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Sammanfattning. 

Introduktion: För att protesbrukare ska kunna bibehålla en god hälsa är det av vikt att vara 

fysiskt aktiv. Då det i Sverige saknas statistik över protesbrukares befintliga aktivitetsnivåer, 

har den här studien fokuserat på att undersöka bakomliggande orsaker och i vilken 

utsträckning protesbrukare deltar i fysisk aktivitet. 

Syfte: Syftet med studien blev därför att undersöka hur många protesbrukare som är fysiskt 

aktiva eller inaktiva och vilka orsakerna kunde vara till aktivitetsnivån. Syftet var också att 

undersöka huruvida sportproteser hade betydelse för protesbrukarens aktivitetsnivå.  

Design: Cross-sectional study. 

Metod: Studien baserades på en enkätundersökning som berörde frågor om protesbrukares 

vanor kring fysisk aktivitet. Enkäten skickades ut via ortopedtekniska avdelningar där de 

inkomna svaren sedan analyserades med hjälp av frekvenstabeller och Fisher’s exact test.   

Urval: Enkäten skickades ut till 48 protesbrukare i åldrarna 18-65 år. 

Resultat: Svarsfrekvensen blev 52,1%, varav 50% kunde användas i studien. Resultatet visade 

på att protesbrukares aktivitetsnivå kunde uppskattas vara på samma nivå som övriga 

befolkningen. Trots detta gick det inte att utläsa någon signifikant association mellan en 

sportprotes och protesbrukares fysiska aktivitetsnivå.  

Slutsats: Den här studiens resultat belyser i hur stor utsträckning protesbrukare är fysiskt 

aktiva eller inaktiva och bakomliggande orsaker till aktivitetsnivån. Då inga signifikanta 

resultat kunde påvisas bör ytterligare forskning göras för att djupare kunna undersöka 

samband och eventuella korrelationer för att kunna öka möjligheten till fysisk aktivitet hos 

protesbrukare. 

 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Sportproteser, Protesbrukare.  
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Statistics regarding prosthetic users activity levels.  

What are the underlying reasons for the given activity level? 

Introduction: For prosthetic users it is important to stay physically active in order to maintain 

good health. In Sweden there are no statistics regarding activity levels among prosthetic 

ambulators. This study has subsequently focused on investigating the causes and extent to 

which persons using a lower limb prosthesis participate in physical activity.  

Purpose: The purpose of this study was to investigate how many prosthetic users are 

physically active or inactive and reasons for their activity level. A further aim was to 

investigate if sport prostheses affect the activity level of prosthetic users.  

Design: Cross-sectional study.  

Methods: This study was based on a survey involving questions related to prosthetic users’ 

activity level. The survey was sent out via prosthetic and orthotic departments. Responses 

were analyzed using frequency tables and Fisher’s Exact Test.  

Participants: The survey was sent to 48 prosthetic users between the ages of 18-65 years. 

Results: The response rate was 52,1% of which 50% was used in the study. Results show that 

the activity level of prosthetic users could be estimated to be at the same level as the rest of 

population. Despite this, no significant association could be found between a sport specific 

prosthesis and the activity level of prosthetic users.  

Conclusion: This study has investigated the extent to which prosthetic users are physically 

active or inactive and also the underlying reasons for their level of activity. Since there were 

no significant associations, further research should be done to gain deeper knowledge of 

issues which promote physical activity in prosthetic users. 

 

Keywords: Physical activity, Sport specific prosthesis, Prosthetic users. 
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Inledning. 

Introduktion. 

Fysisk aktivitet för amputerade uppmärksammades redan år 1944 av sir Ludwig Guttmann, 

genom införandet av fysisk aktivitet som ett moment i patienternas rehabiliteringsplan (Kegel, 

Webster & Burgess, 1980). Därefter har utvecklingen gått framåt och i dagens samhälle kan 

personer med olika funktionsnedsättningar delta i olika aktiviteter rörande allt från vandring 

till att tävla i Paralympics. Anledningen till att utvecklingen gått framåt beror främst på att 

intresset för fysisk aktivitet har ökat men också för att samhället blivit mer uppmärksammade 

på vilka möjligheter som finns trots funktionsnedsättning (Webster, Levy, Bryant & 

Prusakowski, 2001). Utvecklingen beror också till stor del på en ökad efterfrågan kring mer 

avancerad teknologi och design hos proteserna. Proteserna avsedda för vardagsbruk syftar till 

att möjliggöra förflyttning och rörelse för den amputerade, med fokus på främst komfort och 

kostnad. Men en mer avancerad protes syftar till att maximera den amputerades möjligheter 

när det kommer till fysiskt krävande situationer med fokus på att öka den amputerades 

prestationer (Dyer, Noroozi, Redwood & Sewell, 2010). 

Fysisk aktivitet har flertalet positiva aspekter på människans fysiska hälsa, men även den 

psykiska (Webster et al., 2001). Att regelbundet delta i någon fysisk aktivitet förbättrar både 

livskvalitet och kroppsfunktioner hos personer som är amputerade i nedre extremiteten 

(Bragaru, Meulenbelt, Dijkstra, Geertzen & Dekker, 2013). Forskning har visat att personer 

med fysiska hinder som deltar i någon form av aktivitet får högre poäng på skalan för WHO:s 

formulär för livskvalitet och har därför en högre livskvalitet än personer med fysiska hinder 

som inte deltar i någon form av aktivitet. Den största bidragande faktorn till detta är en större 

känsla av tillhörighet i samhället (Yazicioglu, Yavuz, Goktepe & Tan, 2012). Trots att det 

finns omfattande forskning som pekar på fördelarna vid fysisk aktivitet finns det få 

undersökningar inriktade på att se hur många fysiskt aktiva protesbrukare det faktiskt finns 

(Bragaru et al., 2013).  
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Problempresentation. 

En omdiskuterad fråga i samhället är den ökade andelen hälsoproblem när det kommer till hur 

det kan påverka kostnader för sjukvården. En ökning av hälsoproblemen medför naturligt en 

ökad kostnad för sjukvården och även samhället då fler personer kommer att kräva 

behandlingar som från början skulle kunnat förebyggas med hjälp av fysisk aktivitet 

(Shephard, 1991; Sallis, 2009). Vid fokus på patientgruppen med amputerade, så visar det på 

att många får en negativ påverkan psykiskt men också fysiskt och därigenom en ökad risk för 

hälsoproblem. Deltagande i någon form av fysisk aktivitet har då visat sig ha en positiv 

påverkan på dessa faktorer och kan därigenom bidra till en förbättrad hälsostatus och en 

minskad andel hälsoproblem (Bragaru, Dekker, Geertzen & Dijkstra, 2011).  

Förutsättningen för att vara fysiskt aktiv och därigenom också minska risken för eventuella 

hälsoproblem uttrycker sig dock olika för de flesta amputerade. Detta beroende på den 

amputerades hälsotillstånd men också till viss del på protesens utformning, vilket kan komma 

att ha en avgörande roll. Den amputerade kan antingen använda sig av sin vardagliga protes 

för att vara fysiskt aktiv, eller så kommer det krävas en helt ny protes med andra komponenter 

anpassade speciellt för den avsedda aktiviteten. Exempel på detta är framförallt proteser som 

möjliggör för skidåkning och cykling (De Luigi & Cooper, 2014). I dagsläget finns det dock 

ingen forskning som kunnat påvisa att en sådan protes ger en ökad möjlighet till fysisk 

aktivitet. 

Det finns i dagsläget tidigare litteratur som har undersökt vad det är som hindrar amputerade 

från att delta i fysisk aktivitet och då kommit fram till att det framförallt beror på smärta i 

stumpen, negativa associationer kring sitt fysiska tillstånd och kostnader när det finns behov 

av en sportprotes (Deans, Burns, McGarry, Murray & Mutrie, 2012). Det finns också en låg 

medvetandegrad om möjligheterna till fysisk aktivitet, främst på grund av att det finns en 

allmän uppfattning att det endast är atleter som får tillgång till speciellt anpassade proteser 

(Bragaru et al., 2011). Vid närmare granskning av de riktlinjer som finns över hur denna 

protes får förskrivas (Västra Götalandsregionen, 2016; Region Skåne, 2016), kan den 

uppfattningen berättigas då processen är oklar, ospecifik och landstingsstyrd, vilket inneburit 

att det är få protesbrukare som får tillgång till denna protes. 

Det finns i dagsläget ingen litteratur som tydligt kan poängtera att det är avsaknad av en 

sportprotes som ligger till grund för fysisk inaktivitet hos amputerade. Det är därför av 

intresse att undersöka detta ytterligare för att se om avsaknaden av en sportprotes kan vara en 
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direkt orsak till att amputerade inte har möjlighet till att vara fysiskt aktiva. Detta med tanke 

på att det för samhället men också för den amputerade kan bli en långsiktig investering i både 

kostnader och livskvalitet om fler gavs möjlighet att vara fysiskt aktiva. 

Syfte. 

Syftet med studien är att få en större inblick i hur många protesbrukare som är fysiskt aktiva 

eller inaktiva utifrån ett begränsat urval patienter och att med hjälp av detta också se vilka de 

bakomliggande orsakerna är till deras aktivitetsnivå. Syftet är också att djupare undersöka 

huruvida tillgång eller avsaknad av en sportprotes har betydelse för aktivitetsnivån. 
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Teoretisk referensram. 

Fysisk aktivitet. 

I dagens samhälle har det sedan länge kunnat konstateras att personer med någon form av 

fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är mindre aktiva än friska personer, och frågan kring 

hur stor andel av amputerade som är aktiva är svår att besvara. Svårigheten grundar sig främst 

i att fysisk aktivitet är ett svårt begrepp att definiera (Kars, Hofman, Geertzen, Pepping & 

Dekker, 2009). Det finns flertalet olika definitioner av fysisk aktivitet, men innebörden är 

liknande. För att på ett så rättvist och korrekt sätt kunna samla in vanor kring fysisk aktivitet 

är det av vikt att på en vetenskaplig grund klargöra dess innebörd i den här undersökningen.  

WHO (2016) definierar fysisk aktivitet enligt följande: “Med fysisk aktivitet avses all 

kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i 

ökad energiförbrukning.” Denna definition är öppen och innefattar såväl idrott som 

vardagsaktiviteter, exempelvis städning och matlagning, vilket inte är tanken med 

definitionen för denna studie. Folkhälsomyndigheten (2016a) i Sverige definierar motion som 

en typ av fysisk aktivitet där fokus ligger på att förbättra kroppens fysik, t.ex. 

syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och balans. Vidare så har Kars et al. (2009) med 

grund av WHO:s definition (2016), formulerat sin egen definition av fysisk aktivitet. De 

beskriver att fysisk aktivitet är en aktivitet, som möjligt kan, innehålla lek eller tävling vilken 

kräver en fysisk ansträngning. Fysisk aktivitet måste även innebära att man behöver ha en 

färdighet och uthållighet för den speciella aktiviteten och att 30 minuters utförande räknas till 

att vara fysiskt aktiv, men hur ofta framkommer inte. Haskell et al. (2007) har djupare gått in i 

att definiera vad som måste uppfyllas för att räknas som fysisk aktivitet och menar att en 

vuxen person (18-65 år) bör utföra lågintensitetsträning minst 30 min 5 dagar i veckan eller 

20 min högintensitetsträning 3 dagar i veckan för att bibehålla en bra hälsa. Där 

lågintensitetsträning kan vara lugna promenader och högintensitetsträning avser exempelvis 

intervaller eller löpning. 

 

I denna studie kommer fysisk aktivitet att definieras som en aktivitet som fokuserar på att 

förbättra kroppens fysiska funktioner, där fysisk aktivitet innebär lågintensitetsträning minst 

30 min 5 dagar i veckan eller 20 min högintensitetsträning 3 dagar i veckan, eller en 

kombination av dessa. 
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Tidigare forskning. 

Trots att det finns forskning som visar på att fysisk aktivitet påverkar människan positivt så 

finns det endast ett fåtal studier som visar hur aktivitetsnivån ser ut hos protesbrukare 

(Bragaru et al., 2013). I dagsläget finns det tre artiklar vars syfte har varit att djupare 

analysera vilka bakomliggande orsaker det finns till den amputerades aktivitetsnivå och 

därigenom även undersöka hur stor andel aktiva protesbrukare det funnits i det urvalet. Två av 

studierna har genomförts i Nederländerna (Kars et al., 2009; Bragaru et al., 2013) och en har 

genomförts i USA (Kegel et al., 1980).  

Studien av Kegel et al. gjordes redan 1980 och denna studie är även den första undersökning 

som fokuserat på att se hur många underbensamputerade som deltar i någon form av fysisk 

aktivitet. Först 29 år senare publicerades en studie från Nederländerna av Kars et al. (2009) 

med liknande syfte och uppbyggnad och därefter följde slutligen Bragaru et al. (2013) med en 

uppföljningsstudie baserad på studien av Kars et al. (2009). De tre artiklarna har liknande 

syften, men skiljer sig åt i utförandet och utformandet. En stor skillnad är att undersökningen 

av Kars et al. (2009) 29 år senare till stor del fokuserade på att ta reda på vilka orsaker och 

samband som fanns kring protesbrukarens aktivitetsnivå. Den största likheten mellan 

artiklarna bygger på de metoder de valt att använda sig av. Samtliga studier använde sig av 

enkäter för att samla in data, där frågorna av Kars et al. (2009) hade en öppen struktur med 

förvalda svarsalternativ att ringa in medan det är oklart kring hur enkäten var utformad i 

undersökningen av Kegel et al. (1980). Skillnaden uttrycker sig i att den sista studien av 

Bragaru et al. (2013) har valt att utveckla enkäten på grund av en tidigare låg svarsfrekvens 

från resultatet i studien av Kars et al. (2009). Bragaru et al. (2013) har istället valt att grunda 

sig i mer öppna frågor, men innehåller även några få frågor med förvalda svarsalternativ. 

Rekryteringsmetoden är liknande i de tre studierna och har baserats på postutskick, men 

tillgången till patientdata över amputerade har skett på olika sätt. Det är oklart hur Kegel et al. 

(1980) fått tillgång till patientdata. En tydligare förklaring återfinns hos Kars et al. (2009) där 

tillgång till patientdata skedde genom ortopedtekniska avdelningar. Bragaru et al. (2013) 

gjorde inte sin undersökning på samma patientgrupp, utan fortsatte på en databas av patienter 

som använts i tidigare studier kring hudproblem på stumpar.  

En avgörande skillnad för den här undersökningen är att i de tre olika studierna har valt att 

definiera fysisk aktivitet på olika sätt. I studien av Kegel et al. (1980) fanns det ingen 

beskrivning över vad fysisk aktivitet innebär. Kars et al. (2009) utvecklade detta och valde att 
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definiera sport som en aktivitet som kräver fysisk ansträngning. Aktiviteten ska vara i minst 

30 minuter men utelämnade ytterligare bakgrund till hur ofta aktiviteten ska utföras. Studien 

av Bragaru et al. (2013) hade ingen tydlig definition, men valde att formulera 

svarsalternativen kring frågan om fysisk aktivitet så att mer än 5 timmar i månaden ansågs 

uppfylla kraven på att räknas som att vara fysiskt aktiv. En annan skillnad med betydelse för 

de olika resultaten grundar sig i hur de olika inklusions-/exklusionskriterierna sett ut för de 

olika studierna. Kegel et al. (1980) ansåg att patienterna de ville nå ut till skulle ha kravet att 

de klarat av sin rehabilitering minst 3 månader innan de fick tillgång till enkäten. Kars et al. 

(2009) hade en större exkludering genom att begränsa sig till en målgrupp patienter 

amputerade på nivåerna transtibialt till hemipelvektomi, ålder 18-80 och att de aktivt skulle 

använda sig av en protes. Slutligen framkommer det inte vilka begränsningar som använts av 

Bragaru et al. (2013) då patientdatan är baserad på tidigare studier.  

Svarsfrekvenserna ser olika ut i de olika studierna. Den första studien av Kegel et al. (1980) 

hade en låg svarsfrekvens på endast 22 %, där de fick in 100 svar av 450 utskickade enkäter. 

Den största svarsfrekvensen går istället att återfinna i studien av Kars et al. (2009) där 

svarsfrekvensen blev 36 %, då de fick in 105 svar på 290 utskickade enkäter. När studien 

senare följdes upp av Bragaru et al. (2013) var svarsfrekvensen endast 34 %, med 780 svar på 

2309 utskickade enkäter. Resultatet av dessa svarsfrekvenser visade sedan på en spridd 

aktivitetsnivå hos protesbrukarna, där Kegel et al. (1980) hade det största procentuella 

deltagandet i fysisk aktivitet bland de patienter som de nått ut till och av de som svarade var 

det 60 % som ansågs vara fysiskt aktiva. Därefter följer Kars et al. (2009) där 32 % svarade 

att de var fysiskt aktiva och Bragaru et al. (2013) hade det lägsta deltagandet i fysisk aktivitet 

med endast 15 %. 

För att kunna analysera de inkomna svaren använde sig Kars et al. (2009) och Bragaru et al. 

(2013) av programmet SPSS. För att göra sambandsanalyser och se eventuella skillnader 

användes obereonde T-tester, Chi-square tester och Mann-Whitney U-tester. Resultaten 

visade främst på att det fanns en större sannolikhet att protesbrukare som deltog i fysisk 

aktivitet innan sin amputation även skulle göra det efter rehabiliteringstiden (Kegel et al., 

1980; Kars et al., 2009). Några av de faktorer som bidrog till att en protesbrukare inte var 

fysiskt aktiv var främst rädsla för att skada sig, en redan nedsatt hälsa och känslan av att det 

inte fanns något behov av att vara aktiv. En mindre avgörande faktor var avsaknaden av en 

sportprotes, då de aktiva protesbrukarna inte nödvändigtvis använde sig av en speciellt 

anpassad protes för fysisk aktivitet, utan använde den protes de använder sig av vardagligen 
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(Kegel et al., 1980; Kars et al., 2009; Bragaru et al., 2013).  Kostnaden för en sportprotes 

spelade också en mindre avgörande roll för aktivitetsnivån. (Kegel et al., 1980; Kars et al., 

2009). Deltagarna i studierna av Kars et al. (2009) och Bragaru et al. (2013) ansåg att de inte 

visste vilka möjligheter de hade till fysisk aktivitet trots sin amputation, vilket kopplades ihop 

med att rehabiliteringspersonal måste vara mer informativa och uppmuntra protesbrukare till 

fysisk aktivitet. För att göra detta måste de uppmärksamma vilka faktorer som korrelerar för 

att en patient ska vara fysiskt aktiv, exempel på detta var att det återfanns en tydlig negativ 

korrelation mellan patientens ålder och aktivitetsnivå. Patienten har ett behov av att få rådgöra 

kring vilka möjligheter och begränsningar som finns baserat på deras amputationssituation 

(Bragaru et al., 2013; Kars et al., 2009). Endast 30 % ansåg att deras Ortopedingenjör hade 

tillräcklig kunskap om och kring speciellt anpassade proteser för fysisk aktivitet samt att de 

inte uppmuntrade nytänkande inom området och att det istället var önskvärt att få prata med 

en redan amputerad person i en liknande situation. (Bragaru et al., 2013) 

Det finns ytterligare studier där de kollat på olika samband mellan faktorer som kan påverka 

en protesbrukare till att delta eller inte delta i någon fysisk aktivitet. Deans et al. (2012) gjorde 

en granskning av litteraturen med huvudsyftet att ta reda på vad som motiverar eller hindrar 

personer som är amputerade i nedre extremiteten till att delta i fysiska aktiviteter och om det 

hade något samband med deltagande i fysisk aktivitet innan amputationen. De kom fram till 

att det som motiverade amputerade mest till att delta är socialt umgänge, att fysisk aktivitet är 

avslappnande, att det ger en positiv effekt på hälsan och även självförtroendet. Det som var 

den främsta orsaken till att amputerade valde att inte vara aktiva var framförallt på grund av 

smärta i stumpen, en känsla av att vara annorlunda på grund av sitt fysiska hinder och 

kostnader, men även faktorer så som tidsbrist på grund av arbete.  

Slutligen så finns det studier vars resultat pekat på att de största anledningarna till varför 

personer med något funktionshinder inte deltar i fysisk aktivitet är avsaknad av kunskap och 

tillgängliga möjligheter för att kunna utöva någon aktivitet (De Luigi & Cooper, 2014) men 

också på grund av socioekonomisk status och upplevd självverkan (Sallis & Owen, 1997). 
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Sportproteser. 

Förskrivelserätt. 

Hjälpmedel som är speciellt anpassade för sport och fritid är svåra att förskriva. I riktlinjerna 

som en ortopedteknisk avdelning följer vid protesbedömning, beskrivs det att hjälpmedel ska 

vara till för att tillgodose en patients dagliga behov (Västra Götalandsregionen, 2016; Region 

Skåne, 2016). I slutändan handlar det därför om hur det dagliga behovet tolkas i de olika 

patientsituationerna. Det dagliga behovet, avsett Activities of Daily Living (ADL), skiljer sig 

åt från patient till patient, där en protes grundläggande syfte främst är att möjliggöra för att 

patienten ska kunna rehabiliteras och komma tillbaka till ett liv så likt som det var innan 

amputationen (Tucker et al., 2015). Det finns därför en viss otydlighet och problematik i hur 

bedömningen ser ut eftersom rätten till en sportprotes baseras på den enskilde patientens 

grundläggande behov.  

Definition. 

Definitionen av en sportprotes innebär främst att det är en protes som är anpassad efter 

sportaktivitet, där kraven kommer sekundärt till definitionen. Vid förtydligande så skiljer sig 

en sportprotes från en vardaglig protes genom att den är speciellt anpassad med vissa 

funktioner för att passa till en viss typ av fysisk aktivitet (Webster et al., 2001). Antingen 

tillverkas det en helt ny komplett protes med de önskade komponenterna, eller i de fall som 

den vardagliga hylsan passar till just den avsedda aktiviteten, så behöver endast de distala 

komponenterna på protesen bytas ut (Bragaru, Dekker & Geertzen, 2012). Bragaru et al., 

(2012) menar också att en sportprotes oftast innebär att stumpen utsätts för större krafter och 

löper då även större risk för skav och tryck och därför kan det vara till fördel att använda en 

hylsa som är speciellt anpassad för detta, t.ex. med en tjockare liner. De Luigi & Cooper 

(2014) tar upp att en Sportprotes för nedre extremiteten kan vara anpassad för att ge mer 

stötdämpning och energiåtergivning än en vardaglig protes och att det finns en möjlighet till 

att justera rotationen på benet för att ge olika fördelar i t.ex. cykling och löpning, vilket 

innebär att personen kan utföra en aktivitet även utan en sportprotes. Det finns i dagsläget 

sportproteser för både transtibialt och transfemoralt amputerade, anpassade till t.ex. löpning, 

cykling, golf, skidor, snowboard, simning, kajak och bergsklättring.  

Historisk bakgrund. 

Enligt Dyer et al. (2010) har proteser varit kända genom att ersätta en kroppsdel redan 2700 år 

f. Kr, men inte förrän 1980 kom den första protesen som var speciellt tillverkad för idrott. 
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Fokus då låg på att göra sportproteser mer flexibla och energiåtergivande, för att få mer 

fördelar i löpning. Dessa proteser var till en början till för att användas inom olika 

fritidsaktiviteter, men blev snart en del av tävlingsidrotten (Nolan, 2008). En stor framgång 

för idrotten var när Flexfoot kom år 1987, vilket är den typ av fot som används till idrott än 

idag. Protesen är vanligtvis formad som ett C eller ett J och är gjord i flexibelt kolfiber, vilket 

ger protesbrukaren energiåtergivning och flexibilitet. Detta var även den första protesfoten 

som användes vid paralympics år 1988. Strax efter det utvecklades denna protesfot även till 

att användas i sprint (Dyer et al. 2010). 

Rehabilitering. 

Fördelarna med fysisk aktivitet är många, men frågan är hur det ska implementeras på ett så 

naturligt sätt som möjligt för den amputerade. Det finns studier som menar att fysisk aktivitet 

ska uppmuntras redan på rehabiliteringsstadiet för att därefter bibehållas (Seefeldt, Malina & 

Clark, 2002). Det har kunnat påvisas att framförallt rehabiliteringspersonal har en avgörande 

roll i att övertyga sina patienter till att upprätthålla en viss nivå av fysisk aktivitet (Kars et al., 

2009) samtidigt som Hutzler & Bar-Eli (1993) menar att det är vänner och förebilder som är 

den största bidragande faktorn till att den amputerade känner sig uppmuntrad till att delta i 

någon form av fysisk aktivitet, snarare än rehabiliteringspersonalen. Målet med 

rehabiliteringen är att på bästa möjliga sätt bistå patientens behov för att ta sig tillbaka till att 

kunna utföra sina vardagliga aktiviteter, ADL. Detta ser olika ut för alla patienter då alla har 

olika behov och olika förutsättningar till att få tillbaka en så normal kroppsfunktion som 

möjligt (Medhat et al., 1990). En normal kroppsfunktion ihop med en protes inkluderar 

framförallt förmågan att gå men även att möjliggöra för att delta i vardagliga aktiviteter 

(Legro, Reiber, Czerniecki & Sangeorzan, 2001). Att gå med en protes är dock mer 

energikrävande än att ha två intakta ben, där amputationsnivån är en faktor som påverkar 

protesbrukarens energiförbrukning. Desto högre amputationsnivå desto mer energi krävs för 

att kunna ta sig fram med en protes. Det är därför som inte alla amputerade kommer tillbaka 

till ett aktivt liv trots en viss rehabiliteringstid (Chin et al., 2002). 
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Metod och genomförande.  

Den här studien är enligt AAOP (2008) en Cross-sectional study, uppbyggd på att undersöka 

hur många, från ett urval av patienter i Sverige som var fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva och 

att se vad orsaken till detta kunde vara. För genomförandet användes därför en enkät som 

metod för insamling av de väsentliga data som behövdes för att kunna besvara detta.  

Enkätuppbyggnad.  

Det verktyg som använts i den här studien för att undersöka fysisk aktivitet och fysisk 

inaktivitet hos protesbrukare var en enkät innehållandes 19 frågor. Enkätens innehåll var 

baserat på den redan beprövade enkäten av Kars et al. (2009). För att kunna utnyttja deras 

frågeställningar har den därför översatts från engelska till svenska. Enkäten i sig omfattade 4 

sidor, varav 3 innehöll frågor och 1 sida hade plats för kommentarer. Frågorna var indelade i 

2 kategorier uppdelade på en del med bakgrundsinformation om personen och med den andra 

delen rörande frågor kring fysisk aktivitet, om personen är aktiv i dagsläget och vad som 

eventuellt påverkar eller har påverkat aktivitetsnivån. Majoriteten av frågorna var 

flervalsfrågor med förvalda svarsalternativ. Frågorna hade också en öppen struktur där 

deltagarna hade möjlighet att förklara valet av svarsalternativ eller själva formulera sina svar, 

se bilaga 1. Tillhörande enkätformuläret skickades också en informationsblankett ut med 

information om studien i sin helhet och vad de inkomna svaren skulle komma att kunna 

tillföra. Instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i och vart den sedan skulle skickas 

framkom också tydligt och även information angående kontaktuppgifter till projektledarna 

ifall det skulle finnas några eventuella frågor, se bilaga 2. 

Validering av enkät.  

Enkäten som användes i den här studien har som redan nämnts baserats på den redan 

befintliga enkäten av Kars et al. (2009). Denna är i sin tur baserad på enkäter från andra 

undersökningar (Borsje, Bosmans, Schans, Geertzen & Djikstra, 2004; Geertzen, Bosmans, 

Schans & Djikstra, 2005; Gailey et al, 1994). Det framkommer dock inte vilka metoder eller 

processer som använts för att validera den.  
För att säkerställa att innehållet i enkäten avsedd för den här studien var förståeligt för den 

avsedda målgruppen testades den först utav en expertgrupp i form av studenter uppsatt i en 

fiktiv miljö. Efter detta testades enkäten i syftet att säkerställa frågornas inbördes relevans 
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med hjälp utav två amputerade personer med olika bakgrundshistoria. Förutom att besvara 

enkäten fördes det också en diskussion kring samtliga frågor för att förtydliga betydelsen och 

därigenom få respons huruvida de passade in i sammanhanget. Enkäten anpassades sedan 

efter de kommentarer och åsikter som framkommit under dessa tester genom förtydligande av 

frågeformuleringar och omstrukturering av frågeföljden (Ejlertsson, 2014).  

Rekryteringsbeskrivning. 

Inklusions- & Exklusionskriterier. 

De personer som var av intresse för denna undersökning skulle vara amputerade mellan 

nivåerna Transtibialt upp till Hemipelvektomi. De skulle ha en ålder mellan 18 och 65 år och 

självständigt kunna svara på enkäten utan hjälp från annan part, vilket inkluderade att förstå 

det svenska språket och innebörden i enkätfrågorna. Deltagarna behövde tillhöra en 

ortopedteknisk avdelning och ha varit protesanvändare sedan minst ett års tid tillbaka. De 

amputerade skulle också tillhöra södra Sverige med avgränsning mot Stockholm och 

kontaktas genom sina respektive ortopedtekniska avdelningar, då det är Ortopedingenjören 

som tillhandahåller all personlig information om de amputerade.  

Insamling av enkätsvar.  

Ortopedtekniska avdelningen på SÄS i Borås gjorde ett första utskick av enkäten dvs. 

informationsblanketten och ett svarskuvert den 28/3-2016. Efter två veckor, den 11/4-2016 

skickades enkäten ut igen till samtliga patienter för en påminnelse om att fylla i den, men 

också med information om att inte skicka in den igen ifall de redan gjort det. Anledningen till 

att den återigen skickades ut till samtliga personer i urvalet var på grund av att det inte gick att 

urskilja vem som svarat eftersom enkäten var helt anonym. Aktiv Ortopedteknik och 

Ortopedtekniska avdelningen på Norra Älvsborgs sjukhus gjorde ett första utskick den 11/4-

2016 och hade därför inte möjlighet att skicka ut en påminnelse.  

Analys. 

Samtliga variabler har sitt ursprung från 1 stickprov, med värden på nominalskalan, 

ordinalskalan och intervallskalan. För att besvara huruvida det fanns en association mellan 

fråga 8 ”Deltar du i någon fysisk aktivitet i dagsläget” och fråga 12 ”Använder du något av 

följande hjälpmedel för att kunna vara aktiv” användes ”Fisher’s Exact Test” i SPSS (SPSS – 

Statistical Package for the Social Sciences version 21). Där signifikansnivån valdes till α = 
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0.05. Utöver detta test gjordes även frekvenstabeller över variabler som kunde besvara 

studiens syfte. 

Etisk egengranskning. 
En etisk egengranskning utfördes enligt World Medical Association Declaration of Helsinki. 

(WMA, 2016). Detta för att kontrollera att informerat samtycke kunde ges från deltagarna, 

information om anonymitet kring deltagande och att deltagarna inte skulle påverkas negativt 

psykiskt av de frågor som ställts upp i enkäten.  

Etiska överväganden. 

De etiska överväganden som gjordes har främst berört anonymitet bland studiedeltagarna i 

enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Samtliga personuppgifter har därför 

skyddats genom att inte tillföra några anonyma id-nummer på enkäterna. Det har också varit 

av vikt att tydligt framföra till studiedeltagarna att deltagande i enkäten har varit helt frivilligt 

och att det inte funnits någon skyldighet till svarande på grund av att de valts ut till studien. 

Detta har informerats genom den medföljande informationsblanketten, se bilaga 2. 

Informationsblanketten innehöll även information om vad studien gick ut på och vilken 

betydelse deras deltagande hade för slutresultatet. På grund av att projektledarna inte är 

legitimerade i yrket var de inte berättigade till hantering av journaler och patientuppgifter, 

utan har helt förlitat sig på personal från ortopedtekniska avdelningar som skött den direkta 

kontakten, detta i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Ytterligare åtgärder för 

att inte riskera någon ofrivillig kontakt mellan författarna och deltagarna yttrade sig genom att 

enkätsvaren skickades till legitimerad ortopedingenjör, Nerrolyn Ramstrand, på 

Hälsohögskolan i Jönköping för vidare handläggning till projektledarna. Det ska tilläggas att 

deltagarna gavs möjlighet att kontakta projektledarna för eventuella frågor om och kring 

frågornas utformning och innebörd. Då detta var frivilligt att göra anses det inte ge någon 

negativ skada eller påverkan på deltagaren då dennes resultat fortsatt kom att vara anonymt.  
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Resultat.  

Enkäten nådde ut till 48 protesbrukare, varav 25 (52,1%) svarade. Slutligen kunde 24 (50,0%) 

av dessa svar användas för studiens syfte. Detta då en föll utanför de uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterierna. Av de svarande var 75% män och 25% kvinnor där medelåldern låg på 

50,9 år. Den vanligast förekommande amputationsnivån var genom underbenet (70,8%) och 

den vanligaste amputationsorsaken var på grund av olycka (45,8%). Av de inkomna svaren 

framkom det att 11 protesbrukare (45,8%) ansåg sig vara fysiskt aktiva i dagsläget och 13 

(54,2%) ansåg att de var fysiskt inaktiva, se tabell 1.  

Tabell 1.  Generell information från studiens stickprov.  

 Total  

(n=24) 

n 

Fysiskt aktiva  

Personer (n=11) 

n - % 

Fysiskt inaktiva 

personer (n=13) 

n - % 

  Ålder*    

18-30 2 – 8,3% 0 – 0% 2 – 15,41% 

30-50 6 – 25% 5 – 45,5% 1 – 7,7% 

50-65 15 – 62,5%  6 – 54,5% 9 – 69,2 % 

 Amputationsnivå   

Bäcken 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

Höft 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

Lårben 3 – 12,5% 1 – 9,1% 2 – 15,4% 

Knä 3 – 12,5% 0 – 0% 3 – 23,1% 

Underben 17 – 70,8% 9 – 81,8% 8 – 61,5% 

Inget av alt. 1 – 4,2% 1 – 9,1% 0 – 0% 

 Amputationsorsak   

Hjärt/Kärl 1 – 4,2% 1 – 9,1% 0 – 0% 

Diabetes 2 – 8,3% 0 – 0% 2 – 15,3% 

Olycka 11 – 45,8% 6 – 54,5% 5 – 38,5% 

Cancer  0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

Medfödd 5 – 20,8% 2 – 18,2% 3 – 23,1% 

Annan orsak 5 – 20,8% 2 – 18,2% 3 – 23,1% 

*Ett värde saknas på grund av utelämnande av information.  

Av de protesbrukare som svarade att de var fysiskt aktiva i dagsläget, angav majoriteten att 

orsaken till detta var för att det var bra för hälsan. Åtta av dessa 11 personer var även aktiva 

innan sin amputation (72,7%). Vid frågan om hur de kommit i kontakt med den aktivitet de 



18	

	

deltar i i dagsläget fick ”annan kontaktväg” högst frekvens, med kommentarer att det var på 

grund av amputationsorsaken (olycka) som de nu valt att vara så aktiva som möjligt, se Tabell 

2. På frågan om protesbrukaren ansåg sig ha tillräcklig information om möjligheter till fysisk 

aktivitet trots en amputation var det tio (90,9%) som ansåg att de hade tillräcklig information 

och en (9,1%) som inte hade tillräcklig information. Vid större fokus kring sportprotesen som 

hjälpmedel för möjlighet till fysisk aktivitet ansåg sju (63,6%) att de hade tillräcklig 

information om just sportproteser och fyra (36,4%) att de inte hade det. Det var fyra (36,4%) 

som använde sig av en sportprotes för att kunna delta i respektive aktivitet, där samtliga av 

dessa fyra också var positiva till att själva stå för omkostnaden av en sportprotes trots att deras 

befintliga sportprotes finansierats av respektive landsting.  

Fisher´s Exact Test gav ett p-värde på 0,455 > α = 0,05 och gav därför ingen signifikant 

association mellan den fysiska aktivitetsnivån och tillgången till en sportprotes.  

Den främsta orsaken till att protesbrukare inte var fysiskt aktiva var på grund av att de inte 

kände något behov till detta (n=6, 46,2%). Sju (53,8%) var aktiva innan sin amputation men 

är det inte i dagsläget, där också tre av dessa (42,9%) angett att det är på grund av en 

otillräcklig protesförsörjning, se Tabell 3. Vid frågan kring om de ansett sig ha fått tillräcklig 

information om möjligheterna till fysisk aktivitet svarade sju (53,8%) att de hade tillräckligt 

med information och fyra (30,8%) att de inte hade det. En större frekvens, sju (53,8%), ansåg 

sig istället ha otillräcklig information om sportproteser, respektive att fyra (30,8%) ansåg sig 

ha fått tillräcklig information. Intresset för att själv stå för omkostnaden av en sportprotes var 

lågt, endast två (15,4%) svarade ja på denna fråga, där dessa två också angivit att de var 

aktiva innan sin amputation. 
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Diskussion.  

Det övergripande syftet med studien var att få en större inblick i hur stor andel protesbrukare 

som i dagsläget anser sig vara fysiskt aktiva respektive fysiskt inaktiva. Med hjälp av studiens 

enkät kunde olika orsaker belysas kring deltagarnas fysiska aktivitetsnivå och därigenom 

kunde dessa variabler ställas upp mot varandra för att skapa en ökad förståelse. En ökad 

förståelse kring vilka faktorer det är som påverkar protesbrukaren att vara aktiv respektive 

inaktiv kan bidra till att fler väljer en ökad aktivitetsnivå, då eventuella negativa faktorer kan 

undvikas redan under rehabiliteringstiden. 

Resultatdiskussion.  

Resultaten från den här studien visade att 11 (45,8%) protesbrukare ansåg sig vara fysiskt 

aktiva i dagsläget. För att undersöka huruvida detta kan räknas som representativt gjordes en 

jämförelse med en undersökning från Folkhälsomyndigheten i Sverige (2016b). Där de tagit 

fram ett riktmärke som visar på att ungefär hälften av alla personer i Norden, utan någon 

funktionsnedsättning, i dagsläget uppnår den rekommenderade aktivitetsnivån. Kars et al. 

(2009) belyser vidare det faktum att personer med någon form av funktionsnedsättning är 

mindre aktiva än personer utan någon funktionsnedsättning och resultatet kan därför 

diskuteras vara representativt sett från det uppsatta urvalet.  

Ur resultatet framkom det också att det var en stor andel protesbrukare som var aktiva innan 

sin amputation och även efter, vilket stämmer överens med resultaten från Kegel et al. (1980) 

och Kars et al. (2009), som beskriver att det är mer sannolikt att personer som var aktiva 

innan amputationen även kommer att vara det efter. Det går också i denna studie att se en stor 

andel protesbrukare som är fysiskt inaktiva i dagsläget som var aktiva innan sin amputation, 

där tre angett att detta beror på att de har en otillräcklig protesförsörjning, vilket bör 

undersökas närmare genom ytterligare forskning. Detta är en indikation på att det är viktigt att 

som ortopedingenjör vara medveten om vilka mål och förutsättningar patienten har, för att 

kunna se till så att protesbrukaren kan vara aktiv även efter sin amputation. 

Olycka var den vanligast förekommande orsaken till amputation i denna studie vilket var 

oväntat på grund av att litteraturen snarare säger att det är kärlsjukdom och diabetes som är de 

vanligaste orsakerna till amputation (Lindgren & Svensson, 2007) men att detta är vanligare i 

en högre ålder. Då den här studiens medelålder var något lägre än snittet för en amputerad 
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person i Sverige (SwedeAmp, 2014) kan detta ha påverkat utfallet genom att den inte har 

representerat den äldre populationen och därmed inte fångat upp dessa patienter. I slutändan 

har det inte påverkat syftet eller resultatet då det var ett aktivt val att begränsa vilken 

åldersgrupp som studien skulle nå ut till. 

Amputationsnivån har visat sig påverka vilken fysisk aktivitetsnivå protesbrukarna har, då fler 

underbensamputerade är fysiskt aktiva jämfört med de andra amputationsnivåerna. Detta 

anses kunna vara ett representativt resultat då ett flertal studier (Kars et al, 2009; Bragaru et 

al, 2013 & Kegel et al, 1980) visar på att underbensamputerade är mer aktiva jämfört med 

någon annan amputationsgrupp. Det är även rimligt att det finns en ökad möjlighet till att vara 

mer aktiv med en underbensprotes då det är mindre energikrävande än att gå med, gentemot 

en lårbensprotes (Lusardi, Jorge & Nielsen, 2012).  

Det gick inte att se någon signifikant association mellan den fysiska aktivitetsnivån och 

tillgång till en sportprotes. Det fanns en tanke innan studien genomfördes att tillgången till en 

sportprotes skulle kunna associeras med att protesbrukaren var fysiskt aktiv i dagsläget. Detta 

trots att det i tidigare studier är påvisat att en sportprotes har en mindre avgörande roll på en 

persons fysiska aktivitetsnivå. (Kegel et al., 1980; Kars et al., 2009; Bragaru et al., 2013). Den 

bakomliggande anledningen till att denna tanke fanns var att ett hjälpmedel som är till för att 

användas för fysisk aktivitet borde kunna bidra till en ökad aktivitetsnivå. Enligt det som 

presenterats tidigare i studien kan detta resultat ha påverkats av att det är få protesbrukare som 

har tillgång till en sportprotes och av att det i dagsläget går att genomföra de flesta aktiviteter 

med en protes anpassad endast för ADL. Trots att resultatet inte visade på att en sportprotes 

signifikant kunde associeras till fysisk aktivitet eller inaktivitet, så angav fyra av 11 fysiskt 

aktiva att de använde en sportprotes för att kunna vara aktiva och vidare så ansåg tre av 13 

fysiskt inaktiva att de hade otillräcklig protesförsörjning. Ytterligare så ansåg också en större 

majoritet av de fysiskt inaktiva att de inte heller hade tillräcklig information kring 

sportproteser. Resultatet kan därför antyda att en sportprotes ändå skulle kunna ha en positiv 

påverkan på vilken aktivitetsnivå protesbrukaren befinner sig på.   

Den främsta bidragande faktorn till fysisk aktivitet är att protesbrukaren anser att det är bra 

för hälsan, vilket även studien av Deans et al. (2012) har kommit fram till. Detta tätt följt av 

att fysisk aktivitet ger en skön känsla. Det står därför i kontrast till de protesbrukare som inte 

är fysiskt aktiva då majoriteten anser att de inte hade något behov att vara fysisk aktiv. Detta 

skiljer sig från resultatet som tagits fram i tidigare studier där främst rädsla för att skada sig 
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och en redan nedsatt hälsa var av majoritet (Kegel et al., 1980; Kars et al., 2009; Bragaru et 

al., 2013). Det är därför av intresse att vidare undersöka huruvida de fysiskt inaktiva är 

medvetna om vilka negativa aspekter detta kan medföra. Från litteraturen (De Luigi & 

Cooper., 2014; Kars et al., 2009; Bragaru et al., 2013) går det att urskilja att de största 

anledningarna till varför personer med en fysisk nedsättning inte deltar i fysisk aktivitet är 

avsaknad av kunskap och tillgängliga möjligheter. Detta kan styrkas i den genomförda studien 

då resultatet visade på att det fanns en större andel som ansåg sig ha fått otillräcklig 

information om möjligheterna till fysisk aktivitet bland de fysiskt inaktiva, men inga 

signifikanta resultat kunde påvisas. Det kan även styrkas genom att den näst vanligaste 

kontaktvägen till fysisk aktivitet är på grund av att de har varit aktiva innan amputationen och 

alltså redan har kunskaper och ett intresse för fysisk aktivitet. Majoriteten angav istället 

svarsalternativet ‘’annan kontaktväg’’ i enkäten och samtliga angav kommentarer om att det 

finns en drivkraft och ett intresse för att inte låta sin funktionsnedsättning påverka livet och att 

det är en bidragande faktor till att komma tillbaka till ADL och att delta i fysisk aktivitet.   

Det gick att urskilja en positiv trend bland de som redan har tillgång till en sportprotes att 

själva stå för omkostnaden av denna, vilket eventuellt kan ha en koppling till att deltagarna 

har upplevt att de har haft en större möjlighet till att vara fysiskt aktiva med en sportprotes. 

Det har då uppkommit ett intresse för att själv betala för en sportprotes, trots att landstingen 

finansierat den befintliga sportprotesen. Bland de fysiskt inaktiva protesbrukarna var intresset 

lågt för att själv stå för denna omkostnad. Detta kan dels bero på ett lågt intresse för aktivitet 

hos protesbrukarna, men det kan även eventuellt ligga hos rehabiliteringspersonalen.  Detta 

menat att det är ortopedingenjören som i slutändan bestämmer vilken typ av protes brukaren 

kommer ha och har därför ett ansvar att ta reda på brukarens önskade aktivitetsnivå och sträva 

efter att uppfylla detta. Det är viktigt att som förskrivare av den amputerades hjälpmedel 

uppmärksamma vilka sporter och aktiviteter personen kan medverka i utifrån den egna 

förmågan (Kegel, 2002). Ortopedingenjören måste därför visa intresse i att ge information till 

protesbrukaren och förskriva proteser tillämpade för fysisk aktivitet vid behov. Detta för att 

landstingen i större utsträckning ska kunna se om det finns behov i att finansiera sportproteser 

och därigenom kunna ge tydligare riktlinjer kring förskrivelserätten av dessa. 

Slutligen ska det också belysas att resultatet inte bör ses som generaliserbart på hela den 

uppsatta målgruppen i Sverige, just för att det fanns ett uppsatt och specifikt urval men också 

för att det slutliga deltagandet i studien gav ett litet stickprov.   
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Metoddiskussion. 

De inklusions- och exklusionskriterier som satts upp för studien har främst baserats på 

tidigare forskning och studier där de använt liknande metoder. Den uppsatta åldersgränsen 

baserades på att Haskell et al. (2007) hade en definition för fysisk aktivitet, liknande den som 

använts för den här studien, vilken var avsedd för protesbrukare i åldrarna 18-65 år. De 

inkluderade amputationsnivåerna för den här studien överensstämmer med de 

amputationsnivåer som använts i den tidigare studien gjord av Kars et al., (2009). 

Anledningen till att deltagarna i studien skulle ha varit protesbrukare i minst ett år var för att 

minska risken för att enkäten skulle nå ut till de protesbrukare som fortfarande befann sig 

under rehabiliteringsträning. Behovet av att deltagarna skulle tillhöra en ortopedteknisk 

avdelning baserades enbart på att en ortopedingenjör är den som handahåller 

kontaktinformation till respektive protesbrukare som ingick i studien. Detta i sig gav en 

medveten svårighet i att nå ut till deltagarna, på grund av att projektledarna i dagsläget inte 

har någon legitimation och därigenom inte har någon rätt eller möjlighet att tillhandahålla 

personuppgifter. Svårigheten i att få ut enkäten i tid var också en bidragande faktor till 

felkällor gällande svarsfrekvensen, då det inte fanns tid till att skicka ut en påminnelse till alla 

deltagare. För att undvika detta hade enkäterna och informationen till de ortopedtekniska 

avdelningarna behövt komma ut tidigare för att de skulle ha mer tid på sig att förebereda 

utskicket. Trots dessa svårigheter blev svarsfrekvensen för den här studien 52,1% vilket är 

högre än vid tidigare studier med liknande syfte och undersökningsmetoder (Kegel et al. 

1980; Kars et al. 2009). Detta kan bero på att majoriteten av deltagarna kontaktades av sin 

ortopedtekniska avdelning innan de fick ut enkäten, vilket är en faktor som enligt Edwards et 

al. (2007) bidrar till att öka svarsfrekvensen. Det kan också bero på att titeln för enkäten är 

“Amputerades vanor kring fysisk aktivitet” vilket riktar sig mot både fysiskt aktiva och 

inaktiva protesbrukare. Detta grundades på att Kars et al. (2009) i sin studie kom fram till att 

den låga svarsfrekvensen kan ha berott på att den bifogade informationsblanketten kan ha 

varit felriktad och att de personer som inte var fysiskt aktiva upplevt att enkäten inte var 

riktad till dem. Andra faktorer som också kan ha påverkat den här studiens svarsfrekvens är 

att antalet personliga och öppna frågor begränsades. Frågorna var istället av karaktären att de 

hade förvalda svarsalternativ med möjlighet till att lämna kommentarer, vilket litteraturen 

säger är mer intressant att besvara då det främst är lättare men också går snabbare att besvara 

(Kars et al. 2009; Edwards et al. 2007). Trots att det finns litteratur som uttrycker att 

postutskick kan ge en låg svarsfrekvens, valdes metoden ändå för att den grundar sig på den 
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tidigare studien av Kars et al. (2009). Det förekom en diskussion kring att använda mail som 

kontaktalternativ, men detta valdes bort på grund av att det inte finns några garantier på att 

alla deltagare har mailadresser som de ortopedtekniska avdelningarna har tillgång till och 

även för att det kan finnas en svårighet i att svara via mail då inte alla har tillgång till den 

utrustning som krävs för detta, vilket hade kunnat bidra till att de inte kunnat svara på 

enkäten.  

Frågorna och svarsalternativen i studiens enkät var utformade på ett sådant sätt att de låg på 

nominalskalan. Detta medförde begränsningar när det kom till vilka statistiska tester som 

kunde genomföras, framförallt så gick det inte att göra några sambandstester eller 

korrelationstester vilket kunde ha varit av intresse. För att göra ett statistiskt test användes 

Fisher’s Exact Test eftersom det är ett test som kan användas när stickprovet är mindre än 20 

och ligger på nominalskalan (Kirkwood & Sterne, 2003). Ett alternativ för framtida studier 

hade varit att utveckla svarsalternativen till att placeras på likertskalan, då fler möjligheter 

hade funnits till att hantera och analysera den inkomna datan. Detta hade medfört ett krav på 

att ytterligare och djupare validera enkäten, då innehållet och innebörden inte längre skulle 

baseras på den tidigare beprövade enkäten av Kars et al. (2009). Då syftet med studien var att 

undersöka olika orsaker och frekvenser hade det varit svårt att i den här studien utforma 

frågorna på ett sådant sätt eftersom frågan då istället blivit hur väl protesbrukaren 

överensstämmer med påståendet, snarare än att fråga efter ja eller nej. Detta hade också 

bidragit till fler frågor vilket inte var av intresse, då för många frågor också är en bidragande 

faktor till att påverka viljan i att svara på en enkät (Edwards et al. 2007; Ejlertsson, 2014). Det 

upptäcktes också vid sammanställande av de inkomna enkätsvaren att de protesbrukare som 

svarade nej på frågan om de var fysiskt aktiva i dagsläget sedan skulle hoppa över samtliga 

frågor som berörde fysisk aktivitet, vilket inte alla förstod och därför fanns det vissa personer 

som besvarat dessa frågor ändå. Dessa frågor har räknats bort vid analysen, men det hade 

underlättat både för deltagarna och projektledarna om enkäterna varit korrekt ifyllda. En 

annan felkälla som upptäcktes gällande enkätfrågorna var att det fanns möjlighet att ge flera 

svarsalternativ på frågan om orsaker kring varför man är fysiskt aktiv, när det på frågan om 

varför man var fysiskt inaktiv endast skulle anges ett alternativ, vilket inte var den 

ursprungliga tanken 

Den största faktorn som kan ha påverkat den här studiens resultat, gentemot andra studier, var 

definitionen av fysisk aktivitet. Detta är ett problem känt sedan tidigare då Kars et al. (2009) 

menar att den bakomliggande orsaken till att det finns få studier där fysisk aktivitet hos den 
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amputerade undersökts främst kan bero på att det finns en svårighet i att definiera just fysisk 

aktivitet. Därför var det av vikt att försöka väga samman flera olika aspekter för att få en så 

reliabel definition som möjligt, som ska gå att applicera på eventuella ytterligare studier. Den 

slutgiltiga definitionen ansågs därför vara den mest optimala då deltagarna fick en mätbar och 

konkret siffra över vad fysisk aktivitet innebär. Trots att det fanns en tydlig definition för 

fysisk aktivitet och dess innebörd så kan det ändå vara lätt att överskatta eller underskatta sin 

befintliga fysiska aktivitetsnivå. Detta kan ha lett till att studien har fått in fler eller färre 

tillförlitliga svar gällande den fysiska aktivitetsnivån i dagsläget, gentemot hur verkligheten 

ser ut. När det sedan kommer till validiteten kan denna ha påverkats av att enkäten från den 

tidigare studien av Kars et al. (2009) har översatts från engelska till svenska. Innebörden i 

vissa frågor har därför ändrats och förtydligats efter de genomförda pilotstudierna, vilka var 

till för att kontrollera att frågorna mätte det som studien hade för avsikt att mäta. Kars et al. 

(2009) tydliggör inte hur deras enkät är validerad vilket i slutändan också bör ifrågasätta 

huruvida den här studiens enkät kan anses vara validerad. 

Klinisk relevans. 

Sallis (2009) menar att fysisk inaktivitet är det största folkhälsoproblemet i samhället och att 

hitta ett sätt att få patienter att bli mer aktiva är nödvändigt för att förbättra hälsan men också 

livslängden. Det är därför ett omdiskuterat ämne hur protesbrukare ska kunna bli mer fysiskt 

aktiva där ett förslag är att det framförallt är rehabiliteringen som har betydelse för att den 

amputerade ska introduceras till att bli mer aktiv (Bragaru et al., 2013; Kars et al., 2009). 

Amputerade patienter är något som ortopedingenjören träffar dagligen i sin profession och 

processen med att göra en protesanpassning baseras på flertalet olika faktorer rörande 

patientens fysiska tillstånd (Chin et al., 2002). Det innebär en stor relevans i att lära känna 

patienten, vilket behov som finns och vilka krav det ställer på den kommande protesen. Det 

har redan diskuterats mycket i tidigare litteratur att fysisk aktivitet bidrar till en ökad fysisk 

och psykisk hälsa (Bragaru et al, 2011; Bragaru et al, 2013; Hutzler, 1990; Valliant, 

Bezzubyk, Daley & Asu, 1985). Detta innebär allt från ett stärkt självförtroende till att lättare 

kunna anpassa sig till och acceptera sin amputation. Den här studien har gett en tillgång till 

statistik över fysisk aktivitet och orsakerna till detta och har därför en betydelse för att kunna 

få ett bättre underlag gällande vad som behöver utvecklas för att få fysiskt inaktiva 

protesbrukare till att vara mer aktiva, då en minskad andel hälsoproblem långsiktigt leder till 

en lägre kostnad för samhället. Resultatet från studien visade på att protesbrukare främst är 



25	

	

inaktiva på grund av att de inte känner något behov till att vara aktiva, men också på grund av 

faktorer som rör vilken information de fått rörande fysisk aktivitet. Utöver detta skapade även 

protesanpassningen problem i form av otillräcklighet för somliga protesbrukare. 

Ortopedingenjören bör därför vara medveten om patientens aktivitetsnivå för att optimera 

komponentanpassningen så att den vardagliga protesen kan klara av de enklare fysiska 

aktiviteterna.  
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Slutsats. 

Resultaten från den här studien visar på att andelen protesbrukare som deltar i fysisk aktivitet 

kan jämföras mot den aktivitetsnivå som personer som inte har någon funktionsnedsättning 

uppfyller. Studiens resultat har också visat på att sportproteser inte signifikant kan associeras 

med protesbrukarens aktivitetsnivå. Det föreslås också för framtida studier att se hur stor 

andel protesbrukare som hade kunnat vara fysiskt aktiva om de fått tillgång till en sportprotes 

eller en protes med komponenter för deras önskade aktivitetsnivå. Då det är av vikt att 

ytterligare undersöka protesbrukares vanor kring fysisk aktivitet för att minska hälsoproblem 

och på lång sikt även samhällskostnader, men också för att öka protesbrukarens 

förutsättningar till att vara fysiskt aktiv.  
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Bilagor. 

Bilaga 1. 

Enkätunderlag. 
Statistisk undersökning över amputerades vanor kring fysisk 
aktivitet.   
Ringa in det svar som stämmer bäst in på dig.  

1. Födelseår:   ……… 

2. Kön:   Man  Kvinna 

3. Amputationsnivå:  

Genom bäckenet  Genom höften 

Genom lårbenet  Genom knät 

Genom underbenet Inget av alternativen 

4. Vilket år blev du amputerad: (Vid flertalet amputationer, skriv ner samtliga).  
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Hur länge har du använt en protes: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Vad är den bakomliggande orsaken till din amputation: (Se ytterligare förklaring i de 

medföljande instruktionerna).  

Hjärt- och kärlsjukdom  Diabetes 

Olycka     Cancer 

Medfödd 

Annan orsak: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Innan du fortsätter vill vi först definiera fysisk aktivitet och vad vi avser att det 
har för innebörd i den här enkätundersökningen.  
- Du ska vara aktiv på en måttlig intensitetsnivå 30 minuter per tillfälle, 5 dagar per vecka, ex: 
promenader.  
Eller.  
- Du ska vara aktiv på en hög intensitetsnivå 20 minuter per tillfälle, 3 dagar per vecka, ex: 
löpning. 
Du kan även kombinera detta genom exempelvis: Du är aktiv på en måttlig intensitetsnivå 2 
dagar på en vecka och aktiv på en hög intensitetsnivå 2 dagar samma vecka. 

7. Deltog du i någon fysisk aktivitet innan din amputation (då menat inom 2 år före 

amputationstillfället):  
Ja   Nej 

8. Deltar du i någon fysisk aktivitet i dagsläget: (Vid ja, gå vidare till fråga 10). 
Ja  Nej 

9. Vilken är den främsta anledningen till att du inte deltar i någon fysisk aktivitet: (Gå sedan vidare 

till fråga 15).  

Inget behov   Otillräcklig information  Rädsla 

Otillräcklig protesförsörjning Annan sjukdom  Skada 

Otillräckliga lokaler 

Annan orsak: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. Vilken fysisk aktivitet skulle du säga att du är aktiv i:  

Promenader  Cykling   Löpning    

Simning  Gå på gym  Fotboll 

Innebandy  Rodd  Skidåkning 

Inget av ovan: 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Vilken är anledningen till att du deltar i en fysisk aktivitet: (Flera svar möjligt).   

Bra för hälsan Socialt 

Skön känsla  Behov av att delta 

Ordination från läkare (eller annan rehabiliteringspersonal).  

Annan orsak: 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. Använder du något av följande hjälpmedel för att kunna vara aktiv: (Se ytterligare förklaring i 

de medföljande instruktionerna). 

En protes    (gå vidare till fråga 16) 

En rullstol   (gå vidare till fråga 17) 

En sportprotes  

En sportrullstol  (gå vidare till fråga 17) 

Använder inget av ovan  (gå vidare till fråga 16) 

Annat hjälpmedel: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........ 

13. När fick du din sportprotes:  ……../…….../…….. 

14. Stod landstinget för kostnaden för din sportprotes:  

Ja    Nej 

15. Kan du tänka dig att själv betala för en protes som är anpassad för att möjliggöra fysisk 

aktivitet: 

Ja    Nej 

16. Har avsaknaden av en sportprotes påverkat ditt deltagande i fysisk aktivitet:  

Ja    Nej 

Beskriv varför det påverkat/inte påverkat:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. Anser du att du har tillräcklig information kring möjligheter att delta i fysiska aktiviteter trots 

en amputation:  

Ja, för att: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nej, för att: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. Anser du att du har tillräcklig information kring speciellt anpassade proteser, sportproteser: 

Ja, för att: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nej, för att: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. Hur kom du i kontakt med den aktivitet du deltar i idag: (Deltar du inte i någon kan du lämna 

frågan blank).  

Internet   En annan amputerad 

Rehabiliteringsavdelning  Ortopedingenjör 

Läkare   Kompis/Familj  

Var aktiv innan amputationen 

Annan kontaktväg: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Stort tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 2.  

Informationsblankett.  
Enkätundersökning i syftet att få en större förståelse kring vad det är 
som påverkar amputerade personer till att vara aktiva och inte. 
Examensarbete i Ortopedteknik, 15 Hp.  

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista året på Ortopedingenjörsprogrammet. Vi skriver den här 
informationsblanketten till dig i hopp om att du ska vilja delta i vår enkätundersökning. Under 
våren 2016 kommer vi att genomföra ett examensarbete med fokus på att statistiskt undersöka 
hur många amputerade från ett urval i Sverige som är fysiskt aktiva eller inaktiva. Vilka 
eventuella bakomliggande orsaker finns till varför du valt att vara aktiv eller inaktiv. Oavsett 
vilket, om du är aktiv eller inaktiv så är svaren lika viktiga för den här undersökningen!   
Du har blivit utvald till denna enkätundersökning från din ortopedtekniska avdelning då du 
passar in på våra kriterier för studien.  

Enkäten är baserad på frågor där vi vill samla in data kring och om ditt utövande av fysisk 
aktivitet. Enkäten är helt anonym och du har ingen skyldighet att svara på den bara för att du 
fått hem den i din brevlåda. Genom att skicka tillbaka en ifylld enkät ger du ditt godkännande 
på att vi får använda dina anonyma svar till vår rapport.  
Den information som samlas in med hjälp av enkäten kommer vara av stor betydelse då det 
kommer att ligga som ett första underlag till att se andelen fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva 
amputerade då denna faktor kan påverka människans hälsa och välbefinnande.  
Resultaten kommer att redovisas skriftligt i den slutliga rapport som lämnas in vid kursens 
slut. Ni kommer att kunna ta del av resultatet genom era Ortopedtekniska avdelningar då de 
kommer få tillgång till rapporten.  
På baksidan av detta papper hittar du information om hur du ska gå till väga för att svara på 
enkäten.  

 

Är det någon fråga som du inte kan svara på för att du inte förstår dess innebörd är du 
välkommen att höra av dig till: 
Sandra Bäckman  0768 334778  beckman.sandra.ellinor@gmail.com 
Linda Rodewald 0706 730051  Lindarodewald94@gmail.com  

 

 

Med vänlig hälsning.  
Sandra Bäckman & Linda Rodewald 
Ortopedingenjörsprogrammet 
Hälsohögskolan, Jönköping 
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Instruktioner för enkätundersökning.  
Läs igenom frågorna och ringa in det svar som stämmer bäst in på dig. Stämmer inget överens 
finns en rad där du kan skriva in ett annat svar, vill du inte svara alls kan du lämna frågan 
blank.  
Behöver du mer utrymme för att besvara din fråga kan du svara på det medföljande blanka 
pappret placerat längst bak i enkäten.  

När du svarat på frågorna lägger du enkäten i det medföljande svarskuvertet adresserat till 
”Nerrolyn Ramstrand” och lägger brevet på lådan, portot är redan förbetalt.   

Förklaring till fråga 6 och 11.  
Fråga 6. Vad är den bakomliggande orsaken till din amputation:  
- Hjärt- och kärlsjukdom avser amputation till följd av exempelvis försämrad cirkulation.  
- Diabetes avser amputation till följd av exempelvis känselbortfall, sår eller försämrad 
cirkulation. 

Fråga 11. Använder du något av följande hjälpmedel för att kunna vara aktiv:  
- En protes avser din vardagliga protes som du använder i och utanför hemmet.  
- En rullstol avser din vardagliga rullstol som du använder i och utanför hemmet.  
- En sportprotes avser en protes speciellt anpassad för aktivitet eller en speciell sport.  
- En sportrullstol avser en rullstol speciellt anpassad för aktivitet eller en speciell sport.  

	


