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Sammanfattning 

BAKGRUND: Personer med amputation på transhumeral nivå har en asymmetrisk anatomi. 

Det är inte väl studerat hur denna asymmetri påverkar dessa personers stående och gång, och 

inte heller vilka besvär som detta skulle kunna orsaka.  

SYFTE: Att undersöka om någon skillnad i stillastående kropps-hållning och gångmönster 

uppstår då personer med transhumeral amputation använder respektive inte använder protes. 

Utöver det så är också syftet att undersöka om ryggbesvär förekommer hos personer med 

denna amputationsnivå.  

METOD: Två transhumeralt amputerade personer deltog i studien. Statisk undersökning och 

gånganalys genomfördes med och utan armprotes. En enkätundersökning gällande 

muskuloskeletala besvär genomfördes på deltagarna. 

RESULTAT: Inga större skillnader har hittats i bäckenets kinematik och bålens rörelse i 

sagittalplan då försökspersonerna går utan protes jämfört med när de går med protes. Däremot 

har vi funnit en thorakal lateralflexion mot den amputerade sidan under gång, som minskar då 

försökspersonerna använder protes. Då försökspersonerna är stillastående utan protes lutar de 

mot den amputerade sidan. När de använder protes minskar lutningen. Försökspersonerna led 

inte av ryggbesvär. 

SLUTSATS: Användande av armprotes för personer med transhumeral amputation verkar ge 

en rakare hållning under gång och stående. 

 

Nyckelord: Transhumeral, protes, gånganalys, center of pressure, ryggsmärta 

  



 

 

The transhumeral prosthesis’ biomechanical 

influence on standing and gait. 

 

Summary 

BACKGROUND: People with transhumeral amputation have an asymmetrical anatomy. The 

influence of this asymmetry on gait and standing has not been well studied, neither has the 

potential problems that this could cause.  

OBJECTIVE: To investigate if any difference in standing posture and gait kinematics occur 

when people with transhumeral amputation use a prosthesis compared to when they don’t. 

Furthermore, the aim is to investigate if back problems are prevalent among people with this 

amputation level. 

METHODS: Two transhumeral amputees participated in this study. Static and gait analysis 

was conducted with and without prosthesis. The participants completed a survey regarding 

musculoskeletal problems. 

RESULTS: No major difference has been found in thorax tilt and pelvic kinematics when the 

subjects walk with compared to without prosthesis. However we have found a thorax 

obliquity towards the amputated side during walking, which is reduced when the subjects use 

their prosthesis. The subjects are leaning towards the amputated side when standing without 

prosthesis. When using the prosthesis the obliquity is reduced. The subjects do not suffer from 

any back problems.  

CONCLUSIONS: Use of an arm prosthesis seems to give people with transhumeral 

amputation a more upright posture during walking and standing. 

 

Keywords: Transhumeral, prosthesis, gait analysis, center of pressure, back pain 
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Inledning 

I denna uppsats undersöker vi gång och stående hos armprotesbrukare. Vi undersöker om det 

uppstår någon förändrad kropps-hållning när armprotesbrukare inte har sin protes på sig. Då 

dessa personer har mindre vikt på sin amputerade sida när de inte använder sin protes tror vi 

att detta skulle kunna ge en förändrad kropps-hållning. Detta anser vi är viktigt att känna till 

för att öka förståelsen för denna patientgrupp och vilka vinster som finns, utöver kosmetik och 

funktion, med att använda armprotes. 

Bakgrund 

I en tidigare liknande studie (Bertels, Schmalz, & Ludwigs, 2012) har man undersökt personer 

med axeldisartikulation. I denna studie fann man att försökspersonernas kropps-hållning 

förbättrades då de använde sin protes, genom att center of pressure (CoP) närmade sig 

kroppens mittlinje vilken definierades som cervikalkota 7 (C7). Man fann också att 

kinematiken för övre bålrotation, axel och armbåge närmade sig den icke-amputerade 

kontrollgruppen. 

 

Det finns få andra studier som undersökt gång med och utan armprotes, men det finns studier 

som undersökt asymmetriskt bärande av väskor. Detta anser vi liknar situationen för övre 

extremitets amputerade då de inte använder sin protes. Dessa studier har visat att bärandet av 

olika väskor leder till förändringar i kinematik och kropps-hållning vid stående. De 

förändringar i kinematik som man upptäckt är ökad anterior bäckentippning och 

bäckenlutning mot den icke-belastade sidan (Özgül et al., 2012), ökad  thorakal extension vid 

stående (Drzal-Grabiec et al., 2015) och thorakal lateralflexion mot den icke-belastade sidan 

(Hong, Fong, & Li, 2011). Belastningen som uppstår på ryggraden vid gång beror på hur man 

rör sig (Adams, 2004) och vi tror att dessa förändringar skulle kunna leda till ryggbesvär. 

Ryggsmärta är ett vanligt besvär för många människor (Adams, 2012, s. 58; McRae, 2010, s. 

133), men inga studier har undersökt relationen mellan ryggbesvär och personer med övre 

extremitets amputation.  

 

Besvär i ryggen beror ofta på en störning av mekaniken i ryggraden (McRae, 2010, s. 133). 

Thorakal lateralflexion är inte ett välstuderat område, på grund av att rörelsen är ovanlig och 

när den förekommer så är det i kombination med andra rörelser. Man vet dock att ryggradens 

motstånd mot denna typ av belastning kommer från fasettlederna och stretchning av den 

kontralaterala sidans stabiliserande strukturer (Adams, 2012, s. 157). Skjuvkrafterna som 

verkar mellan kotorna i ryggraden är störst på lumbal nivå på grund av tyngdkraften från 

överkroppen (Adams, 2012, s. 109 & s. 146). Om vinkeln på de lumbala kotorna ökas så 

skulle också skjuvkrafterna öka. Det krävs inte stora krafter för att smärta ska uppstå (Adams, 

2012, s. 173), alltså skulle små förändringar i belastningen på ryggen kunna ge upphov till 

besvär. Optimal kropps-hållning innebär att man har en balanserad fördelning av 

kroppsmassan runt center of mass (Sweeting & Mock, 2007).  För att uppnå optimal kropps-

hållning under gång och vid stående skulle det kunna vara så att personer med armamputation 

behöver kompensera på ett sätt som inte är gynnsamt för ryggraden. 
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I Sverige utförs cirka 1000 stycken amputationer på övre extremitet varje år, och av dem sker 

ca 30 stycken på skuldra-, överarms- och underarms-nivå (Socialstyrelsen, 2017). Dessvärre 

finns ingen statistik hos varken Socialstyrelsen eller amputationsregistret Swedeamp hur 

många som föds med dysmeli varje år eller hur många som är armprotesbrukare. Det har 

studerats vad dessa personer anser är det viktigaste med sin protes och de flesta anser att 

kosmetiken har störst betydelse (Dahmen & Remmele, 1982; van Lunteren, van Lunteren-

Gerritsen, Stassen, & Zuithoff, 1983). Det är även vanligt att dessa personer väljer att inte ha 

sin protes på sig när de är hemma (Dahmen & Remmele, 1982), vilket troligtvis beror på att 

de tycker att det är jobbigt att ha den på sig (van Lunteren et al., 1983). 

Syfte 

Målet med vår studie är att ta reda på om det uppstår någon skillnad i kropps-hållning och 

gångmönster hos transhumeralt amputerade, när de inte använder sin protes jämfört med när 

de gör det. Vi vill även undersöka om ryggbesvär förekommer hos denna patientgrupp. 

 

Om det visar sig att kropps-hållning och gångmönster ändras då protesen ej används så löper 

denna patientgrupp möjligtvis risk för att få ryggbesvär, baserat på våra tidigare resonemang. 

Om bevis hittas för detta så skulle det gå att uppmuntra armprotesbrukare till att använda sin 

protes större del av sin vardag och därmed minska risken att utveckla ryggproblem. 

Hypotes 

Vi tror att vi kommer att finna en thorakal lateralflexion mot den amputerade sidan under 

gång då försökspersonerna inte använder protes. Vi förväntar oss också finna ökad anterior 

bäckentippning och bäckenlutning mot den icke-amputerade sidan, och ökad thorakal 

extension. Då försökspersonerna står stilla förväntar vi oss att CoP går genom kroppen på den 

icke-amputerade sidan. Till följd av dessa förväntade förändringar tror vi att dessa personer 

lider av ryggbesvär. 
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Material och metod 

Försökspersoner 

Två personer deltog i studien. Vi inkluderade myndiga unilateralt transhumeralt amputerade 

personer. Dessa rekryterades genom kontakt med ortopedingenjörer som arbetar med 

armproteser. Ortopedingenjörerna delade ut ett informationsblad om studien till lämpliga 

personer, se bilaga 1. För att inkluderas behövde personerna vara armprotesbrukare i sin 

vardag. Vi tog inte hänsyn till hur länge försökspersonerna varit amputerade när vi valde ut 

dem. Vi inkluderade både amputerade och personer födda med dysmeli. Exklusionskriterierna 

till studien var amputation på andra extremiteter. Personerna skulle även vara friska i övrigt. 

Detaljerad information om deltagarna finns i tabell 1.  

 

Kontrollgruppen innehöll två friska personer som användes för att ta fram normalvärden för 

kinematik i bålen under gång, då normaldata för detta saknades. Kontrollgruppen skulle så bra 

som möjligt matcha försöksgruppen, se tabell 1 för information om kontrollgruppen. 

 

Tabell 1. Information om deltagare 

Grupp Försöksperson Kontrollperson Försöksperson Kontrollperson 

Kön Man Man Kvinna Kvinna 

Ålder 66 42 42 42 

Vikt 67 83 120 70 

Längd 172 174 168 168 

Amputationssida Höger - Vänster - 

Amputationstid 1 år - 6 år - 

Protesanvändande 

(tim/dag) 

6 till 8 - 8 till 10 - 

Protesvikt (gram) & 

andel av kroppsvikt (%) 

1750 (2.6) - 2100 (1.75) - 

 

Experimentell situation 

Denna studie klassificeras som en interrupted time series trial, enligt Hafner et al.'s (2008) 

beskrivning.  Studien genomfördes i gånglaboratoriet vid Jönköping University. Instrumenten 

som användes för mätningarna var Qualisys 3D-gånganalyssystem (Qualisys Track Manager, 

QTM, Qualisys AB) med tillhörande kraftplattor (AMTI, Advanced Mechanical Technology). 

Mjukvaran som användes för att analysera mätningarna var Visual 3D version 6 (C-motion). 

Markörplaceringen som användes var Salford marker model för hela kroppen.   
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Alla mätningar som genomfördes på försökspersonerna genomfördes under två olika tillstånd, 

med och utan protes. Vilket tillstånd vi började undersöka randomiserades för varje 

försöksperson. 

 

 

Vi utförde en dynamisk undersökning och en enkätundersökning på de båda grupperna. Den 

dynamiska undersökningen gjordes genom gånganalys. Deltagarna fick gå i självvald 

hastighet genom mätvolymen (åtta meter) så många gånger som behövdes för att vi skulle få 

sex bra inspelningar för varje deltagare och tillstånd. Den kinematiska datan vi var 

intresserade av att studera var bål och bäcken i frontal- och sagittal-plan. 

 

På försökspersonerna gjorde vi även statiska undersökningar, en för varje tillstånd. I varje 

statisk undersökning ingick två mätningar där CoP förflyttning mättes under 20 sekunder, en 

mätning gjordes före och en efter den dynamiska undersökningen. Vi studerade sedan CoP 

förflyttning i frontalplanet. De statiska undersökningarna genomfördes med hjälp av 

gånglaboratoriets kraftplatta. Försökspersonerna instruerades att stå avslappnat med ögonen 

öppna fixerade på en punkt på väggen framför, axelbrett med fötterna och med armarna 

avslappnade längs sidan av kroppen. 

 

När tillståndet ändrades mellan undersökningarna fick försökspersonerna 30 minuter till att 

vänja sig. De fick först vila i 25 minuter och sen lät vi försökspersonerna gå i självvald 

hastighet fem minuter innan vi började med undersökningarna igen. När försökspersonerna 

tagit av sig sin protes så vägde vi den. Detta gjordes så att vi skulle kunna räkna ut hur stor del 

av deras kroppsvikt som protesen utgjorde.  

 

Vi genomförde en enkätundersökning för att undersöka om det fanns några muskuloskeletala 

problem hos deltagarna. Enkäten som användes var en svensk version av Nordic 

Musculoskeletal Questionnaire (Kuorinka et al.,1987), se bilaga 2. Denna enkät innehöll 

frågor gällande besvär från rörelseorgan och ländrygg. 

Etiska Överväganden 

Försökspersonerna deltog i studien av fri vilja. De var väl informerade om studiens upplägg 

och varför den skulle utföras innan de tog beslut om att delta, se bilaga 1 för detaljer om hur 

deltagarna informerades. Deltagarna utsattes inte för någon skaderisk under studien. 

Analys av resultat 

På grund av det låga antalet försökspersoner som deltog i studien valde vi att inte utföra några 

statistiska tester. Vi valde istället att bara presentera resultaten i text, grafer och tabeller. 

Medelvärdet av kinematiken under de sex mätningarna analyserades. Försökspersonernas 

kinematik i bålen jämfördes med kontrollgruppen och kinematiken för bäckenet jämfördes 

med Visual 3Ds normaldata, som är insamlad av Salford University på 10 friska personer i 

åldrarna 25-41. För att analysera CoP vid stående räknade  vi ut det genomsnittliga avståndet 

under mätningarna mellan  CoP och C7, som utgör mittlinje för kroppen. 
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Resultat 

Basala parametrar 

 

Tabell 2. Gånghastighet, avrundat till två decimaler. 
 

Gånghastighet (m/s) 

Kontrollkvinna 1.34 

Kontrollman 1.3 

Försökskvinna Med protes 0.76 

Utan protes 0.78 

Försöksman Med protes 0.82 

Utan protes 0.88 

 

Kontrollgruppen har högre gånghastighet än försökspersonerna. Inga större skillnader ses i 

gånghastighet hos försökspersonerna mellan de två tillstånden. 

 

Kinematik 

Kinematiken kommer att presenteras med grafer för varje rörelse under den amputerade 

sidans gångcykel, vänster för kvinna och höger för man. 

 

Figur 1. Bäckentippning 

 

 

Då protesen togs av så minskades försökspersonernas bäckentippning marginellt. 

Försökspersonernas kinematik skiljer sig från normaldatan, försökskvinnan har ökad 

bäckentippning jämfört med normaldatan och försöksmannen har mindre bäckentippning än 

normaldatan. 
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Figur 2. Bäckenlutning 

 

 

Inga större skillnader i bäckenlutning finns mellan de två tillstånden hos någon av 

försökspersonerna. Den enda skillnaden ses hos försökskvinnan under svingfasen när hon inte 

har protesen på sig. Då har hon en mindre bäckenlutning mot den icke-amputerade sidan. 

Hennes kurva rör sig annorlunda och har en lägre amplitud jämfört med 

normaldatan.  Försöksmannens bäcken lutar mot den icke-amputerade sidan genom hela 

gångcykeln. Hans kurva rör sig dock likt normaldatan. 

 

Figur 3. Thorakal extension (ext.)/flexion (flex.) 

 

 

Inga större skillnader ses mellan de två tillstånden för försöksmannen. Försökskvinnan har en 

något ökad extension genom hela gångcykeln då hon går utan protes. Det finns skillnader 

mellan försökspersonerna och deras kontrollpersoner, försökspersonerna lutar sig mer 

anteriort 
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Figur 4. Thorakal lateralflexion 

 

 

 

Båda försökspersonerna närmar sig kontrollpersonernas kinematik då protesen används. 

Försökspersonerna har en lutning mot den amputerade sidan under båda tillstånden. När 

försökspersonerna går utan protes lutar de mer mot den amputerade sidan, vilket är höger sida 

för mannen och vänster sida för kvinnan. 

Center of pressure 
CoP avstånd till C7, hos endast försökspersonerna, kommer att presenteras med en tabell för 

avståndet i mediolateral riktning. Måtten är angivna i millimeter och avrundade till en 

decimal. Positiva värden anger lutning i dexter riktning. 

 

Tabell 3. CoP avstånd till C7 i mediolateral riktning.  

Person Med protes (mm) Utan protes (mm) 

Försöksman 0.2 2.2 

Försökskvinna 2.3 -8.1 

 

Tabell 3 visar alltså att försökspersonerna lutar mot den amputerade sidan då de inte använder 

protes. När försökspersonerna använder protes lutar försöksmannen mindre mot den 

amputerade sidan, medan försökskvinnan lutar lite mot den icke-amputerade sidan. 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen visade att ryggbesvär inte var vanligt förekommande hos deltagarna. 

Bara en av deltagarna från kontrollgruppen angav att hen hade haft ländryggsbesvär under de 

senaste 12 månaderna, och då endast 1-7 dagar totalt. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om gångmönster och kropps-hållning ändras hos 

transhumeralt amputerade när de inte använder sin protes, jämfört med när de gör det. Målet 

var också att undersöka om ryggbesvär är vanligt hos denna patientgrupp som följd av de 

eventuella förändringarna. 

 

Vi har funnit en skillnad i gånghastighet mellan kontrollgruppen och försökspersonerna. Detta 

beror troligtvis på skillnader i  deras vikt (Lai, Leung, Li, & Zhang, 2008) och ålder (Stenroth, 

Sipilä, Finni & Cronin, 2016) eftersom dessa faktorer kan påverka personers gånghastighet. 

Den låga gånghastigheten hos försökspersonerna kan ha påverkat våra resultat, eftersom 

kinematik påverkas av gånghastighet (Romkes & Bracht-Schweizer, 2017).  

 

Vi förväntade oss att hitta ökad anterior bäckentippning och bäckenlutning mot den 

amputerade sidan då försökspersonerna gick utan protes jämfört med när de gick med protes. 

Vi har dock inte hittat några större förändringar i denna kinematik. Att några förändringar inte 

har hittats  misstänks bero på att en arm väger för lite för att skapa några märkbara 

förändringar i bäckenets rörelser. I en tidigare studie (Özgül et al., 2012) fann man 

förändringar vid en unilateral belastning på 15% av försökspersonernas kroppsvikt. Man har 

beräknat att en arm väger i genomsnitt 5.77% och 4.97% av en persons kroppsvikt hos män 

respektive kvinnor (Hamill & Knutzen, 2010, tabell 11:4). För att bäckenets kinematik skulle 

ändras hade belastningen troligtvis behövt ligga närmare 15% av försökspersonernas 

kroppsvikt än vad den gjorde i vår studie. 

 

Orsaken till att försöksmannens bäcken ser ut att luta mot den icke-amputerade sidan kan bero 

på att markörerna har placerats fel. Detta upptäcktes i efterhand då markörplaceringen 

studerades. Att försökskvinnans kinematik för bäckenlutning skiljer sig så mycket från 

normaldatan kan bero på att fysiken hos de personer som använts då normaldatan tagits fram 

skiljer sig mycket från hennes. Anledningen till att hennes bäckentippning ser ut att vara 

större än normaldatan beror på markörplaceringen. När vi studerat markörplaceringen i 

efterhand ser vi att bäckenmarkörerna anteriort och posteriort sitter på olika höjdnivåer. 

 

I bålens rörelser förväntade vi oss att finna en ökad thorakal extension då försökspersonerna 

inte använder protes. Försökskvinnan går med en ökad thorakal extension då hon inte använde 

protes, vilket liknar resultatet från en tidigare studie (Drzal-Grabiec et al., 2015) där man bara 

undersökt bålens position vid stående. Våra resultat tyder på att en liknande förändring i bålen 

uppstår vid gång, trots att belastningen på våra försökspersoner inte var lika stor. 

 

Försöksmannens kinematik i bålen i sagittalplan ändrades inget mellan de två undersökta 

tillstånden. Dock har han en mycket större thorakal flexion än de övriga deltagarna i studien. 

Det kan bero på att hans ålder är högre än övriga deltagare. Det har visats att ökad kyfos, som 

ju också innebär en ökad thorakal flexion, är vanligt hos äldre personer (Kado et al., 2004; 

Takahashi et al., 2005). 
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Den andra förväntade förändringen i bålens rörelse var lutning mot den amputerade sidan då 

försökspersonerna gick utan protes. Vi har funnit att försökspersonerna har en thorakal 

lateralflexion mot den amputerade sidan, som minskar när de använder protes. Det tyder på att 

våra försökspersoner lutar mot sin amputerade sida under gång, vilket var förväntat enligt 

Hong et al.'s (2011) resultat. Detta bekräftar vår teori om att denna patientgrupp kompenserar 

sin asymmetriska anatomi genom att luta mot den amputerade sidan vid gång. 

 

Det förväntades att CoP inte skulle gå genom kroppens mittlinje vid stående, utan istället 

närma sig den icke-amputerade sidan när försökspersonerna inte använde protes. Vi har inte 

funnit detta i våra statiska mätningar. Vi har däremot funnit att försökspersonerna står med en 

rakare kropps-hållning då de använder sin protes. Bertels et al.’s (2012) fann i sin studie en 

lutning mot den icke-amputerade sidan när deras försökspersoner inte använde protes. 

Skillnaderna i våra resultat tror vi kan bero på utförandet av undersökningen. Bertels et al.’s 

(2012) använde en L.A.S.A.R. posture platta för att göra sin statiska mätning. Deras statiska 

mätning genomfördes med en markering av CoP position vid ett visst ögonblick, medan vi 

studerade CoP position under 20 sekunder. Man har inte beskrivit vilka instruktioner som 

gavs till försökspersonerna då de skulle ställa sig på plattan, så det är möjligt att deras 

instruktioner skiljer sig från de som vi gav till våra försökspersoner. Om försökspersonerna 

fått instruktioner om att stå helt rakt så kommer CoP att ligga på den icke-amputerade sidan 

på grund av att de har mer vikt på den sidan.Våra resultat tyder på att våra försökspersoner 

lutar mot sin amputerade sida vid stående. Vi tror att de gör detta för att uppnå en balanserad 

fördelning av kroppsmassan runt center of mass för att få en optimal kropps-hållning 

(Sweeting & Mock, 2007). När de använder sin protes så minskar denna kompensatoriska 

lutning. 

 

Det förväntade resultatet var att ryggbesvär skulle vara vanligare hos försökspersonerna 

jämfört med kontrollgruppen. Av våra deltagare hade ingen några större problem med 

ryggbesvär. Förklaringen till att försökspersonerna inte upplever några ryggbesvär kan vara 

att de inte varit amputerade någon längre tid (1 och 6 år) och/eller att de använder protesen 

tillräckligt mycket av sin vakna tid (6-10 tim/dygn). 

Metoddiskussion 

Vår metod valde vi att utföra på detta sätt med hjälp av tidigare studier där man gjort liknande 

undersökningar. Vi valde att randomisera ordningen för de undersökta tillstånden hos 

försökspersonerna för att skapa en kontroll för okända faktorer som skulle kunna påverka våra 

resultat. Antalet inspelningar vid gånganalysen sattes till sex på grund av att det har visats i 

andra gånganalyssytem att det är det minsta antalet inspelningar man kan göra för att få ut 

kinematik med hög reliabilitet (Monaghan, Delahunt, & Caulfield, 2007). Att vi inte gjorde 

fler inspelningar berodde på att vi ville bespara våra deltagare att genomgå fler mätningar än 

nödvändigt. 

Tiden för de statiska mätningarna var 20 sekunder, som beslutades med hjälp av resultatet 

från en studie där man kommit fram till att inspelningstid på 20 sekunder ger hög reliabilitet 
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för denna typ av mätning (Le Clair & Riach, 1996). Valet att enbart studera CoP för att 

utvärdera deltagarnas kropps-hållning gjordes för att CoP förflyttning representerar 

förflyttning av center of mass vid stående (Benda, Riley, & Krebs, 1994). Anledningen till att 

vi bad deltagarna stå avslappnat under den statiska mätningen var för att det har visat sig att 

CoP rör sig mindre om man ger instruktioner om att stå helt stilla (Ueta, Okada, Nakano, 

Osumi, & Morioka, 2015). Målet med vår undersökning var att undersöka normalt stående. 

Av enkäterna som valdes för att ta reda på om deltagarna hade några besvär från rygg och 

rörelseorgan har enbart enkäten gällande rörelseorganen validitetstestats, som uppmättes till 

89-100% (Andersson, 1986). Formuläret gällande ryggbesvär har enligt Kjell Andersson 

(1986) baserats på samma engelska enkät som enkäten gällande rörelseorganen, vi antar 

därför att även rygg formuläret har en hög validitet. 

Begränsningar 

Deltagarna i studien var endast två, vilket förminskar tillförlitligheten i resultaten. Detta gör 

att vi inte kan dra en säker slutsats om hur en armprotes kan förändra en persons gång och 

stående. 

 

Ingen normaldata för överkroppens kinematik fanns tillgänglig för oss, därmed valde vi att 

använda en kontrollgrupp. Även i kontrollgruppen hade vi ett lågt antal deltagare vilket 

minskar tillförlitligheten i kontrollgruppens kinematik. Dessutom är inte kontrollgruppen 

perfekt matchade till försökspersonerna, vilket gör att de jämförelser vi har gjort inte blir lika 

bra. Den normaldata som vi har använt är framtagen i ett annat gånglaboratorium och vi 

saknar fullständig information om de personer som använts för att ta fram den. Ingen mer 

information utöver ålder finns tillgänglig om dessa personer. 

 

Gemensamt för alla studier där gånganalys utförs är att de är känsliga för fel i 

markörplaceringen och att olika personer kanske sätter markörer lite olika. För att minimera 

variation i markörplaceringen lät vi samma person göra markörplaceringen för alla deltagarna. 

Vi undvek att göra om markörplaceringen för försökspersonera mellan de två olika tillstånden 

så att samma markörer användes vid alla mätningar. Det har visat sig att övervikt minskar 

noggrannheten i palpation (Perry & Burnfield, 2010; Snider, Snider, Degenhardt, Johnson, & 

Kribs, 2011) och därmed kan det försämra markörplaceringen. Detta anser vi har varit en 

begränsande faktor i vår studie. 

Framtida forskning 

Vi föreslår att man undersöker personer med denna amputationsnivå i en större studie för att 

bekräfta våra resultat. För att ta reda på om ryggbesvär förekommer hos personer med 

amputation på övre extremitet krävs att enkäten genomförs på ett större stickprov. Vi föreslår 

ett större stickprov för att få med personer som varit amputerade en längre tid än våra 

försökspersoner. Det skulle också vara intressant att genomföra en liknande studie men med 

personer amputerade på en lägre nivå, exempelvis underarm och handled. Om det är möjligt 

att hitta så skulle det vara intressant att i framtida studier använda en kontrollgrupp med 

personer som är amputerade men aldrig eller mycket sällan använder armprotes.   
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Slutsats 

Kinematiken hos transhumeralt amputerade förändras när de går utan protes jämfört med när 

de använder sin protes. Försökspersonerna lutar mot den amputerade sidan när de går både 

med och utan protes. Denna lutning är en aning minskad då personerna använder sin protes. 

Liknande förbättring i kroppshållning ses vid stillastående. Resultaten antyder också att 

thorakal extension under gång minskar vid användning av protes. Bäckenets rörelser tycks 

inte påverkas av att protesen används. Ryggbesvär verkar inte vara ett vanligt problem hos 

personer med denna amputationsnivå. 

Klinisk relevans 

De fynd som har gjorts i denna studie tyder på att det är bättre att använda sig av sin protes då 

det ger en något förbättrad kropps-hållning vid stillastående och gång. Det är viktigt att känna 

till, för både ortopedingenjörer och patienter, att det finns andra vinster med protesen än 

enbart funktion och kosmetik. 

Slutord 

Vi vill tacka Christian Veraeus och Christian Krogsgaard som hjälpt oss finna 

försökspersoner, och ett enormt stort tack till alla deltagarna i vår undersökning. Vi vill även 

tacka Metodicum för att vi fick använda deras enkäter. 
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