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Sammanfattning 
Bakgrund: Transfemoralt amputerade har nedsatt balans och ökad fallrisk, men väldigt lite 
forskning är gjord om detta. Inverted pendulum model (IPM) är en balansmodell för icke-
amputerade som bygger på ett känt samband mellan Center of Pressure (CoP) och Center of 
Mass (CoM). Syftet med denna studie är att kinetiskt validera den inverterade pendelmodellen 
för transfemoralt amputerade. 
Metod: I studien deltog amputerade (n=5) och en matchande kontrollgrupp (n=5). Man 
samlade in data genom att deltagarna fick stå stilla på två stycken kraftplattor under tre 
styckern villkor; öppna ögon, stängda ögon och weight-bearing feedback. Man undersökte 
sedan korrelationen mellan avståndet från CoM till CoP och CoMacc i både anterioposterior 
(A/P) riktning samt medio-lateral (M/L) riktning och analyserade datan med 
trevägsvariansanalys (ANOVA). 
Resultat: Resultatet visade att det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan villkor och 
position i M/L-riktning. I A/P-riktning fanns det en signifikant interaktionseffekt mellan 
grupp och position samt villkor och position. 
Slutsats: Resultatet innebär att IPM är kinetiskt validerat i A/P-riktning sett till hela kroppen 
men inte på den amputerade sidan. Hur det intakta benet förhåller sig till IPM för amputerade 
är tvivelaktigt. 
Nyckelord: Transfemoral, amputerad, balans, inverterade pendelmodellen, IPM 

 
Abstract 
Kinetic validation of the Inverted Pendulum Model for transfemoral amputees 

Background: It is known that transfemoral prosthesis users lack normal balance control and 
are more likely to fall. Research on this topic is insufficient. The Inverted Pendulum Model 
(IPM) is a commonly used biomechanical model for assessment of balance and postural control 
for healthy individuals based on an assumption that Center of Pressure (CoP) and Center of 
Mass (CoM) are inter-dependent. The aim of the study is to validate IPM kinetically for 
transfemoral prosthesis users. 
Method: Amputees (n=5) and a control group (n=5) participated. During data collection, 
participants stood on two force plates with eyes open, eyes closed and with weight-bearing 
feedback. Correlation of the distance CoP-CoM and CoMacc were calculated for 
anteroposterior and mediolateral directions and evaluated with three-way ANOVA. 
Result: Results showed significant interaction effects between condition and position plus 
group and position in anteroposterior direction and condition and group in mediolateral 
direction. 
Conclusion: Results indicate kinetic validity of IPM for transfemoral amputees when looking 
at the whole body but not at the amputated side in the A/P direction. Kinetic validity of IPM 
for the intact leg is questionable. 
Key words: Inverted pendulum model, IPM, transfemoral, amputee, balance, postural 
control 
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1. Inledning  
Personer med en amputation på nedre extremiteten lever med en ökad rädsla samt ökad risk 
för fall (Miller, Speechley, & Deathe, 2001). Denna rädsla kan leda till att individerna blir mer 
inaktiva med tiden (Miller et al., 2001). För att minska risken för fall är det viktigt att förstå 
vad det är som gör att man faller. Denna förståelse får man genom att studera diverse 
balansmodeller (Ku, Abu Osman, & Wan Abas, 2014). För att alla som jobbar med balans på 
ett eller annat sätt ska ha samma innebörd av begreppet är det viktigt att man hittar en 
gemensam balansmodell (Pollock, Durward, Rowe, & Paul, 2000). Ett gemensamt begrepp gör 
det lättare att tolka dokumentation samt ge en korrekt vård (Pollock et al., 2000).  

Inverted pendulum model (IPM) är en vanligt förekommande biomekanisk modell som 
används för att kunna diskutera balansen hos människor (Rusaw & Ramstrand, 2016). Rusaw 
och Ramstrand har tidigare gjort en studie där de försöker validera denna modell för 
transtibialt amputerade (TT-amputerade). Det finns inga liknande studier på transfemoralt 
amputerade. I denna studie väljer man därför att gå vidare med en kinetisk validering av IPM 
för transfemoralt amputerade personer (TF-amputerade).  

2. Bakgrund  

När människan är i balans påverkas man av externa krafter (Hamill, Knutzen, & Derrick, 
2015). Kroppens muskler jobbar hela tiden mot dessa krafter för att hålla kroppen i jämvikt och 
utan musklerna hade kroppen varit ostabil i stående (Hamill et al., 2015). Så 
länge gravitationskraften från center of mass (CoM) hamnar inom Base of support (BoS) står 
man utan att falla. Att bredda på benen ökar BoS och stabiliteten i mediolateral riktning (M/L-
riktning) och ett par kryckor kan öka stabiliteten i anterioposterior riktning (A/P-riktning) 
(Hamill et al, 2015). Faktorer som ökar stabiliteten är också ett lågt CoM samt ökad massa 
(Hamill et al., 2015). 

Balansen blir successivt sämre efter 65 års ålder och blir kraftigt sämre vid 80 års ålder 
(Ashton-Miller, 2005). Vidare har Goulding, Jones, Taylor, Piggot, och Taylor (2003) samt 
Steinberg et al. (2013) i sin forskning funnit att ökad vikt försämrar balansen. Dessa studier är 
dock gjorda på barn och ungdomar men hintar om betydelsen av vikt. Längden kan också 
påverka resultatet då högt CoM kopplas till minskad stabilitet (Hamill, 2015).  

2.1. Inverted pendulum model  

IPM är ett vanligt sätt att diskutera balans (Rusaw & Ramstrand, 2016). Man tänker sig då att 
kroppen är ett segment som roterar kring ankeln (Winter, Prince, Frank, Powell, & Zabjek, 
1996), så som en pendel i sagittalplanet (Figur 1). Modellen säger att kroppens CoM och center 
of pressure (CoP) är beroende av varandra. Skillnaden mellan CoM och CoP’s position (CoP-
CoM) ska vara proportionell mot horisontella accelerationen på CoM (CoMacc) (Gage, Winter, 
Frank, & Adkin, 2004; Winter et al., 1996). Om en kropp följer detta mönster kan IPM 
användas för att beskriva dess balans. Korrelationen mellan CoP-CoM och CoMacc är 
teoretiskt -1 vid stillastående (Horak & Nashner, 1986). 
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Figur 1. Kroppen som en inverterad pendel	

Enligt IPM är kroppen ett rigitt segment ovanför anklarna men modellen kan ändå användas 
för att beskriva kroppen som består av flera segment (Gage et al., 2004; Winter et al., 1996). I 
en studie undersökte författarna alla kroppens segment och dess förflyttning 
av CoM i jämförelse med hela kroppens CoM förflyttning (Gage et al., 2004). En del av studiens 
resultat visade att huvudets förflyttning av CoM var större än bålens och bålens förflyttning 
var större än vadens osv (Gage et al., 2004), precis som om kroppen var en rigid struktur som 
roterade kring ankeln. Ett tydligt samband fanns mellan segmentens förflyttning och hela 
kroppens förflyttning (mätt från CoM). Ur detta förstår vi att IPM går att använda för att 
beskriva människans balans även fast den inte är en rigid struktur (Gage et al., 2004). Denna 
förklaring av Gage et al. bygger på kinematik och inte kinetik men anses ändå vara relevant för 
kinetiken eftersom den förklarar teorin bakom IPM och att människokroppen kan ses som en 
struktur.  

Man brukar tala om två begrepp när man beskriver hur kroppen bibehåller jämnvikt enligt 
IPM: ankelstrategi och höftstrategi. Ankelstrategin innebär att ankelns dorsal- 
och plantarflexorer kontrollerar balansen i A/P-riktning (Rusaw & Ramstrand, 2016; Winter 
et al., 1996). I M/L-riktning är det höftens abduktorer och adduktorer som jobbar, s.k. 
höftstrategi: när man skiftar vikten från ena benet till det andra (Winter et al., 1996). När 
ankeln inte kan arbeta som den ska ökar behovet av god höftstrategi (Runge, Shupert, Horak, 
& Zajac, 1999), som till exempel när du är amputerad eller på något annat sätt fått en 
neurologisk eller muskulär påverkan på nedre extremiteten.  

Höften används även för att underlätta för anklarna i sagittalplanet även fast det är tydligt att 
ankeln gör det största arbetet för att bibehålla balansen (Runge et al., 1999). Till exempel, 
när höften underlättar för ankeln slipper personen gå upp på tå för att hålla balansen när 
personen står still, skriver Runge et al. Således är höfterna extra viktiga när ankeln inte 
fungerar som vanligt, så som på en underbensamputerad, skriver Runge et al. 
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2.2. CoM och CoP 

Musklerna arbetar aktivt för att bibehålla balans och på grund av detta står man aldrig helt 
stilla. Målet för bra balans är att kraften genom kroppens CoM (tyngdkraften) ska röra sig så 
lite som möjligt (Winter et al., 1996). CoP kommer röra sig mer fram och tillbaka än CoM. Till 
exempel, när du lutar dig framåt hamnar CoP anteriort om CoM då plantarflexorerna 
kontraherar och motverkar att rörelsen framåt fortsätter. När tyngdkraften hamnar för 
posteriort kontraherar istället dorsalflexorerna och CoP hamnar posteriort om tyngdkraften 
(Figur 2). ” From this (…) it can be seen that the plantarflexors/dorsiflexors is controlling the 
net ankle movement cause CoP to move backward and forward”, skriver Winter et al. (1996, s. 
2335).  

 

Figur 2. CoP’s förflyttning i förhållande till CoM vid stillastående. Pilarna ovan huvudena 
visar vilket håll kroppen lutar. 

2.3. Balans för en lårbensamputerad 

Rougier & Bergeau (2009) förklarar att vad som gör det svårt för en amputerad person att hålla 
balansen är avsaknaden av muskler. Vanligtvis använder man sig av både ankel och höft (s.k. 
ankel- och höftstrategi) för att hålla balansen då man står med fötterna jämsides. Detta blir 
problematiskt för en person som är amputerad på nedre extremiteten då man saknar muskler 
som verkar direkt på ankeln (Rougier & Bergeau, 2009).  

Hlavackova, Franco, Diot, och Vuillerme (2011) har undersökt hur TF-amputerade fördelar 
vikten mellan sitt vanliga ben samt sitt protesben. Man kollade också på hur regelbunden 
positionen av CoP var under vardera fot.  Deltagarna fick stå på ett par kraftplattor med samma 
avstånd mellan fötterna. Då mätningarna togs upp fick patienterna stå med stängda ögon och 
armarna hängande längs kroppen. Resultatet visade på att patienterna lade mer vikt på det 
icke amputerade benet. Slutsatsen blev att de amputerade jobbade med båda benen men att 
de kontrollerar balansen mer med det icke amputerade benet (Hlavackova et al., 2011).   
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2.4. Inverterade pendelmodellen för amputerade  

Det finns ingen tidigare forskning som kollar specifikt på hur IPM fungerar för transfemoralt 
amputerade. Rusaw & Ramstrand (2016) har använt kinematik och kinetik för att validera 
modellen för transtibialt amputerade. I studien medverkade sex stycken transtibialt 
amputerade och sex stycken friska personer utgjorde en kontrollgrupp (Rusaw & Ramstrand, 
2016). Kontrollgruppen hade egenskaper som liknade de amputerade (ålder, vikt, längd). De 
stod på en kraftplatta under tre stycken olika testvillkor och med hjälp av markörer och 
kameror samlades data in (Rusaw & Ramstrand, 2016).	

Resultatet i studien var att IPM var validerat kinematiskt för transtibialt amputerade, alltså 
liknar de friska människor vid stående (Rusaw & Ramstrand, 2016). Den kinetiska validiteten 
var däremot tvivelaktig, skriver Rusaw och Ramstrand (2016). De fanns nästan ingen 
korrelation mellan CoP-CoM och CoMacc på protessidan men på den friska sidan var 
korrelationen starkt negativ. Det stämmer med ett annat fynd de fann: en signifikant skillnad 
mellan viktfördelningen på det friska och det amputerade benet. Det friska benet 
kompenserade alltså för den bristande kontrollen på den amputerade sidan, skriver Rusaw och 
Ramstrand. De kunde validera IPM kinetiskt sett för hela kroppen, för det friska benet men 
inte för protessidan.	På grund av begränsningar ämnar vi i denna uppsats bara att validera IPM 
kinetiskt men inte kinematiskt så som Rusaw och Ramstrand har gjort.  

Är man transfemoralt amputerad har man alltså en avsaknad av direkt kontroll av ankel samt 
knäled vilket gör att man behöver undersöka på vilket sätt dessa personer håller balansen. IPM 
är en modell som används vid diskussion kring balans bland andra grupper. Rusaw och 
Ramstrand (2016) har validerat denna modell för transtibialt amputerade och Hlavackova et 
al. (2011) har kollat på hur viktfördelningen mellan benen samt CoP’s position hos 
transfemoralt amputerade. Däremot har ingen tidigare kollat på IPM för transfemoralt 
amputerade. 

3. Syfte 

Syftet i denna studie är att validera den inverterade pendelmodellen kinetiskt för TF-
amputerade vid stillastående då man ser på hela kroppen, den amputerade sidan samt den 
intakta sidan. Syftet är också att se om det finns en skillnad villkoren att titta, blunda eller stå 
med kontrollerad viktfördelning.	

3.1. Hypotes 

I teorin är korrelationen mellan CoP-CoM och CoMacc för icke-amputerade lika med -1 i 
sagittalplanet (Horak & Nashner, 1986). Hypotesen är att korrelationen för de amputerade 
kommer skilja sig mer från det teoretiska värdet än korrelationen för de icke-amputerade i 
studien. 

4. Metod 

4.1. Deltagare 

10 personer medverkade; transfemoralt amputerade (n=5) och en kontrollgrupp bestående av 
icke-amputerade (KG, n=5). Se tabell 1 nedan. De amputerade rekryterades via 
ortopedtekniska mottagningar, alltså ett bekvämlighetsurval. Inkluderingskriterierna för de 
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amputerade innefattade: transfemoralt amputerade som varit amputerade sedan minst ett år 
tillbaka.  De skulle inte ha pågående problem med stumpen eller det andra benet. Deltagarna 
skulle vara relativt aktiva vilket innebar att de skulle kunna stå under 1 timme utan kryckor 
med kortare pauser. 

Kontrollgruppen (KG) bestod av frivilliga bekanta med egenskaper (längd/vikt/ålder) som 
liknade de amputerade. Medverkande i kontrollgruppen var friska och hade inga kända 
problem med balansen.  

Medverkande bar shorts och linne. De amputerade bar skor men kontrollgruppen var barfota.  

Tabell 1. Deltagares egenskaper 
TF Kön Längd Vikt Ålder KG Kön Längd Vikt Ålder 

1 K 170 77,5 51 1 K 169 87 52 

2 M 181 69 57 2 M 176 66 63 

3 M 180 86,5 72 3 M 180 91,5 73 

4 M 179 79 57 4 M 183,5 80 53 

5 M 175 88,5 77 5 M 174 81 71 

MV  177,0 80,1 62,8 MV  177,7 80,9 62,4 

(SD)  (4,5) (7,8) (11,1) (SD)  (6,1) (10,0) (9,8) 

TF=Transfemoralt amputerade (n=5), KG=Kontrollgrupp (n=5), Kön (M=man, K=kvinna), 
Längd (cm), Vikt (för amputerade: med protes (kg), Ålder (år). Medelvärde (MV) och 
Standarddeviationen (SD). 

Tabell 2. Protesknäleder, protesfötter och hylsor 

TF Knäled Fot Hylsa 

1 Mikroprocessorstyrd ESAR SI 

2 Hydraulisk ESAR MAS 

3 Hydraulisk Icke ESAR QUAID 

4 Mekanisk* Icke ESAR* QUAD 

5 Mikroprocessorstyrd** ESAR ICS 

ESAR=Energy storing and return foot (kolfiberkonstruktion). *Växjöprotes. SI= sub ischial 
socket, MAS=Marlo Anatomical Socket, QUAD=Quadrilateral socket, ICS= Ischial 
containment socket **Låst knäled. 

4.2. Datainsamling 

Innan datainsamlingen började fick deltagarna både muntlig och skriftlig information. 
Informationen grundade sig i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013); 
att deltagandet är frivilligt, att man får avbryta deltagandet när man vill och att deltagarna 
kommer vara anonyma. De fick också allmän information om studien samt hur 
datainsamlingen skulle gå till. Deltagarna fick sedan skriva under ett informerat samtycke (se 
Bilaga 1), även detta enligt Helsingforsdeklarationen.  
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Samtliga deltagare fick väga och mäta sig. De fick också svara på frågor enligt Bilaga 2 
(kontrollgruppen svarade ej på frågor specifika för amputerade). Deltagarna fick sedan 69 
reflekterande markörer utplacerade på kroppen för att definiera leder och segment. 
Markörerna placerades på specifika strukturer (för lista på placeringar se Bilaga 3). Innan 
deltagarna ställde sig på kraftplattorna dokumenterades deltagarnas självvalda BoS genom att 
be dem ställa sig bekvämt och man mätte då avståndet mellan hälarnas insidor. Detta avstånd 
markerades sedan på kraftplattorna för att deltagarna skulle kunna upprepa sin självvalda BoS 
vid samtliga testvillkor. Vidare fick deltagarna ställa sig på kraftplattorna och stå stilla under 
10 s för att man skulle få en statisk mätning. Kamerasystemet som användes var 11-camera 
Oqus motion analysis system. Dessa kameror registrerade krafter och koordinater med en 
frekvens på 100 Hz. Datan visualiserades och bearbetades i programmet Visual 3D.  

Då den statiska mätningen var utförd upptogs mätningar under 60 sekunder med tre olika 
villkor; öppna ögon (ÖÖ), stängda ögon (SÖ) eller Weight-bearing feedback (FB). Weight-
bearing feedback gjordes alltid sist men ordningen på de två resterande testvillkoren 
randomiserades. Weight-bearing feedback innebar att deltagarna kunde se en mätare som 
visade hur viktfördelningen var mellan benen då dem stod på kraftplattorna. Deltagarna skulle 
sedan få mätaren att vara i mitten vilket innebar att viktdistributionen då var 50:50. Samtliga 
villkor repeterades tre gånger vilket innebar att mätningarna utfördes 60 s x 9 gånger (Figur 
3). Mellan varje villkor nollställdes kraftplattorna och deltagarna erbjöds en paus på 5 min. 
Under samtliga villkor blev deltagarna ombedda att stå avslappnade med armarna hängande 
längs kroppen. Blicken skulle fästas på en skärm som var placerad 3 meter framför dem. 

Figur 3. Testschema 

 

 

Tabell 3. Detaljer om utrustningen använd i metoden 

Kraftplattorna BP400600. AMTI, Inc.;Watertown, NY, USA. 

Kamerasystemet Qualisys AB, Gothenburg, Sweden. 

Weight-bearing feedback Version 12.0, National Instruments Corporation, Inc,; Austin, 
TX, USA. 

Qualisys Track Manager Qualysis AB; Gothenburg, Sweden. 

Visual 3D C-motion, Inc; Germantown, MD, USA. 

SPSS IBM SPSS Software, Version 25.0 

 

De tre testvillkoren valdes av följande anledningar: 

1. Öppna ögon – Det vanligaste förekommande alternativet är att stå upp med öppna 
ögon. 

2. Stängda ögon – När man står upp utan hjälp av sinnesintryck från ögonen påverkas 
balansen (Parreira, Grecco, & Oliveira, 2017). 
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3. Weight-bearing feedback – Studier har gjorts som visar att det finns en skillnad mellan 
viktfördelningen mellan benen för amputerade (Hlavackova et al., 2011). Weight-
bearing feedback valdes för att få resultat som inte beror på viktfördelningen och som 
därför gå att jämföra med icke-amputerade bättre. 

En fördel med att undersöka i dessa tre villkor är att eventuella slutsatser annars skulle bli 
begränsade. I detta fall kan man jämföra resultaten från de olika villkoren. Dessa villkor 
underlättar också jämförelsen med Rusaw och Ramstrands (2016) undersökning, vilket man 
ämnar göra i denna rapport.  

4.3. Dataanalys 

Då samtliga data samlats in exporterades den till Visual 3D för bearbetning. Datan från Visual 
3D exporterades sedan till Microsoft Excel samt SPSS för statistisk analys som förklaras 
ytterligare nedan. Data som användes var: CoMacc, CoP-CoM för kraftplatta 1, CoP-CoM för 
kraftplatta 2 och CoP-CoM total av båda plattorna (för varje mätning). Samtliga data fanns för 
A/P- och M/L-riktning. Pearsons korrelationskoefficient (r) mellan CoMacc och CoP-CoM 
kalkylerades i Excel för varje datamätning och för varje person, alltså totalt sex 
korrelationskoefficienter per datamätning. Man beräknade sedan ett medelvärde på dessa 
korrelationskoefficienter. Ett medelvärde beräknades på de tre mätningar som gjordes i varje 
villkor per person och riktning. Till exempel medelvärdet av korrelationen i M/L-riktning för 
ÖÖ på de värden från deltagare 1.  

4.3. Statistisk analys i SPSS 

Normalfördelning och extremvärden undersöktes med hjälp av Shapiro-Wilk’s test och 
boxplots i SPSS. För att veta om det fanns en skillnad mellan vänster och höger fot i 
kontrollgruppen gjordes ett parat t-test. 

Trevägs blandad variansanalys (ANOVA) med en mellangruppsvariabel och två 
inomgruppsvariabler (2x3x3 ANOVA) gjordes för att förstå hur korrelationen (r) påverkades 
av grupp (TF eller KG), villkor (ÖÖ, SÖ eller FB) och position (höger/intakt fot, 
vänster/amputerad fot eller båda fötterna/”total”). En trevägs variansanalys utfördes på både 
x- och y-riktning, Levene’s test of Equality of Error Variances och Mauchly’s test of Shericity 
togs hänsyn till.  

För signifikanta tvåvägsinteraktioner (p<0,05) valde man att gå vidare och kolla på deskriptiv 
statistik mellan de två faktorer som ingick i interaktionen. Grafer användes för att förtydliga 
interaktionen mellan de olika faktorerna. 

4.4 Studiedesign 

Denna studie är en tvärsnittsstudie med upprepade mätningar.  

4.5 Etiska överväganden  

Etisk egengranskning har genomförts enligt Hälsohögskolans anvisningar. Etiskt 
godkännande är sökt och godkänt (ärendenummer 2013/135-31) vid Etikprövningsnämnden i 
Linköping (http://www.epn.se) eftersom datan kommer användas till annan forskning utöver 
detta examensarbete. Alla medverkande skrev på ett informerat samtycke innan de 
medverkade. Se Bilaga 1 för informerat samtycket.  
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Under rekryteringen informerades deltagarna om att de kommer vara anonyma och att 
deltagandet är frivilligt. De fick information om syfte och studiens utformning samt om att de 
får avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Informationen grundade sig i 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Denna information upprepades 
vid datainsamlings-tillfället och i det skriftliga samtycket. Efter studien ska deltagarna ha 
möjlighet att ta del av vårt resultat. 	

Riskerna bedömdes som små, men det fanns en risk att falla som elimineras genom att en sele 
fäst i taket bars under hela datainsamlingen. 

5. Resultat 

5.1 Shapiro-Wilks test 

Resultatet av Shapiro-Wilks test visade att 3 av 18 variabler var icke-parametriska i 
kontrollgruppen (p<0.05). Bland transfemoralt amputerade var motsvarande siffra 1 av 18. 
Totalt var 12,5 % av datan icke-parametrisk. Konfidensintervallet var satt till 95%.  

För en amputerad och en kontrollperson saknades ett av tre värden under villkoret Öppna 
ögon. Därför har medelvärdet beräknats på dessa två mätningar istället för tre stycken. 

5.2 Deskriptiv statistik 

Tabell. 4 Deskriptiv statistik för villkor Stängda ögon  

  M/L A/P 
         95% KI  95% KI 
Grupp Position Medel Undre Övre Medel Undre Övre 

KG 
Höger 0,10 0,06 0,14 -0,46 -0,69 -0,23 
Vänster 0,10 0,06 0,15 -0,53 -0,65 -0,40 
Total -0,33 -0,54 -0,13 -0,72 -0,86 -0,58 

TF 
Intakt 0,08 0,02 0,13 -0,65 -0,88 -0,41 
Amputerad 0,08 0,01 0,16 -0,15 -0,28 -0,02 
Total -0,47 -0,65 -0,28 -0,73 -0,88 -0,58 

 	
Tabell. 5 Deskriptiv statistik för villkoret Öppna ögon 

  M/L A/P 
         95% KI  95% KI 
Grupp Position Medel Undre Övre Medel Undre Övre 

KG 
Höger 0,06 -0,04 0,13 -0,46 -0,46 -0,09 
Vänster 0,04 -0,08 0,13 -0,53 -0,46 -0,31 
Total -0,21 -0,39 -0,04 -0,72 -0,68 -0,35 

TF 
Intakt 0,07 0,02 0,12 -0,44 -0,60 -0,30 
Amputerad 0,07 0,04 0,10 -0,08 -0,18 0,01 
Total -0,39 -0,60 -0,21 -0,57 -0,68 -0,47 
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Tabell. 6 Deskriptiv statistik för villkoret Feedback 

  M/L A/P 
         95% KI  95% KI 
Grupp Position Medel Undre Övre Medel Undre Övre 

KG 
Höger 0,13 0,07 0,19 -0,23 -0,39 -0,07 
Vänster 0,15 0,09 0,20 -0,29 -0,46 -0,11 
Total -0,32 -0,50 -0,13 -0,55 -0,74 -0,37 

TF 
Intakt 0,14 0,05 0,22 -0,38 -0,58 -0,17 
Amputerad 0,16 0,10 0,23 -0,08 -0,19 0,04 
Total -0,52 -0,70 -0,33 -0,55 -0,66 -0,43 

 

5.3 Parat T-test 

Resultatet av parat t-test var att det inte fanns en signifikant skillnad mellan vänster och höger 
fot i kontrollgruppen. Samtliga tre signifikansnivåer per riktning (A/P och M/L) var >0,017 
(0,05/3). På grund av detta resultat jämfördes alltid höger fot i kontrollgruppen med den 
intakta foten för de amputerade och vänster fot i kontrollgruppen jämfördes alltid med 
protesen för de amputerade. 

5.4 Trevägs variansanalys (ANOVA) 

I M/L-riktning fanns en homogenitet bland varianserna vilket framgick genom Levene's test 
of Equality of Error Variances (p> 0,05).  Mauchly's test of Shericity visade att sphericity ej var 
uppfyllt, x2(9)=26,893, p=0,002. Därför använde vi oss av Greenhouse-Geisser korrektionen. 
Det fanns ingen signifikant trevägsinteraktion mellan villkor, position och grupp, 
F(1,773;14,183) = 1,661, p=0,225, partial  η2 = 0,172, ε = 0,443. 

I A/P-led fanns en homogenitet bland varianserna vilket framgick genom Levene's test of 
Equality of Error Variances (p> 0,05).  Mauchly's test of Shericity visade att sphericity var 
uppfyllt, x2(9)=11,625, p=0,250. Det fanns ingen signifikant trevägsinteraktion mellan villkor, 
position och grupp, F(4;32) = 2,546, p=0,58, partial  η2 = 2,41, ε = 0,506. 

5.5 Tvåvägs variansanalys (ANOVA) 

Det fanns tre signifikanta tvåvägsinteraktioner som gick att utläsa ur trevägs variansanalysen. 
Dessa tvåvägsinteraktioner var villkor*position i M/L-riktning (F=(1,773;8,428)=17,242, 
p=0,000, partial η2=0.685)  samt i A/P-riktning villkor*position (F=(4,16), p=0,038, partial 
η2=0.265) och grupp*position (F=(2,16), p=0,000, partial η2=0.755) För deskriptiv statistik 
på samtliga tvåvägsinteraktioner se tabell 7-9.  
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Tabell. 7 Deskriptiv statistik på villkor*position i M/L-riktning 

   95% KI 
Villkor Position Medel Undre Övre 
 Intakt 0,06 0,02 0,10 
ÖÖ Protes 0,05 0,00 0,09 
 Total -0,31 -0,43 -0,18 
 Intakt 0,09 0,06 0,12 
SÖ Protes 0,09 0,056 0,19 
 Total -0,40 -0,52 -0,28 
 Intakt 0,13 0,09 0,17 
FB Protes 0,15 0,12 0,19 
 Total -0,42 -0,55 -0,30 

 

Tabell. 8 Deskriptiv statistik på villkor*position i A/P-riktning 

   95% KI 
Villkor Position Medel Undre Övre 
 Intakt -0,36 -0,47 -0,25 
ÖÖ Protes -0,23 -0,36 -0,11 
 Total -0,55 -0,62 -0,47 
 Intakt -0,55 -0,70 -0,41 
SÖ Protes -0,34 -0,49 -0,18 
 Total -0,73 -0,81 -0,65 
 Intakt -0,30 -0,42 -0,19 
FB Protes -0,18 -0,29 -0,07 
 Total -0,55 -0,64 -0,47 

 

Tabell. 9 Deskriptiv statistik på grupp*position i A/P-riktning 

   95% KI 
Grupp Position Medel Undre Övre 

KG 
Höger -0,32 -0,49 -0,16 
Vänster -0,40 -0,50 -0,30 
Total -0,60 -0,75 -0,44 

TF 
Intakt -0,49 -0,66 -0,33 
Protes -0,10 -0,20 -0,01 
Total -0,62 -0,7 -0,54 

 

Figurerna nedan är gjorda på deskriptiv data  för tvåvägsinteraktionerna .  

Observera att: 1. Värden nära -1 är ”bättre värden”. 2. Intakt är för kontrollpersonerna höger 
ben och Protes är vänster ben. Total är data från båda kraftplattorna. 
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Figur 4. Villkor*Position M/L. Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan villkor och 
position i M/L riktning. I grafen kan vi se att medelvärdet av r för samtliga villkor var lägst 
mätt i ”total”,  dvs på båda kraftplattorna (r=-0,31 till -0,42). Värdena från protesen respektive 
den intakta foten var relativt likvärdiga. 

 

Figur 5. Villkor*Position A/P. Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan villkor och 
position i A/P-riktning. I grafen kan man se att stängda ögon var fördelaktigt i A/P-riktning 
för samtliga positioner, men framförallt för total (mätt på båda kraftplattorna). Man kan också 
se att protesen avvek mest från -1, som teoretiskt sätt är optimalt enligt IPM. 
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Figur 6. Grupp*Position A/P. Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan grupp och 
position i A/P-riktning. I kontrollgruppen beter sig intakt/höger sida likt protes-/vänster sida 
samt ligger kring -1. Däremot, för de amputeraded var det en större skillnad mellan den intakta 
sidan och protessidan. Samtidigt kan man se att den totala positionen hade lika värde för båda 
grupperna.  
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6. Diskussion och felkällor 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kinetiskt validera IPM för transfemoralt amputerade och att 
undersöka hur detta påverkades av olika faktorer, som till exempel om man står och blundar.  
Transfemoralt amputerade (n=5) och friska personer (n=5) undersöktes under stillastående 
med fötterna sida vid sida. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan benen i A/P-
riktning: den amputerade sidan följer inte IPM men sett till hela kroppen följs IPM. Ingen 
större skillnad erhålls mellan testvillkoren vilket förklaras mer nedan. 

I resultatet fann man att korrelationen r för transfemoralt amputerade och kontrollgruppen 
alltid var skilt från -1. Hypotesen sa att de amputerades korrelation skulle skilja sig mer från -
1 än kontrollgruppen vilket är sant, sett på protessidan (Figur 6). Detta avser sagittalplanet. 
Man kunde se att protessidan för de amputerade (r=-0,10) skilde sig avsevärt från -1 jämfört 
med kontrollgruppen i A/P-riktning. Eftersom hur lite siffran avviker från -1 är ett mått på hur 
bra pendelmodellen följs kan man också utrycka resultatet som att den amputerade sidan inte 
följde IPM väl. Den intakta sidan följde IPM bättre (r=-0,49), men närmast -1 kom man då 
man kollade på båda benen (total) (r=-0,62). I Rusaw och Ramstrands (2016) resultat kan man 
se ett liknande mönster (se Bilaga 4). Däremot är det en större skillnad på korrelationen mellan 
det intakta benet och protesbenet i deras resultat än vad man kunde se i vårt resultat. Rusaw 
och Ramstrand säger att deras resultat tyder på att protesbenet trotsar IPM och den intakta 
sidan kompenserar för detta vilket man alltså inte kan se på samma sätt för transfemoralt 
amputerade. Dock är det tydligt att den intakta sidan (r=-0,49) jobbar mer än protesen (r=-
0,10). Denna skillnad mellan höger och vänster är inte alls är lika stor för kontrollgruppen (-
0,32 till -0.40). Trots att det skiljer en del mellan de amputerade och kontrollgruppen sett på 
båda benen för sig både i denna studie och Rusaw och Ramstrands studie kan man se att 
samtliga grupper följer IPM om man ser till hela kroppen (se Bilaga 4). Resultatet i denna 
studie stämmer också överens med slutsatsen som Hlavackova et al. (2011) drog i sin studie; 
att amputerade använder båda benen för att hålla balansen men kontrollerar sin balans mer 
med det friska benet.  

Det fanns interaktionseffekter mellan villkor och position i båda riktningarna (Figur 4 och 5). 
Resultatet från dessa två figurer kan vara missvisande, eller mindre relevanta, eftersom datan 
är från båda grupperna kombinerat. Således kan man inte dra slutsatser om skillnad mellan 
grupperna från datan. I Figur 5 kan man se att den intakta sidan/höger följer IPM bättre än 
protesen/vänster i sagittalplanet. Eftersom ankelstrategin verkar i sagittalplanet (Winter et al., 
1996) finns det anledning att anta att ankelstrategin är begränsad på protessidan. Detta 
resultat talar om både amputerade och kontrollgruppen, men tidigare diskuterat resultat 
förklarar skillnaden mellan grupperna; att det är de amputerade som inte nyttjar 
ankelstrategin på protes/vänster sida.  

I frontalplanet fanns en mycket liten skillnad mellan intakt/höger och protes/vänster (Figur 
4). Förklaringen till detta är att höften på transfemoralt amputerade har i stort sett samma 
höftförmåga på båda sidorna. I frontalplanet jämförs inte korrelationen med -1 eftersom 
kroppen endast rör sig som en pendel i sagittalplanet. 

Brist på ankelstrategi på protessidan enligt resultatet ovan leder till slutsatsen att den intakta 
ankeln måste vara väldigt aktiv. Konsekvenserna av detta blir att dorsal- och plantarflexorerna 
på den intakta sidan ansträngs mer än vad de annars skulle göra, för att hålla tyngdkraften 
från CoM mer centrerat än CoP (Winter et al., 1996).  Trots att Rougier och Bergau (2009) 
endast undersökte CoP drog dem en liknande slutsats. Slutsatsen beskriver att avsaknaden av 
muskler är en anledning till transfemoralt amputerades balansproblem.  
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Det var ingen större skillnad mellan de olika testvillkoren i A/P-riktning (Figur 5). I M/L-
riktning var skillnaden också liten (Figur 4). Alltså kommer samma slutsats dras om samtliga 
villkor. Trots att det var små skillnader mellan villkoren kan man utläsa att IPM följdes mer då 
man såg till båda fötterna (total). Man kan även notera att weight-bearing feedback inte skiljde 
sig avsevärt från de andra villkoren. Detta skulle kunna tyda på att skillnaden i viktfördelning 
(Hlavackova et al, 2011) inte påverkar hur bra IPM följs. 

Anledningarna till att använda IPM var att det är en vanligt förekommande biomekanisk 
modell (Rusaw & Ramstrand, 2016) och att det är viktigt att använda sig av en gemensam 
modell för att underlätta arbete kring balans (Pollock et al., 2000). Då IPM här följdes mätt 
från båda benen kan IPM användas för att beskriva balansen för en transfemoralt amputerad 
i dess vardag. Detta måste dock göras med försiktighet då den externa validiteten kan påverkas 
på grund av denna studies begränsningar och eftersom protessidan inte följer IPM. En 
kinematisk validering av IPM för transfemoralt amputerade behövs också. 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1. Statistik  
Då vi gjorde trevägs variansanalys fick vi använda oss av Greenhouse-Geisser i M/L-riktning. 
Både Greenhouse-Geisser och Huynh-Feldt minskar risken för att få en statistisk signifikant 
skillnad av en slump (Borg, 2006). Vad som sägs vara negativt med att använda sig av 
Greenhouse-Geisser är att denna metod är för konservativ, alltså att man begår ett Typ II-fel 
(Borg, 2006).  

6.2.2. Utförande 
Grupperna speglade inte varandra helt då det fanns en liten skillnad i testförhållanden. De 
amputerade utförde testerna med skor medans kontrollgruppen var barfota. De amputerade 
har svårt att stå utan skor och samtidigt bibehålla en god balans på grund av inställningarna 
på protesen. Konsekvenserna av att använda skor eller inte anses inte påverka resultatet 
eftersom IPM utgår från ett segment som roterar kring ankeln (Winter et al., 1996) och ankeln 
definieras med hjälp av markörplaceringar. Vad som mer kan ses som en skillnad i 
testförhållanden var att två av deltagarna i kontrollgruppen också deltog i en liknande studie 
vid samma tillfälle. Detta kunde göra att deltagarna var mer ansträngda än de deltagare som 
endast deltog i vår studie. Vissa av deltagarna kunde också bli ansträngda då det uppstod 
tillfälliga komplikationer i kamerasystemet. Detta kunde göra att vi fick upprepa många 
mätningar och deltagarna fick då stå upp under en längre tid medans vissa mätningar flöt på 
och avklarades snabbt.  

6.3. Felkällor 

6.3.1. Statistik 
ANOVA är ett parametriskt test men det klarar ändå relativt stora avvikelser från 
normalfördelningen (Glass, Peckham & Sanders, 1972). Man kan också köra testet med några 
extremvärden trots att det inte är gjort för det (Glass, Peckham & Sanders, 1972). Vår data var 
inte helt parametrisk men vi gjorde trevägs blandad ANOVA ändå då ANOVA är robust samt 
att det inte finns en icke-parametrisk motsvarighet till trevägs blandad ANOVA i SPSS. 

Det fanns 14 stycken extremvärden i datan som vi valde att behålla men som troligtvis har 
påverkat resultatet något. Vi ansåg ändå att det valda testet var det test som var bäst. Vi utförde 
testet med vissa förändringar; först utan extremvärden och även då borttagna extremvärden 
ersattes med ett medelvärde. Då man gjorde ANOVA på datan utan extremvärden förlorade vi 
ytterligare data utöver extremvärdena. Detta eftersom analysen bygger på parvis varians och 
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ett extremvärdes påverkar alla par den ska analyseras med (parvis borttagning). Vi fann att 
detta inte var ett bra alternativ då datamängden redan är begränsad på grund av antalet 
deltagare. Då vi körde datan där vi ersatt extremvärdena med medelvärden saknades 
homogena populationsvarianser i Levene's test of equality of Error Variances vilket inte heller 
är bra. Vi valde därför att tolka resultatet som gavs av datan med extremvärden då trevägs 
ANOVA anses robust (Glass, Peckham & Sanders, 1972) som tidigare påpekats, samt att 
extremvärdena endast uppnådde 8% av all data. 

6.3.2. Deltagare 
Den externa validiteten i denna studie är begränsad. De personer som ingick i den amputerade 
gruppen hade en god fysik vilket inte samtliga transfemoralt amputerade har och representerar 
därför inte populationen. I gruppen ingick även endast en kvinna av totalt fem deltagare vilket 
inte heller återspeglar populationen. För att öka den externa validiteten önskas fler deltagare 
samt en jämnare könsfördelning. 

Då vi rekryterade personer till kontrollgruppen valde vi att matcha fyra stycken parametrar, 
kön, ålder, vikt och längd. Detta gjorde vi för att studier visat att dessa är faktorer som kan 
påverka balansen (Ashton-Miller, 2005; Goulding et al., 2003; Steinberg et al., 2013; Hamill, 
2015). Trots detta hade vi en kontrollperson som hade visuellt sämre balans än den 
amputerade som den skulle likna. Detta hade också kunnat bli mer förlåtande om man haft 
fler deltagare. Flera deltagare hade eventuellt givit färre avvikande värden eller möjligheten att 
plocka bort extremvärden, till exempel extremvärdena som kommer från denna deltagare då 
dessa inte hade varit så stor andel av den samtliga datan.  

Det fanns även andra oväntade egenskaper hos deltagarna. Vi fick vid testtillfället reda på att 
två av de amputerade hade ont i det intakta benet och att det i kontrollgruppen förekom 
psoriasisartrit och nedsatt syn. En av de amputerade med ont i det intakta benet hade denna 
smärta på grund av artros och det märktes att han använde den amputerade sidan mer, till 
skillnad från resten av deltagarna och till skillnad från resultatet som har diskuterats ovan. Om 
han hade uppfört sig mer som de andra ökar sannolikheten att få ett allmängiltigare resultat 
och mindre varianser.  

6.4 Studiens styrkor 

I denna studie har man använt en bra metod då man gjorde upprepade mätningar i flera 
villkor. Villkoren gör att man kan dra slutsatser för olika situationer. På så sätt begränsar man 
inte studien lika mycket. I studien används också en metod som har använts i tidigare 
publicerade studier vilket gör att man kan dra konkreta jämförelser till studier med samma 
metod (Rusaw & Ramstrand, 2016). Vad som mer kan ses som en styrka i denna studie är att 
man haft en kontrollgrupp detta är ett bra sätt att få en ökad validitet, vilket är en styrka i 
denna studie. Att vårt resultat är logiskt med tanke på resultat från tidigare studier (Rusaw & 
Ramstrand, 2016; Hlavackova et al., 2011) är något som talar för reliabiliteten av vår metod 
och validiteten av resultatet. Avslutningsvis är detta en bidragande studie eftersom IPM för 
transfemoralt amputerade inte har undersökts tidigare. 

6.5 Framtida studier 

Winter et al. (1996) har undersökt om fötternas position påverkar hur bra balansen är. Deras 
resultat kan sammanfattas som att olika muskelgrupper används olika mycket beroende på 
hur du står. Till exempel kontrolleras balansen i M/L-riktning av höftmuskulaturen när du står 
med fötterna i tandemstående, istället för musklerna kring anklarna när du står med fötterna 
sida vid sida. Men att stå i tandemstående försämrar balansen då BoS minskar (Hamill et al., 
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2015), både för amputerade och för icke-amputerade. När man istället står med en 45° vinkel 
mellan fötterna används båda strategierna (Winter et al., 1996). Framtida studier skulle kunna 
undersöka hur transfemoralt amputerade påverkas av att stå annorlunda, och hur de föredrar 
att stå för att känna sig stabila. Dock krävs det då att man utgår från en annan modell än IPM. 

Vi märkte vid datainsamlingen att en transfemoralt amputerad avvek från de andra 
amputerade. Det är möjligt att denna persons resultat påverkade gruppens medelvärde så 
tolkning ska göras med detta i åtanke. Framtida studier kan dra nytta av att kolla mer på hur 
individuella deltagare påverkar resultatet. 

En sak att ha i åtanke är också att mätningarna är gjorda under en kort tid och med möjlighet 
för deltagarna att vila mellan mätningarna. Framtida studier kan undersöka om tiden man står 
upp är en bidragande faktor på IPM då muskelkapaciteten för amputerade är begränsad 
(Pollock et al., 2000) och det finns anledning att tro att de blir tröttare snabbare än icke-
amputerade individer. 

Under framtida studier skulle vi även vilja se att man har ett större antal deltagare som 
representerar populationen bättre. När man rekryterar deltagarna skulle fler eller mer 
specifika frågor kunna göra så att man inte skulle få deltagare med till exempel artros. För att 
förhindra att deltagarna blir trötta skulle man också kunna säga att pausen ska vara 
obligatorisk och att man då måste sätta sig ned. I dessa studier skulle det vara intressant att 
undersöka IPM bland amputerade som har ESAR-fötter vs. Mikroprocessorstyrda fötter för att 
se om det blir någon förändring i A/P-riktning, alltså ankelstrategin. Det skulle också vara 
intressant att göra en större studie där man har möjlighet att se skillnaden mellan olika sorters 
knäleder på IPM för lårbensamputerade. 

7. Slutsats  
IPM är kinetiskt validerat för transfemoralt amputerade vid stillastående sett till hela kroppen. 
Den amputerade sidan med protes följer inte IPM. Hur IPM förhåller sig till det intakta benet 
för amputerade är diskutabelt, den följer IPM bättre än protesen men sämre än hela kroppen. 
Resultatet påverkas inte av om du står med öppna ögon eller om du blundar eller om 
viktfördelningen är annorlunda. 

 

 

  



   
 

 20 

Referenser  
Ashton-Miller, A. J. (2005). Age-associated changes in the biomechanics of gait and gait-

related falls in older adults. In Gait Disorders evaluation and management (1 ed.). 
Boca Raton: Taylor & Francis Group. 

Borg, E. (2006). Statistik för beteendevetare (1. uppl. ed.). Stockholm: Stockholm : Liber. 
Cappozzo, A., Catani, F., Della Croce, U., & Leardini, A. (1995). Position and orientation in 

space of bones during movement: anatomical frame definition and determination. 
Clinical Biomechanics, 10(4), 171-178. doi:10.1016/0268-0033(95)91394-T 

Gage, W. H., Winter, D. A., Frank, J. S., & Adkin, A. L. (2004). Kinematic and kinetic validity 
of the inverted pendulum model in quiet standing. Gait & Posture, 19(2), 124-132. 
doi:10.1016/S0966-6362(03)00037-7 

Glass, G., Peckham, P., & Sanders, J. (1972). Consequences of Failure to Meet Assumptions 
Underlying the Fixed Effects Analyses of Variance and Covariance. Review of 
Educational Research, 42(3), 237-288. 

Goulding, A., Jones, I. E., Taylor, R. W., Piggot, J. M., & Taylor, D. (2003). Dynamic and static 
tests of balance and postural sway in boys: effects of previous wrist bone fractures and 
high adiposity. Gait & Posture, 17(2), 136-141.  

Hamill, J., Knutzen, K., & Derrick, T. R. (2015). Biomechanical basis of human movement (4. 
ed.. ed.): Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health. 

Hlavackova, P., Franco, C., Diot, B., & Vuillerme, N. (2011). Contribution of Each Leg to the 
Control of Unperturbed Bipedal Stance in Lower Limb Amputees: New Insights Using 
Entropy (Balance Control in Amputees Using Entropy Measures). PLoS ONE, 6(5), 
e19661. doi:10.1371/journal.pone.0019661 

Horak, F. B., & Nashner, L. M. (1986). Central programming of postural movements: 
adaptation to altered support-surface configurations. Journal Of Neurophysiology, 
55(6), 1369-1381.  

Ku, P. X., Abu Osman, N. A., & Wan Abas, W. A. B. (2014). Balance control in lower extremity 
amputees during quiet standing: A systematic review. Gait & Posture, 39(2), 672-682. 
doi:10.1016/j.gaitpost.2013.07.006 

Miller, W. C., Speechley, M., & Deathe, B. (2001). The prevalence and risk factors of falling and 
fear of falling among lower extremity amputees. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, 82(8), 1031-1037. doi:10.1053/apmr.2001.24295 

Parreira, R. B., Grecco, L. A. C., & Oliveira, C. S. (2017). Postural control in blind individuals: 
A systematic review. Gait & Posture, 57, 161-167. doi:10.1016/j.gaitpost.2017.06.008 

Pollock, A. S., Durward, B. R., Rowe, P. J., & Paul, J. P. (2000). What is balance? Clinical 
Rehabilitation, 14(4), 402-406. doi:10.1191/0269215500cr342oa 

Rougier, R. P., & Bergeau, R. J. (2009). Biomechanical Analysis of Postural Control of Persons 
with Transtibial or Transfemoral Amputation. American Journal of Physical Medicine 
& Rehabilitation, 88(11), 896-903. doi:10.1097/PHM.0b013e3181b331af 

Runge, C. F., Shupert, C. L., Horak, F. B., & Zajac, F. E. (1999). Ankle and hip postural 
strategies defined by joint torques. Gait & posture, 10(2), 161. doi:10.1016/S0966-
6362(99)00032-6 

Rusaw, D. F., & Ramstrand, S. (2016). Validation of the Inverted Pendulum Model in standing 
for transtibial prosthesis users. Clinical Biomechanics, 31, 100-106. 
doi:10.1016/j.clinbiomech.2015.09.014 

Steinberg, N., Eliakim, A., Pantanowitz, M., Kohen-Raz, R., Zeev, A., & Nemet, D. (2013). The 
effect of a weight management program on postural balance in obese children. 
European Journal Of Pediatrics, 172(12), 1619-1626. doi:10.1007/s00431-013-2090-8 

Winter, D. A., Prince, F., Frank, J. S., Powell, C., & Zabjek, K. F. (1996). Unified theory 
regarding A/P and M/L balance in quiet stance. Journal Of Neurophysiology, 75(6), 
2334-2343.  

World Medical Association. (2013). WMA declaration of Helsinki - Ethical principles for 
medical research involving human subjects. Hämtad 16 maj, 2018, från 



   
 

 21 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-
for-medical-research-involving-human-subjects/  

 

  



   
 

 22 

BILAGOR 

BILAGA 1: INFORMERAT SAMTYCKE 

 

GRÄNSSNITTET MELLAN MÄNNISKOR OCH PROTESER 

 

Forskare: universitetslektor David Rusaw och universitetslektor Cleveland 
Barnett 

Denna studie kommer att ditt omfatta deltagande i en testsession.  Sessionens längd är ca 2 
timmar i längd och syftar till att undersöka hur stilla du står. 
 
Du kommer att bli ombedd att stå stilla på en plattform som bedömer hur stabilt du står 
upprätt. Du kommer att bli ombedd att ta på reflekterande markörer. Markörerna fästs på 
huden och utgör ingen fysisk risk för skada. Det finns en liten risk att du kan falla i detta 
moment, men att förhindra detta bär du en säkerhetssele som kommer att fånga dig. Vi 
kommer att upprepa balans testet 9 gånger.  Varje omgång kommer ha en tidslängd på 60 
sekunder. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande i 
studien.  Datan kommer att kodas och inte vara tillgänglig för obehöriga. 

Om Du har frågor angående studien kan du vända Dig till studiens kontaktperson, 
universitetslektor David Rusaw på telefon 036-101275. 

Skulle Du ha några klagomål angående studien eller frågor som Du inte tycker har besvarats 
korrekt ber vi Dig göra en skriftlig framställan till VD:n Dennis Larsson, Hälsohögskolan, Box 
1026, 551 11 Jönköping. 

 

 

Jag har tagit del av och förstått ovanstående information och ger mitt samtycke till att 
kontaktas för att delta i studien som den har beskrivits. Jag är medveten om att mitt deltagande 
är helt frivilligt samt att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien. Jag godkänner 
att data från studien publiceras och sprids under förutsättning att min identitet inte avslöjas. 

 

 

Deltagarens namn: ...................................... 

 

Deltagarens adress, tel: ………………………………… 

  ………………………………… 

  ………………………………… 
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Underskrift  ......................................    

 

Ort och datum .................................... 

 

  



   
 

 24 

BILAGA 2: FRÅGOR TILL DELTAGARE 

1. Namn  

2. Deltagar-id  

3. Ålder  

4. Kön  

5. Längd  

6. Vikt   

7. Amputerad sida   

8. Dominant fot  

9. Tid sedan amputation  

10. Rökare?  

11. Fantomsmärtor  

12. Hylsa  

13. Liner  

14. Suspension  

15. Fot  

16. Knäled  

17. Hur mycket använder du 
protesen? 

 

18. Aktivitetsnivå  

19. Sjukdomar  

20.	 Har	 du	 påtaglig	 smärta	 som	
påverkar	 hur	 du 
går? 

 

21.	 Stumpens	 omkrets	 4	 cm	
vinkelrätt	från	änden	

 

22.	 Stumpens	omkrets	i	grenen	  

23.	 Vinkelrätt avstånd från 
stumpens ände till trochanter 
major 

 

24.	 Självvalt avstånd mellan 
fötterna, mätt från insida hälar 
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BILAGA 3: LISTA PÅ MARKÖRPLACERINGAR 

 
Huvud, 3 markörer 
 
Acromion, dx 
Acromion, sin 
 
Humerus, dx, 4 markörer i kluster 
Humerus, sin, 4 markörer i kluster 
 
Mediala humeruskondylen, dx, 1 markör  
Laterala humeruskondylen, dx, 1 markör 
Mediala humeruskondylen, sin, 1 markör  
Laterala humeruskondylen, sin, 1 markör 
 
Radius, dx, 4 markörer i kluster 
Radius, sin, 4 markörer i kluster 
 
Art. radiocarpea, dx, 1 markör medialt, 1 
markör lateralt 
Art. radiocarpea, sin 1 markör medialt, 1 
markör lateralt 
 
Truncus, 3 markörer i kluster 
 
Crista ilica, dx, 1 markör 
Crista iliaca, sin, 1 markör 
 

Sacrum, 1 markör 
 
SIAS, dx, 1 markör 
SIAS, sin, 1 markör 
 
Trochanter major, dx, 1 markör 
Trochanter major, sin, 1 markör 
 
Femur, dx, 4 markörer i kluster 
Femur, sin, 4 markörer i kluster 
 
Art. genu, dx, 1 markör medialt, 1 markör 
lateralt 
Art. genu, sin 1 markör medialt, 1 markör 
lateralt 
 
Tibia, dx, 4 markörer i kluster 
Tibia, sin, 4 markörer i kluster 
 
Mediala malleolen, dx, 1 markör 
Laterala malleolen, dx, 1 markör 
Mediala malleolen, sin, 1 markör  
Laterala malleolen, sin, 1 markör 
 
Pedis dx: MTP 1, MTP 5, calcaneus 
Pedis sin: MTP 1, MTP 5, calcaneus 
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BILAGA 4: JÄMFÖRELSE MELLAN VÅR STUDIE OCH RUSAW OCH RAMSTRAND (2016) 

 

Bildförklaring: 

KG_TT – kontrollgrupp till transtibialt amputerade från Rusaw och Ramstrand (2016) 

Amp_TT – transtibialt amputerade från Rusaw och Ramstrand (2016) 

KG_TF – kontrollgrupp till fransfemoralt amputerade 

Amp_TF – transfemoralt amputerade 
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