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Barn med arm- och 

handreduktionsmissbildning 
Kan leda till praktiska och sociala svårigheter. 

”New Hidden Morbidity” (Varni, Setoguchi 1992) 



Myoelektriskt styrd protes – ett hjälpmedel 



Min uppgift som arbetsterapeut 
Träna barnen med den myoelektriska protesen 

så att de kan styra den och använda den i 

det dagliga livet.  

Frågan är:  

 Gör jag rätt? Är min träning effektiv? 

Tränar jag rätt saker? Har barnet någon 

användning för protesen? 

 



Behov att mäta 

• för att bedöma patientens förmåga, för att planera vidare 

behandlingsinsatser (individnivå);  

• för att utvärdera resultatet (gruppnivå) av våra insatser – 

för att skapa underlag till evidens för behandlingsmetoder  



Vilken egenskap ska mätas? 
International Classification of Functioning 

Disability and Handicap – ICF  

 

• Kroppsfunktion – egenskaper som gör att 

protesen kan aktiveras  

• Kroppsstruktur – den anatomiska del som 

avgör protesens suspension, och som ska 

kompenseras 

• Aktivitet  

– förmåga att aktivera protesen (capacity);  

– förmåga att utföra aktiviteter 

(performance) 

• Delaktighet – engagemang i en 

livshändelse 

• Omgivningsfaktorer – underlättande eller 

hindrande 

 



Hur ska det mätas? 

Vad man vill mäta avgör hur man mäter! 

 

• Funktion – objektiv mätning av t ex. EMG, 
ledvinklar eller greppstyrka 

• Struktur – objektiv mätning av t ex. längd, 
omfång 

• Aktivitet  

– ”objektiv” observation och bedömning av en 
kliniker; eller 

– självskattning av utförandet 

• Delaktighet – självskattning direkt av patient 
eller indirekt genom proxy 

• Omgivningsfaktorer – självskattning av 
protesens inverkan 

 

Flera metoder behövs för att få en helhetsbild! 
(Lindner H, Sjöqvist Nätterlund B, Norling Hermansson L. Upper limb 

prosthetic outcome measures: review and content comparison based 
on International Classification of Functioning, Disability and Health. 
Prosthetics and Orthotics International 2010: 34(2): 109-128) 



Utveckling av förmågan att styra en 

myoelektrisk protes 
 

 



Kan man mäta en egenskap eller 

förmåga? 

Grundidé – förmågan att styra en myoelektrisk protes är en 

egenskap som kan utvecklas. 

För att mäta den behöver vi ett mått på förmågan.  

 



Hermansson LM; Structured training of children fitted with myoelectric prostheses; Prosth. Orthot. Int.;15:88-92 (1991) 



SIRS 

• Observationsbaserad bedömning 

• 14 steg (items) i en hierarkisk ordning 

• Bedöms på en dikotom, två-gradig, skala – ja eller nej 

• Användes för att bestämma på vilken nivå en patient 

befinner sig i förmågan att styra proteshanden, som 

vägledning för vidare träning 



Klinisk nytta 

SIRS används i det vardagliga 

arbetet för att kommunicera 

iakttagelser. Fortfarande i stor 

utsträckning ett kliniskt verktyg 

– snabbt och lätt! 

 

Men det är inte ett mätverktyg… 



Utveckling av ACMC-testet 

Skapande av items 

Definition av olika kvaliteter av myoelektrisk kontroll 

 

Utökande av bedömningsskalan från 1-2 till 0-3 

 

Administration av ACMC-testet 

Observation under genomförande av aktiviteter som 
är meningsfulla, med föremål som är naturliga, 
och som kräver två händers aktiva medverkan. 
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Validitet  

• Validity = giltighet 

• Begreppet ’validity’ finns i olika 

sammanhang, inte bara när det gäller 

instrument. 

 

• Inom psykometri – frågan om 

instrumentet mäter vad det säger att 

det gör?  



Construct validity – a unitary 

concept 

• APA 1999, evidence based on 

•  Test-content (jmf Content validity) 

•  Response processes 

•  Internal structure 

•  Relation to other variables (jmf Criterion related 
validity;  Construct validity) 

• Messick 1989 

•  Consequences of testing 

 

• ”Evidence to support or refute the meaning or 
interpretation assigned to results generated from a test” 



Construct validity (ref APA Standards) – evidence 

based on: 

 
• Test-content (t ex face validity, expert panel, content validity 

 index) 

•  Response processes (t ex person fit, item difficulty  hierarchy) 

•  Internal structure (t ex faktor analys, olika former av  reliabilitet, 

 DIF –  diffferential item functioning – item  bias) 

•  Relation to other variables (criterion related; concurrent, 

 predictive, convergent/discriminant [divergent], 

 responsiveness, sensitivity to change; t ex genom  korrelation, 

 hypotesprövning) 

•  Consequences of testing (impact of test scoring, false 

 pos/neg, construct irrelevant content) 



Rasch analysis – items och personer 

Mathematikern George Rasch,  problem 
med ordinal skalor 

 

 Rasch measurement model – beräkna 
sannolikheten att klara ett item eller 
en fråga 

 

Antagande: En ’duktigare’ person får 
högre poäng på ett item än en 
’sämre’ person 

 

Testa antagandet mot varje item och 
varje person 



Genom Rasch-analys reducerades antal items 

Tog bort de items som inte mäter den egenskap jag 

vill mäta (misfit), att bära protesen: 38 – 30 

 

Tog bort ”överflödiga”, relaterade, items: 30 – 24   

– Gripa (9 items) 

– Hålla (6 items) 

– Släppa (7 items) 

– Upprepade tag (2 items) 

 

Tog bort fler  ”överflödiga”, relaterade, items och de 

som gav inkonsistenta svar (misfit), 24 – 22 

items 

 

 

 



Assessment of Capacity for Myoelectric 

Control – 22 items (se www.acmc.se) 



Bedömningsskalans fyra steg: 

  

0 – kan inte 1 – låg förmåga 2 – god förmåga 3 – mycket hög förmåga 



Resultat validitet 

Alla items visar Goodness-of-fit 

– items MnSq 0.4-1.6 

 

Endimensionalitet: PCA 

mätvärdena förklarar mer än 

50% av variansen och first 

contrast var inte mer än 5% 

 

’Rating-scale analysis’ – 

svarsskalan fungerar enligt 

kriterierna 

 



Sex standardiserade aktiviteter 

i. alla ACMC items måste kunna observeras;  

ii. möjliga att anpassa till olika åldrar; 

iii. lätt att genomföra på kliniken; och  

iv. inte ta längre än10 to 15 minuter. 

 

Av de 66 förslag som gavs valdes 6 aktiviteter: 

1. plantera om blomma,  

2. montera (t ex LEGO, jul-stjärna),  

3. duka för fyra personer, 

4. blanda ihop en kak-mix el likn 

5. Sortera post, och  

6. packa väska för en övernattning 

 



Packa väska för en övernattning 

I anvisningarna finns förslag på 

föremål till varje aktivitet 



Det stegvisa genomförandet 

redovisas 



Föremålen placeras i rummet i olika 

skåp och lådor, på olika höjd 

Möjligheten att 

bedöma alla punkter 

ökar om personen rör 

sig i rummet under 

bedömningen, dvs 

öppnar skåp, bär 

saker till bordet 



Vilken betydelse har val 

av aktivitet för resultatet? 

Det var ingen skillnad för 
resultatet oavsett vilken aktivitet 
som genomfördes. 

 

Aktiviteterna fungerade lika 
oavsett kön (p ≥ 0.12) eller sida, 
hos personer med dysmeli (p ≥ 
0.50) och förvärvad amputation (p 
≥ 0.13). 



Observationsbaserat 

test – subjektivt… 
Objektiva data för utvärdering? 

Validitet och Reliabilitet 

MDC 

Responsiveness  



Stabilitetet för att kunna lita på utfallet 

• Stabilitet mellan 
mättillfällen när ingen 
förändring väntas – Test-
retest reliability 

 

• Samstämmighet mellan 
och inom bedömare – 
inter-rater och intra-rater 
agreements 

 

• För test som används för 
utvärdering – Minimal 
Detectable Change (MDC) 

Assessment of Capacity for 
Myoelectric Control: 

 
Test-retest ICC2,1 0.94 (95% CI 0.86 – 0.97) 

 

Inter-rater ICC2,1 0.95 (95% CI 0.87-0.98), 

och 0.92 (95% CI 0.80-0.96) 

Intra-rater ICC3,1 0.98 (95% CI 0.95-0.99) 

 
SEM 0.19 logits (rater 1), 0.20 logits (rater 
2) och 0.25 (2 raters)  

MDC95 ≤0.55 logits (1 rater) och 0.69 
logits (2 raters).  

 

Alla MDC95 värden var ≤5% av den 
möjliga skalan (13.71 logits). 



Uprepade mätningar på gruppnivå 
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Jämförelse mellan grupper 

• Högre förmåga hos deltagare med dysmeli jämfört med 

amputation. Både hos personer med dysmeli och 

amputation var förmågan signifikant högre hos hel-

dagsanvändare av protes (p = 0.04, 0.04) än hos icke-

heldags användare.  

 

• Deltagare med amputation på dominant sida hade högre 

förmåga än de med amputation på icke-dominant sida (p 

= 0.01) medan det inte fanns någon signifkant skillnad 

mellan sidorna  hos deltagare med dysmeli (known-

groups validity). 



Sammanfattningsvis:  

ACMC har validitet och 
reliabilitet. 

Baserat på våra resultat kan vi 
rekommendera ACMC för att 
följa progress hos 
protesanvändare. MDC är kliniskt 
användbart för bedömare som en 
guideline vid upprepade 
bedömningar över tid. 

 



Hur protesen används i vardagen 



Childrens Hand-use Experience 

Questionnaire 

CHEQ är ett frågeformulär som beskriver barns och 

ungdomars erfarenhet av att använda sin påverkade 

hand i aktiviteter där två händer vanligtvis behövs.  

CHEQ är tillgängligt på internet via www.cheq.se  

http://www.cheq.se/


Generella HRQoL-instrument för barn 

• PedsQL (Varni et al)- med diagnosspecifika moduler 

• KIDSCREEN normbaserat 

• DISABKIDS endast för barn med sjukdom/ohälsa, med 

diagnosspecifika moduler 

 



Till slut… 

 Nu har vi metoder att registrera och 

dokumentera: 

 

 • aktivitet – förmåga, observation och 

bedömning av en kliniker genom ACMC 

 

 • aktivitet – utförandet, självskattning av 

patient eller anhörig genom CHEQ 
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Frågor?  


