1,3 millioner ganger, og målet er at 
alle skal laste den ned.

Vet ikke hvor de er
Hver dag snakker sykepleier Tho-
mas Christensen og kollegaene på 
113-sentralen i Oslo med fortvilte 
mennesker som trenger hjelp, men 
ikke vet hvor de er. 
– Det er frustrerende. Vi har mange 
situasjoner der det står mellom liv og 
død, men ikke vet hvor personen er. 
Samtidig som vi skal veilede i første-
hjelp på stedet må vi forsøke å finne 
ut hvor vedkommende befinner seg. 

Sykepleier Thomas Christensen. 

Last ned og start appen nå!

Additiv produksjon: Kjernen i dagens 
modell er 3D-printet i plast, og designet av 
Hy5s ingeniører i samarbeid med Tronrud 
Engineering. En ny modell i titan er klar til 
produksjon, men den fikk vi ikke ta bilde av. 
FOTO: SVERRE CHR. JARILD

HELSETEKNOLOGI



0419TEKNISK UKEBLAD 53

¤¤Anslag over verdensmarkedet 
for hånd- og armproteser er 
usikkert, tall fra konsulent-
selskapet Credence Research 
Analysis sier 214,8 millioner  
dollar i 2017 og at dette vil vokse 
til 322,6 millioner innen 2026.  
Den årlige veksten er beregnet 
til 4,6 prosent, men Credence 
Research venter høyere vekst 
for myoelektriske og bioniske 
proteser.

¤¤ I USA blir det gjennomført 
25.900 amputasjoner av armer 
eller hender hvert år. Totalt blir 
det gjort 185.000 amputa- 
sjoner årlig, ifølge tall fra Center 
for Orthotic & Prosthetic Care.

¤¤Flere amerikanske kilder oppgir 
at det ventes en dobling av 
tallet innen 2050. Hovedårsa-
ken skal være at stadig flere 
amerikanere får problemer med 
blodomløpet, spesielt knyttet  
til diabetes.

PROTESEMARKEDET
komponenter. Alle viktige komponenter er våre 
egne, forteller Lazell.

De blir likevel i stor grad produsert av under-
leverandører, som Tronrud Engineering. Mon-
teringen skjer på Raufoss og er mest håndarbeid. 
Lazell sier at selv med dagens mer fleksible robo-
ter er omfattende automatisering  foreløpig ikke 
realistisk.

Lazell ser på automatisering av hjelpemidler og 
han ser for eksempel verktøy som kan skru flere 
skruer samtidig – kanskje så mange som fem om 
gangen.

Automatisering, eller snarere digitalisering 
kommer også på service og vedlikehold. En slik 
protese lever et hardt liv, vanlig praksis i dag er 
service hver tredje måned. Hy5 har valgt hvert 
halvår, men jobber mot å gå fra periodisk til til-
standsbasert vedlikehold.

– Sensorene er allerede på plass i protesen, det 
samme er blåtann. Vi har også en prototype klar 
for en app som kan lese dataene. Da kan vi lese 
av hvor mange ganger hånden åpnes og lukkes, 
temperatur og strømforbruket til solenoiden som 

åpner ventilene. Om et halvt års tid håper vi å ha 
systemet klar til lansering, sier Lazell.

Til utviklingen har Hy5 mottatt to-sifret milli-
onbeløp i støtte fra to FoU-prosjekter i EU-regi og 
en runde fra Innovasjon Norge. Hy5 fikk det første 
salget i Norge våren 2018. I fjor høst ble produktet 
registrert hos amerikanske Food and Drug Admi-
nistration, FDA. Bakka deltok også på aktiviteter 
i USA der han på  en konferanse om medisinsk 
teknikk for militæret  traff en representant for 
College Park Industries.

– Selskapet produserer egne benproteser men 
manglet et godt tilbud for armproteser. De be-
søkte oss, og nå er kontrakt signert. I den ligger 
en minimumsbestilling, omfanget kan jeg ikke gå 
ut med, sier Bakka.

Den kontrakten utløste interesse hos flere store 
aktører.  Hy5 har mottatt forespørsler fra seks ak-
tører i andre land etter at den amerikanske kon-
trakten ble kjent.

– Å konstruere mekaniske og elektriske ting er 
en kunst, og i Norge behersker vi den kunsten, 
sier Bakka. 

Å konstruere mekaniske og elektriske ting er 
en kunst, og i Norge behersker vi den kunsten.

BJØRN OLAV BAKKA, TEKNOLOGIDIREKTØR, HY5

Det er et ikke-farmakologisk nevro-
teknologisk hjelpemiddel basert på 
vitenskapelig forskning. I korthet 
plasseres hjelpemidlet på hodet, 
som bildet viser. Det måler hjerne-
aktiviteten og deretter analyserer 
programvaren resultatene på en 
mobilapplikasjon. Programvaren gir 
så en tilbakemelding til brukeren 
i form av musikk når man er 
avslappet mentalt og fysisk. Dette 
gjør at man kan trene på avslapping. 

– Jeg har i flere år eksperimentert 
med søvn og ulike løsninger. I 
forskningslitteraturen finnes det 
mye om søvn, men det er ikke 
alltid dette ender opp i noe mannen 
i gata kan bruke, sier Håkon 
Krogh, gründeren som har ut-
viklet hjelpemidlet i det nystartede 
selskapet Drowzee. Krogh har to 
mastergrader bak seg i maskin og 
prosjektledelse fra NTNU, samt fra 
NTNUs entreprenørskole. 

I tillegg kan rådene som gis for god 
søvn, være vanskelig å følge i dagens 
samfunn, mener Krogh. I dag lever 
de fleste hektiske liv hvor få dager 
og kvelder er like og hodene er 
proppfulle med alt man tenker på, 
enten privat eller på jobb. Inntrykk 

og impulser fra alle elektroniske 
dingser vi omgir oss med, gjør ikke 
saken bedre. 

Tilpasses hvert individ
– Ideen vår er et hjelpemiddel som 
tilpasser seg til hvert individ. Det er 
enkelt å bruke og helt ufarlig, sier 
Krogh.

Konseptet bygger på nevrofeed-
back; hjelpemidlet forteller når 
aktiviteten i hjernen er klar for 
innsovning, i sann tid. Det skjer 
med svak musikk, men kan også gis 
visuelt eller taktilt. 

– Når du trener blir du fort klar 
over hvilken tilstand du må være i 
for å slappe av og altså har oppnådd 
den ønskede hjerneaktiviteten.  Ved 
trening kan du utvikle en teknikk 
for å roe ned for søvn. Du kan 
regulere din egen hjerneaktivitet 
med nøyaktighet og trene på å sovne 
raskere. Du lærer deg hvilke type 
hjerneaktivitet som gjør at du faller 
i søvn, forklarer Krogh. Drowzee 
hyrer nå dyktige ingeniører som 
ønsker å jobbe med nevroteknologi 
og være med på å videreutvikle 
hjelpemiddelet. Ta kontakt på 
drowzee.com ved interesse.

NYE MULIGHETER 
FOR BEDRE SØVN
Drowzee AS utvikler et nytt hjelpemiddel som gjør 
det mulig å trene opp kroppens naturlige evne til å 

sovne raskere og bidra til bedre søvn. 

ANNONSE FRA DROWZEE AS

– Drowzee samarbeider med 
seriøse aktører både i inn- og 
utland, sier Håkon Krogh i 
Drowzee.


