
ABSTRACT

Mobilitet och tillfredsställelse med ortopedtekniska hjälpmedel och
relaterad ortopedteknisk service i Malawi och i Sierra Leone

Lina Magnusson, Leg Ortopedingenjör, Doktorand 

Bakgrund: Malawi och Sierra Leone är låginkomstländer i södra och västra Afrika.

Syfte: Att undersöka patienters mobilitet och tillfredsställelse med ortopedtekniska hjälpmedel 
för  nedre extremiteten och relaterad ortopedteknisk service i Malawi och i Sierra Leone.
Ett ytterligare syfte var att identifiera variabler som var associerade med patienternas 
tillfredsställelse av ortopedtekniska hjälpmedel för  nedre extremiteten och tillhörande
ortopedteknisk service.

Metod: Självrapporterad data samlades in med hjälp av frågeformulär. 83 patienter i Malawi 
och 139 patienter i Sierra Leone besvarade frågorna. Patienterna representerade en av två or-
topedtekniska verkstäder i Malawi och samtliga fyra ortopedtekniska verkständer i Sierra Leone.
 
Resultat: Största delen av ortos och protes patienterna använde sina hjälpmedel, trots att 
ungefär hälften var trasisiga på något sätt och behövde repareras. Patienterna hade ofta ont när 
de använde sina ortoser och proteser. Patienterna hade god gångförmåga kortare sträckor och 
på jämt underlag. Patienterana hade svårigheter eller kunde inte alls gå på ojämnt underlag, 
upp och ner i backe och i trappor. Patienterna var ganska nöjda eller mycket nöjda med sina 
hjälpmedel och tillhörande ortopedteknisk service, men många problem rapporterades.

Slutsats: Uppföljning och reparationerna av hjälpmedel var bristfälliga på grund av att patienter 
inte hade råd att transportera sig till ortopedteknisk verkstad för att reparationer. Patienterna gick 
och använde ortopedtekniska hjälpmedel tillverkade med lågpris teknologi i hög utsträckning. 
Patienterna hade ofta smärta och svårigheter att gå på ojämna och lutande underlag. De varia-
bler som var associerade med patient tillfredsälleselse av ortoser och proteser för nedre ex-
tremiteten och relaterad ortopedteknisk service var  förmågan att gå på ojämnt underlag och i 
vilken utsträckning proteserna och ortoserna var i behov av reparationer.
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