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När ett brutet eller skadat ben läker är det viktigt att det också belastas - men på rätt sätt och med rätt vikt. För 
många patienter är det svårt att uppskatta vad rätt belastning är. Det tog kirurgen Jan-Olof Svärd fasta på 
och utvecklade Cliqstep – ett ortopediskt hjälpmedel som med ett klickljud hjälper patienter att belasta rätt. 

...vid rätt belastning

  

klick 

Det säger bara klick 

B
enbrott, brusten hälsena 
eller andra ortopediska 
skador leder ofta till lång 
tid med rehabilitering, gips 
eller kryckor. Men trots ett 
gipsat ben är det viktigt för 

läkprocessen att benet belastas – till en 
viss gräns. Just den gränsen är något som 
Jan-Olof  Svärd har som utgångspunkt för 
sin innovation Cliqstep – en produkt som 
”talar om” när du belastar benet lagom 
mycket. 

– För många patienter är det svårt att 
bedöma vad som är ”lagom” belastning, 
men med Cliqstep får de en enkel och 
tydlig signal, berättar Jan-Olof  Svärd som 
till vardags är kirurg på Höglandssjuk- 
huset i Eksjö. 

Principen för Cliqstep är enkel; du 
monterar den på undersidan av gipset, 
gipsskon eller direkt på en vanlig sko. 
När du sedan går säger Cliqstep till med 
ett ”klick” varje gång du belastar benet 
”lagom” mycket. För att tillgodose olika 
behov finns Cliqstep i tre olika färger som 
klickar till vid olika tryck.

– Jag fick idén för ungefär tio år sedan 
och funderade på den ett tag och disku-
terade den med min fru som är sjuk-
gymnast. Sedan föll den i glömska men 
dök upp emellanåt. Till slut tog jag idén 
vidare till nästa nivå tillsammans med min 
fru, säger Jan-Olof. 

Jan-Olof  tog kontakt med Thomas 
Malmborg på Almi och tillsammans bör-
jade de undersöka om det fanns liknande 
produkter på marknaden, bland annat via 
Patent- och registreringsverket. 

– Vi hittade en del sulor som var gjorda 
som pruttkuddar och liknande. Men inget 
som det blivit någon produkt av. Dessutom 
presenterade vi idén för en av Almis 
expertgrupper som hjälper till att göra 
en bedömning. Om den passerar deras 
nålsöga är det en mycket bra början – och 
det gjorde Cliqstep, berättar Jan-Olof. 

Lågteknologi i vården
Genom Almi fick Jan-Olof  kontakt med 
företaget Innoqlura som bland annat 
jobbar med produktdesign, formbestäm-
ning och konstruktion. Här fick han hjälp 
att utveckla en prototyp som kunde testas 
i skarpt läge.

– Vi genomförde tester på patienter hos 
sjukgymnaster och ortopeder. Resultaten 
visade att produkten fungerade som det 
var tänkt, berättar Jan-Olof.

Nästa steg var att hitta en tillverknings-
process som gör att slutpriset blir lågt 
eftersom Jan-Olofs mål var att göra Cliq-
step till en billig engångsprodukt. 

– Vi ser ofta nya produkter inom vården 
som är alldeles för högteknologiska med 
blinkande lampor och kontrollpaneler. 

Ofta hamnar de på hyllorna eftersom 
de är alldeles för krångliga att använda. 
Mitt mål var att skapa en produkt som 
är väldigt low tech och som faktiskt kan 
bli använd – och det har vi lyckats med, 
säger Jan-Olof.

Produktion igång
Utvecklingen av Cliqstep har nu kommit 
så långt att den första serien är beställd; 
1000 stycken ska tillverkas, av Holmgrens 
Plast i Gnosjö, och delas ut som varupro-
ver på medicintekniska mässor och till 
andra väl utvalda. 

– Det finns även intressenter som vi 
förhandlar med om att ta agenturen för 
Cliqstep. För jag är inte intresserad av att 
driva bolag - jag är ju läkare till vardags 
och har uppfinneriet som hobby, säger 
Jan-Olof. 

Kanske kan man till och med säga att 
uppfinnandet är en livsstil för Jan-Olof  
Svärd. Han har bland annat haft kon-
takt med Almi i över 15 år och en rad 
produkter, tjänster och idéer har lämnat 
hans idélåda. 

– Men långt ifrån allt har blivit någonting 
alls. Cliqstep är egentligen den första pro-
dukten som tagit sig till skarpt läge, så det 
gäller att ha tålamod. Men jag har alltid 
fått bra stöd hos Almi - både som bollplank 
och med kontakter, säger Jan-Olof.  
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innovativ idé

Har du en idé och är osäker på 

hur du ska gå vidare? Almi hjäl-

per till att förverkliga drömmarna. 

Vi kan ge dig råd eller investera 

i projekt som har förutsättningar 

att bli lönsamma. 

Jan-Olof Svärd är kirurgen som 
utvecklat Cliqstep - ett ortopediskt 
hjälpmedel vid rehabilitering av 
bland annat benbrott. 
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