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Proteser – kroppens konstgjorda reservdelar 
 

Kan fjädrar kompensera fotens spänst och en yta av PVC vara bra ersättning 

för hud? 

Länge fanns bara proteser i form av enkla trästyltor och osmidiga 

”piratkrokar”. Nu för tiden likställs invaliditet inte med inaktivitet.  

Moderna hjälpmedel är både funktionella och kosmetiskt tilltalande, 

anpassade efter bärarens behov och önskemål.  

Plast, metall, skummaterial och datachips tar över där kött och blod saknas. 
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Armar och ben på löpande band 
 

Längs väggen hänger allt från rejäla mansnävar, med grova fingrar och 

tydligt framträdande blodådror, till små knutna babyhänder. Inget 

blodbad har ägt rum – på Centri i Rotebro tillverkas proteser. 

 

Lokalens utformning avslöjar inte vad för slags verksamhet som pågår. 

Inredningen ser ut som på vilket företag som helst: öppen planlösning med 

några avgränsade bås, surrande lysrörsbelysning och en handfull krukväxter 

sporadiskt utplacerade. Inte heller receptionsdisken eller korridorerna med de 

tillslutna dörrarna pockar på uppmärksamhet. 

Informativa pilar visar vägen till konferensrum, utställning, produktion … 

stopp! Vi följer den sistnämnda. 

Bakom en anspråkslös vitmålad metalldörr ligger verkstaden. Tre steg 

senare dyker prydliga rader av 

händer, armar, fötter och ben upp. 

Kroppsdelarna är gjorda i koppar 

och utgör gjutformar för handskar i 

PVC eller silikon. 

Handskarnas funktion är rent 

kosmetisk. De träs över proteser, 

värms upp och anpassar sig då efter 

utfyllnadens form. 

Sjukdomar och olyckor kan leda till att människor förlorar någon del av 

kroppen. Med hjälp av proteser och kosmetik kan man fylla tomrummet och 

lura ögat.  

 

Från PVC-pasta till arm 
Kopparhänderna slår ihop mot varandra med ett dovt klinkande när man 

bläddrar igenom utbudet. Armarna strax intill är avkapade precis under 

armvecket och benen har inget spring i sig alls. 

– När jag gjorde en sådan här för första gången blev jag jätteledsen. 

Husovic Hevzo plockar ner en silvermålad gjutform för en barnhand från 

ställningen. I hans stora händer ter sig barnfingrarna ännu spädare. 

Gjutformar på rad 
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– Men nu, efter att ha jobbat här i nio år, tänker jag inte så, säger han. 

Efter snart ett decennium på Centri uppskattar Husovic Hevzo att han 

tillverkat ungefär 150 000 kosmetiska handskar för proteser. Han använder 

PVC-pasta i olika färgnyanser, beroende på vilken hudfärg protesbäraren har.  

Husovic Hevzo fyller en underarm i koppar med smeten, som mest 

påminner om halvsmält mjukglass. Formen sänks ner i en behållare med 

kokande vatten i någon minut. Ju längre tid den får samsas med bubblorna, 

desto tjockare blir handsken. Överflödig pasta hälls bort och formen härdas 

och får svalna i särskilda maskiner. Slutligen kan Husovic Hevzo dra ut 

handsken ur kopparformen. Den 

stretar emot likt en gummisnodd 

innan den ger efter med en 

smackande suck. Slapp läggs den 

syntetiska armen på hög och 

Husovic Hevzo fortsätter med 

nästa. Den kanske 150 001:a får 

ingen specialbehandling. 

 
Levande färger 
I dagsläget tillverkar företaget ungefär 10 000 PVC-handskar om året. Deras 

livslängd är begränsad och beror på hur aktiv bäraren är. Hög 

kroppstemperatur och svett tär på materialet. Vissa ”skinn” slits ut på tre 

månader, medan andra kan hålla upp till ett år.  

Silikonhandskarna är mer naturtrogna än de i PVC, men dyrare att 

framställa och betydligt skörare och svårare att forma. 

Innan handskarna paketeras, kategoriseras och hamnar på någon av 

lagerhyllorna, kontrolleras samtliga av Carlos Llamosa. Han ”lägger sista 

handen” vid den nya handen när han inspekterar färgkvaliteten på produkten.  

Människor har olika färg på huden och pigmentet skiftar dessutom under 

årstiderna. För att tillgodose alla behov finns handskarna i ett brett spektrum 

av nyanser: ljusa, gultonade, lätt rosa, solkyssta, chokladbruna, nästan 

svarta …  

Med hjälp av en dator matchar Carlos Llamosa handsken mot kulörens 

ideala värden och mäter eventuella avvikelser. 

Husovic Hevzo handskas med en handske 
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– Färgen vi blandar till är levande och föränderlig och resultatet måste därför 

granskas, säger han. 

Carlos Llamosa vet vad han talar om – han är konstnär och jobbar med 

färg även efter arbetstid. Trots att han 

helst skulle vilja ägna sig åt målandet på 

heltid, ger anställningen här viktiga 

insikter: 

– Vem som helst kan bli av med en 

kroppsdel. Men det behöver inte betyda 

slutet. 

 

Ett jobb för kreativa 
De konstgjorda hudarna utgör den största andelen av Centris produktion, 

vilket märks i verkstaden. ”Skinnen” sticker fram ur otaliga kartonger och 

kundkorgar. Från galgar dinglar lösa överdrag till benproteser.  

På produktionsavdelningen arbetar man 

emellertid också under ytan.  

Vid en utsug står Jan Johansson och 

finputsar ett lår gjort av gips och spackel. 

Materialet liknar sådant man använder vid 

renoveringsarbeten hemma. Jan Johansson ska 

dock inte laga hål i väggar, utan arbetar på en form 

för skumutfyllnad. Framför sig har han ett 

fotografi av ett par kvinnoben. Vänster lår har ett 

stort ärr och är betydligt mycket tunnare än sitt 

högra syskon. Hans uppgift är skapa ett slags 

strumpa som kan fylla ut de områden där 

vävnad saknas.  

– Jag lär mig nya saker hela tiden, säger han. 

Ska man jobba med det här bör man vara 

uppfinningsrik och ha en fallenhet åt att 

pula med grejer. 

Produktchefen Maria Bohlin bekräftar hans påstående: 

 
Carlos Llamosa håller färgen 
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– Vi har inga färdiga mallar att utgå från, utan måste alltid utveckla 

produkterna själva. Vi ställs ständigt inför för nya utmaningar. Alla företag 

inom den här branschen gör på sitt vis. Att kopiera andra är stöld. 

Patienternas skador och behov är individuella och lika skiftande 

sinsemellan som patienterna själva. Ibland saknar någon ett helt axelparti, 

medan en annan behöver några fingrar. Jan Johansson måste använda sin 

fantasi och kreativitet för att hitta bra lösningar.  

– Jag träffar aldrig personen som ska bära det jag tillverkar, säger han. 

Ortopedingenjörer kommer med önskemål och skickar gipsavgjutningar och 

ibland fotografier av patientens problemområde.  

 

Protesen ger möjligheter 

Trots att Jan Johansson på sin höjd har ett namn och ålder på patienterna, 

verkar han ändå ha ett speciellt band till vissa av dem. På sin arbetsbänk har 

han något som liknar en rejäl kycklingklubba. Klumpen är en avgjutning av 

en flickhand. Idag är flickan i fråga nästan tonårig, men Jan Johansson har 

följt henne under flera år. 

– När hon var liten fick jag tillverka en stabil hand åt henne som hon kunde 

ha när hon skulle cykla. Den skulle vara krökt för att fatta om styret, berättar 

han och visar några fotografier som dokumenterar arbetsförloppet.  

För varje kort liknar protesen allt mer en riktig hand. Ur en stomme med 

tvinnade ståltrådar växer böjda fingrar fram.  

Den kupade näven gav flickan möjligheten att cykla som alla andra barn. I 

alla fall tills hon växte ur protesen. 

– Jag kan trolla med mycket, säger Jan Johansson. Tyvärr inte med allt. Men 

jag vill alltid få protesen att bli så bra som möjligt och försöker tänka på att 

jag skulle vilja bära den själv. 

Även hans kollega Jeanette Söderlund blir motiverad i sitt arbete genom att 

ha personen som ska bära produkten i åtanke: 

– Någon har ett behov av min insats, säger hon medan hon doppar en tunn 

pensel i färg. 
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Hon målar knogarna på några 

kosmetiska handskar i en rosaaktig 

färg. På naglarna appliceras en lätt 

skimrande yta. Manshänderna får 

mer struktur och tydliga ådror. 

Fort går det. Hand efter hand 

bearbetas. Synen av de lealösa 

kroppsdelarna i kombination med 

de ovana lukterna kan få den 

tillfälliga besökarens huvud att 

tyngas. Fläktsystemets brus 

förhöjer den surrealistiska känslan. 

 

Slipper utmärka sig 
Medan färgen torkar framställer Jeanette Söderlund så kallade passiva 

innerhänder. De är relativt släta och hårda och används av personer som helt 

saknar en hand. En fördjupning med spår avslöjar att de ska gängas fast på 

patientens stump.  

Innerhänderna finns i olika varianter. De syntetiska kroppsdelarna anpassas 

efter vad de ska användas 

till. En hudfärgad kloss med 

ett hål rakt igenom visar sig 

till exempel vara en hand 

särskilt utformad för 

skidåkning eller stavgång.  

Funktionen är viktigast, 

men även dessa händer kan 

döljas under naturtrogna 

kosmetiska handskar. 

– Då utmärker sig inte personen på en gång, utan kan få berätta om skadan i 

sin egen takt, resonerar produktchefen Maria Bohlin. På så sätt stärks 

självkänslan. 

 

 

Manikyr à la Centri 

Passiva innerhänder på tork 
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Hela halva Joakim 
– Viljan och protesen hjälper honom framåt 
 

“Underneath your clothes …” Popstjärnan Shakira lyckas överrösta 

träningsoverallernas prassel och göra sig hörd genom 

idrottsanläggningens högtalare: ”… there's an endless story.” 

Tonerna ackompanjerar Joakim Lundells steg. Under sina kläder 

saknar Joakim en arm, ett underben och en halv fot. 

 

– Jocke, nu orkar vi inte mer. Du får springa själv. 

Två rödkindade tjejer lämnar löparbanan som slingrar sig runt, runt i 

Sätrahallen. Joakim Lundell fortsätter att värma upp på egen hand och tar sig 

an ännu ett varv. T-shirtens tomma ärm fladdrar när han springer. 

– Livet blir vad man gör det till, konstaterar han när han pustar ut på en tjock 

höjdhoppsmadrass. 

Joakim trivs i idrottshallens gulaktiga ljus. Han tycks inte ägna en tanke åt 

kvällen som blir allt mörkare utanför träningslokalens röda träpanel. Härinne 

kan han sysselsätta sig med det som utgör den viktigaste delen av hans liv: 

friidrott. 

Joakim tränar vanligtvis på måndagar och tisdagar. Och på onsdagar, 

torsdagar och lördagar. Nu har han emellertid skadat sitt knä och därför varit 

tvungen att skära ner på tisdagarna. 

– Att träna är kul och skönt. Jag är van vid att röra på mig – det gjorde jag 

före olyckan också. 

 

Med idrotten i nöd och lust 
Idrotten har räddat Joakim två gånger.  

Som 17-åring spelade han fotboll i division två för Södertälje FF. Han 

hoppades på att i framtiden kunna syssla med bollsporten på heltid. Tur och 

det faktum att han hade byggt upp och stärkt sin kropp gjorde att han 

överlevde de 16 000 volt som två år senare gick igenom hans kropp – in 

genom vänster arm och ut genom benen.  
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I sex veckor låg den då 19-årige Joakim nedsövd; kopplad till respirator, 

tryckkammare och dialysapparat. När han väl började vakna upp blev tanken 

på att idrotta en drivkraft till att lämna sjukhusbädden och komma igång.  

– Trots mitt omtöcknade tillstånd insåg jag tidigt att något var fel och jag 

kunde förbereda mig stegvis. Mina första minnen efter olyckan är att jag 

kände hur någon rengjorde skadorna, vilket var en underlig känsla. När jag 

väl insåg förlusten av kroppsdelarna tyckte jag ändå inte att det var så 

förödande som man skulle kunna tro. Jag var mest ledsen över att det skulle 

ta lång tid innan jag blev så pass bra att jag kunde röra på mig igen.  

Idag är Joakim 29 år gammal. 

Han har varit tvungen att lägga 

fotbollsdrömmarna på hyllan. Att 

sakna sju tår och ha svårigheter att 

korsa benen är inte de bästa 

förutsättningarna för att sätta 

bollen i krysset. Nu satsar han på 

friidrotten, närmare bestämt 

löpningen, i stället. 

 

Utsidan oviktig  
Ett träningspass börjar med ombyte. I Joakims fall handlar det inte enbart 

om kläder, utan också om ben.  

I ett fodral, lite likt ett för tennisracket, väntar hans träningsprotes. Den har 

bättre fjädring och studs än underbensprotesen som Joakim använder till 

vardags. Formmässigt liknar träningsprotesen, eller löppåken, ett versalt ”L”. 

Längst ut sitter en gul märkessko.  

Protesen som Joakim bär när han inte tränar vilar överst på en hög med 

kläder medan dess ägare stretchar. Varken den eller löppåken är klädd med 

kosmetik. 

– De allra flesta väljer att ha naturtroget klädda proteser. För mig är 

funktionen viktigare än att det ser bra ut. All kosmetik och utfyllnad 

försämrar protesens funktion. I början, precis efter olyckan, var utseendet 

viktigt för mig, men inte längre.  

Joakim töjer koncentrerat på kroppen 
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Joakim erkänner emellertid att några år hann förflyta innan han inte brydde 

sig längre: 

– Först när jag kom tillbaka till det vardagliga livet och började sporta 

struntade jag i det yttre.  

– Så länge proteserna sitter tajt och man får ett bra vakuum känns de som en 

del av en, tillägger han. Men helt naturligt blir det ju aldrig. 

 

Kroppen säger ifrån 

Joakim står på startlinjen. I samma stund som han börjar springa trycker hans 

tränare Rolle Bergman ner en knapp på tidtagaruret. Tillsammans med Kent 

Rönn håller Rolle Bergman reda på löparnas resultat och plitar ner tiderna i 

tabeller. 

– Jocke är en otroligt stark, glad prick, säger Rolle Bergman.  

– Andra borde ha mer av hans psyke – han är ett föredömligt exempel, fyller 

Kent Rönn i. 

Joakim har betat av halva banan. Hans överkropp vaggar lätt när han växlar 

mellan att å ena sidan belasta protesen, å andra sidan det friska benet. 

Tränarna fortsätter att ösa beröm över sin adept: 

– Han gör precis allt han klarar av, säger Rolle Bergman.  

Kent Rönn nickar instämmande: 

– Ibland måste man nästan hålla tillbaka honom. Friidrottare kan vara 

gnälliga, men Jocke säger ingenting, trots att han får mer ont än andra – och 

oftare! 

På Joakims panna har pärlor av svett radat upp sig. Han är inte helt nöjd, 

träningen går trögt, tycker han. Knäet ställer till det för honom och han är 

rädd för att han kommer att vara tvungen att opereras. Igen. Han har tappat 

räkningen på det antal gånger han sövts ner på sjukhusbritsar. 

Men han har stenhård koll på hur många minuter han har för återhämtning 

mellan starterna. Han blickar ut över idrottsanläggningen och tittar på andra 

som tränar. Hurtiga tjejer och killar springer, hoppar eller kastar spjut. Joakim 

är den enda rörelsehindrade personen i Sätrahallen. 

– Min ork är det egentligen inget fel på, men jag ligger efter i fart om man 

jämför med ”de hela”.  
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Hans personbästa på 100 meter är 14,21 sekunder. En skicklig ”hel” person 

klarar samma sträcka på ungefär 11 sekunder, tror han. 

– Vore jag lika snabb som dem jag tränar med skulle jag ligga i världsklass 

inom handikappidrotten. 

 

Saknar sin arm 
När Joakim talar om sig själv i förhållande till andra beskriver han sig nästan 

som ett pussel. ”Hela” och ”halva” spränger sig in i meningarna, strax efter 

ord som ”de” och ”vi”. 

– Det är inget jag har tänkt på …, säger han fundersamt. Jag använder nog 

mest uttrycken för att förklara enkelt och fort. Jag känner mig hel, men å 

andra sidan vet jag att jag aldrig kommer att bli det fullt ut.  

Joakims tränare böjer sig ner och hjälper honom med att knyta skon inför 

nästa löprunda. Utan en arm blir man mer beroende av andra. Att till 

exempel klättra upp för en stege eller flytta på en möbel blir betydligt mycket 

svårare och tar längre tid. Tidigare kunde Joakim bli frustrerad över att han 

inte klarade av allt själv, men inte längre. 

– Man kan lära sig att göra det mesta och anpassar sig fort till att vara utan en 

kroppsdel. Redan några månader efter olyckan kom jag inte längre ihåg hur 

det var att ha en hel kropp. 

– Jag saknar att ha två armar och händer mest. Vardagliga, larviga saker blir 

svårare utan. Jag kan inte ens lyfta lätta saker om de är för stora. Eller slå i en 

spik. 

Hemma i lägenheten i Södertälje har Joakim visserligen en armprotes 

liggande, men den använder han nästan aldrig. Den känns plastig, tycker han, 

och måste spännas fast med en rad otympliga band. Även här får funktionen 

avgöra: allt opraktiskt går bort. 

– Det mesta var säkert bättre innan olyckan, men så länge jag kan träna …, 

säger Joakim och gör några sit-ups.  

Han verkar ha lättast för att prata med andan i halsen, på väg mot nästa 

övning.   
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Samma kille som förr 
Samtalet med Joakim glider ofta in på olyckan för tio år sedan, ibland med 

prefixet ”jävla”. Hans liv är uppdelat i ett ”före” och ”efter”. Före och efter 

fallet på över tio meter, ner mot pendeltågsspåren. Före och efter att han 

blev uppfångad av högspänningsledningarna. Före och efter att hans vävnad 

och blodkärl blev sönderbrända. En knuff förändrade Joakims liv. 

– Om jag några år tidigare hade fått reda på vad som skulle hända, skulle jag 

inte ha gillat läget, medger han. Det hade varit otänkbart. Värsta katastrofen! 

Men man vänjer sig snabbt när man väl hamnar i den situationen. 

Joakim tycker ändå inte att han förändrats som person. Den största 

omställningen har varit att han inte längre kan delta i vissa idrottsliga 

aktiviteter. 

– Att vara arg leder ingenstans. Man väljer själv hur livet ska påverkas. Jag 

skulle ha mått mycket sämre om jag inte kunnat röra på mig alls. 

Den olycksaliga kvällen har satt sin prägel på mer än Joakims 

idrottsinriktning. Även yrkesplanerna har fått anpassa sig. Han är redan 

utbildad drifttekniker, men läser på distans vidare till driftingenjör. Joakim är 

tio högskolepoäng ifrån att slippa de lyft och balansakter som arbetet som 

drifttekniker normalt innebär. 

– Att jobba, träna och plugga är allt jag gör, säger han. 

Några rygglyft senare lägger han till: 

– Och så tycker jag om att se på sport också, särskilt fotboll. 

 

Hårt arbete bakom framgångarna 

Joakim började träna igen ungefär ett och ett halvt år efter olyckan. Innan 

dess motionerade han inom ramen för rehabiliteringen. De många 

operationer han genomgick var påfrestande, eftersom han ständigt var 

tvungen att vänja om kroppen. 

Numera kan Joakim tillgodoräkna sig många medaljer för sina 

idrottsframgångar – guldet på 200 meter från inomhus-SM för handikappade 

2004 väger tyngst. Goda resultat är dock inte lätta att uppnå, påpekar han: 

– Indelningen inom handikappidrotten kan vara oerhört ojämn och orättvis. 

Jag får sällan tävla mot folk med samma kroppsliga förutsättningar. Även om 

man är den bästa proteslöparen kommer man ofta på fjärde eller femte plats, 
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eftersom man tävlar mot folk som kanske bara mist en fot ... eller sådana 

som inte förlorat någon kroppsdel alls. De har bättre balansförmåga och 

styrka, så jag ligger efter där. 

Joakim ger intryck av att alltid se möjligheterna i stället för hindren – i alla 

fall när det kommer till idrott. Men att börja utöva någon sport är bara 

undantagsvis det första en nyamputerad person tänker på. 

– En del tror att livet är slut när de förlorat underbenet. Många sitter mest 

hemma och går på sin höjd till jobbet. De borde få mer information. 

 

Vill sprida kunskap 
Just i syfte att upplysa startades 1998 Protesidrottarna. Joakim var en av 

initiativtagarna till föreningen. 

– Protesidrottarnas syfte är att få folk med proteser att röra på sig, berättar 

han. Vi vill visa att det går att träna trots skador, att man blir piggare och 

starkare både psykiskt och fysiskt. Jag tror dessutom att det kan vara skönt 

att träffa andra människor som varit med om liknande saker och klarat sig 

bra. 

Föreningens mål är att bygga nätverk mellan protesbärare, tillverkare av 

olika hjälpmedel, experter och sjukvården. De hoppas också kunna svara på 

frågor. ”Gör det ont?” är den vanligaste funderingen. 

Gör det ont? 

– Bara om man har på protesen för länge och innerhylsan av silikon nöts ut. 

Fantomsmärtor är också obehagliga. 

Så länge Joakim kan fortsätta med sin passion är han nöjd. Han är mest 

orolig för att hans inopererade höftproteser efter hand kommer att slitas ut 

och behöva bytas. Hans aktiva livsstil kan leda till att de måste ersättas av nya 

oftare än normalt. Ingreppen tär på 

kroppen och kan inte genomföras 

alltför många gånger. 

– Mardrömmen är att till slut bli stel 

som en Barbiedocka, säger han. 

Joakim är en av de sista som dröjer 

sig kvar i Sätrahallen. Världen utanför 

är sedan länge insvept i kvällens 
Ombyte efter träningspasset 
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mörker. Om anläggningen inte stängde skulle han 

antagligen stanna ytterligare fyra timmar. Han vet 

att hans nästa mål – att bli bra på 400 meter – 

kräver mycket träning.  

Men han kommer tillbaka imorgon. Och i 

övermorgon. Och …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vardagsprotesen på är Joakim 
redo att gå hem 
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Mycket händer i protesforskningen 
 

Varje år förlorar ungefär 50 svenskar helt eller delvis möjligheten att 

arbeta och uttrycka sig med händerna. Så många är nämligen de som 

genomgår en armamputation.  

Forskare i Lund utvecklar nu en handprotes som kan ge dessa 

människor rörelseförmågan och känseln åter. 

 

Våra händer är avancerade verktyg som vi använder dagligen. De är inte bara 

oumbärliga för att känna på och gripa om saker, utan är också viktiga i sociala 

sammanhang. Vi smeker och slår, vinkar och tar i hand. Gester kan avslöja 

sinnesstämningar och komplettera orden i ett samtal.  

Olyckor och sjukdomar är de vanligaste orsakerna till att delar av armen 

avlägsnas. En generell regel vid amputationer är att så mycket som möjligt av 

den skadade extremiteten bevaras.  

I forskningen kring handproteser försöker man utnyttja de delar av armen 

som finns kvar för att återskapa kroppsdelen och dess enorma kapacitet. 

 

Musklerna är nyckeln 
I ”The artificial hand project” samarbetar Lunds tekniska högskola med den 

medicinska, matematisk-naturvetenskapliga och filosofiska fakulteten vid 

Lunds universitet. Målet är att framställa en ny generation av handproteser. I 

projektet kombinerar man välkänd anatomisk kunskap med modern teknik.  

Forskarna tar till vara att en person som har blivit av med sin hand har en 

viss del av armens muskulatur kvar. På undersidan av underarmen återfinns 

de muskler som knyter handen, medan ovansidans muskler öppnar den. 

När vi vill röra på handen går impulser från hjärnan ner i musklerna i form av 

elektriska signaler. Varje handrörelse motsvaras av specifika mönster av 

muskelaktiviteter.  

Idag finns redan så kallade myoelektriska proteser på marknaden. 

Elektroder på huden uppfattar signalerna i de aktiverade musklerna och en 

motor i protesen associerar dessa till rörelser.  
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De myoelektriska hjälpmedlen har emellertid många begränsningar. De kan 

endast öppna eller knyta handen och har ingen förmåga att känna. Dessutom 

är de tunga och innehåller batterier som förr eller senare tar slut. 

 

Virtuell hand 
Inom ramen för ”The artificial hand project” håller en mer sofistikerad 

viljestyrd handprotes på att utvecklas. Den kommer att ha en inbyggd dator 

och klara av många olika grepp, som att till exempel böja och räta ut enstaka 

fingrar i taget.  

– Än så länge har vi ingen tillräckligt avancerad proteshand som kan utföra 

alla inprogrammerade rörelser, säger Göran Lundborg, professor i 

handkirurgi på Universitetssjukhuset MAS i Malmö och en av dem som är 

engagerad i projektet. Hittills har vi skapat en datorsimulerad hand i en 

laptop som har lärt sig att följa instruktioner. Men i den slutgiltiga versionen 

ska datorn och all övrig elektronik vara integrerad i själva 

proteskonstruktionen. 

Datorn innehåller ett så kallat artificiellt neuralt nätverk, ett program som 

kan ”undervisas” av patientens friska hand och på så sätt anpassas till 

bäraren.  

 

Datorn i skolbänken  
Systemets inlärningsprocess är relativt enkel och snabb. Handen som 

används som referens placeras i en datahandske, en så kallad cyberglove. 

Armstumpen förses med åtta elektrodpar. Patienten ”tänker” därefter en 

serie rörelser med den kvarvarande stumpen och utför samtidigt dessa med 

handen. Manövrerna och stumpens muskelmönster registreras. 

Informationen matas in och lagras i datorn. 

Tack vare denna procedur kommer protesen att kunna ”veta” exakt vad 

den ska göra när vissa muskelsignaler uppstår. I samma ögonblick som 

patienten vill göra något med den konstgjorda handen ska den uppfatta och 

genomföra det.  

Göran Lundborg är övertygad om att handprotesen går att konstruera. 

Enligt honom kantas vägen dit av rent ekonomiska hinder: 
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– Marknaden för proteser är liten och därför är få intresserade av att bidra till 

forskningen. Protesförsäljningen är ingen guldkalv, direkt. 

 

”Känna” med öronen 
Förutom att förfina protesens rörelseförmåga vill forskarna i ”The artificial 

hand project” också få den att kunna ”känna”. De har utarbetat en metod 

med vilken den saknade handens känsel ersätts av ett annat sinne: hörseln. 

Tack vare att hjärnan är anpassningsbar kan dess känselbark aktiveras också 

med hjälp av ljud. 

– När vi rör vid ett material uppstår ett karaktäristiskt friktionsljud, förklarar 

Göran Lundborg. Detta kan förmedlas till bäraren genom att proteshandsken 

utrustas med mikrofoner på ytan. Efter ett tag uppfattar hjärnan ljudet som 

ett slags igenkännande känsel. 

 

Effektiv mot smärtor 
För patienterna kan omställningen till den nya generationens proteser bli 

stor, tror Göran Lundborg: 

– Att mista en kroppsdel är en obehaglig upplevelse – ett tomrum skapas. 

Den här protesen tillhör kroppen på ett helt nytt sätt. Glappet fylls igen.  

Varje kroppsdel har en anatomisk representation i hjärnan. När man 

förlorar till exempel en hand rubbas jämvikten, eftersom hjärnan har kvar en 

intakt ”ritning” av kroppen. Förändringen leder ofta till att man får 

fantomsmärtor, det vill säga får ont i en del av kroppen som inte längre finns 

kvar. 

Alla sinnesintryck påverkar hur man uppfattar sin kropp. Med proteser kan 

balansen mellan kropp och hjärna till viss del återupprättas. Fantomsmärtor 

avtar i många fall bara av att bäraren ser att kroppsdelen är tillbaka. En protes 

med känsel kan förhoppningsvis bidra ytterligare till att den amputerade 

personen slipper besvär. 

 

Tankeläsande proteser i framtiden 
Samarbetet mellan Lunds tekniska högskola och Lunds universitet har varit i 

gång i snart åtta år. Om forskarna lyckas framställa en tillräckligt bra 

proteskonstruktion kan produkten finnas ute på marknaden inom fem år.  
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Göran Lundborg tror att den konstgjorda hand han är med och utarbetar 

bara är en försmak på vad som komma skall: 

– I framtiden är hjälpmedlen ännu mer förfinade. Man kommer antagligen att 

kunna läsa av och registrera patienternas önskemål redan i nerverna som går 

till musklerna. Ännu längre fram kan man kanske tolka viljan direkt i hjärnan 

genom att observera de magnetfält och elektriska strömmar som uppkommer 

där. 
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Arbetsrapport 
 

Ämnesval och syfte 
”Huvud, axlar, knä och tå …” Finns alternativ när det givna saknas? Sådana 

funderingar avgjorde mitt ämnesval. 

Begreppet ”protes” innefattar mycket (från konstgjorda tänder till 

emaljögon). Jag har begränsat mig till proteser för de yttre extremiteterna. 

Joakim Lundell berättade under vårt samtal att många som har blivit av 

med en kroppsdel tror att livet därmed är slut. Han tyckte att det är viktigt att 

upplysa människor om att man kan fungera även som ”kantstött”. 

Syftet med mitt projekt är just att visa på de möjligheter som finns för dem 

som mist en del av kroppen. Proteser kan hjälpa den drabbade att leva ett 

normalt liv och kanske stärka personens självförtroende. Jag har valt att 

också skriva om forskningen på protesområdet för att visa att utvecklingen 

går framåt. 

Artikelserien kan publiceras i sin helhet, antingen i en dagstidning, en 

tidskrift för vårdanställda- och intresserade eller i någon särskild tidning för 

rörelsehindrade. Jag tycker emellertid att de enskilda texterna även fungerar 

var för sig. Artikeln om Joakim skulle kunna fungera i ett sportsammanhang 

och faktaartikeln i till exempel Illustrerad vetenskap. 

 
Vinkling, form och gestaltning 
Projektets informativa syfte har präglat de olika artiklarna. 

Faktaartikeln ger en inblick i hur framtidens proteser kommer att vara 

utformade. För att förstå hur dagens elektroniska proteser fungerar har jag 

valt att kort beskriva vad som händer i kroppen när vi vill röra på våra 

händer. Dessa fakta behövs också för att läsaren ska begripa principen för 

nästa generations konstgjorda händer. 

Jag funderade länge på om jag skulle lägga denna bakgrundsinformation i 

en faktaruta. Till slut bestämde jag mig för att baka ihop allt i en enda text, 

eftersom man ofta hoppar över faktarutor i tro om att de bara innehåller 

”bonusmaterial”. 
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Personporträttets Joakim Lundell framställs som ett gott exempel på hur 

man kan gå vidare efter en olycka. Proteserna ger honom möjlighet att ägna 

sig åt idrotten. Hans styrka och ihärdighet kanske kan inspirera andra?  

I artikeln nämns också några nackdelar med att använda proteser. Joakim 

tycker att hans armprotes känns ”plastig” och påpekar att proteser har 

begränsad livslängd. Under min intervju med Joakim försökte jag ta reda på 

om det fanns fler minus med att använda proteser. Han betonade då att han 

var nöjd så länge som han kunde röra på sig. 

Personporträttets upplägg var relativt lätt att komma fram till, eftersom jag 

pratade med Joakim under hans långa träningspass i Sätrahallen. Fördelen 

med detta var att Joakim verkade känna sig avslappnad i miljön och hade lätt 

för att prata mellan sina övningar. Själv var jag tvungen att anstränga mig för 

att hålla koncentrationen i den stimmiga lokalen. 

I reportaget skildras en verksamhet som jag tror att få känner till. Konkreta 

uppgifter om hur man tillverkar proteser och protestillbehör varvas med de 

anställdas uttalanden. Läsaren får veta att det ligger mycket kreativt arbete 

bakom tillverkningen – hjälpmedlen måste anpassas efter bärarens specifika 

skador och önskemål. Genom att nämna detta förstår läsaren att 

protesanvändare inte är en homogen grupp, utan människor med olika behov 

och preferenser. 

En del av texten handlar om kosmetiska handskar, vilka utgör en stor del 

av Centris produktion. Genom att inkludera handskarna i texten kommer 

protesernas kosmetiska aspekt fram. 

 

Research 
Jag började med att leta efter information på Internet. Många timmar gick åt 

till att läsa på olika hemsidor, kolla upp länkar, skriva mail och ringa runt. 

Men arbetet var mödan värd – jag kom i kontakt med människor som hjälpte 

mig med intervjuer och studiebesök. 

Jag hade vissa svårigheter med att hitta lämplig litteratur, eftersom de flesta 

böcker var tjocka ortopediska ”biblar” eller svåra specialböcker om 

amputationer. Till slut lyckades jag dock få tag på en del tryckt material 

(böcker och gamla uppsatser) som handlade om proteser. Jag använde inte 
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alla som källor i själva skrivandet, men när jag skummade igenom dem fick 

jag inspiration till intervjufrågor. 

Det var en stor utmaning att skriva om något som jag inte hade någon 

tidigare kunskap om. Jag var tvungen att börja från noll och ibland upplevde 

jag att mina intervjupersoner nästan uppfattade mina frågor som naiva. Men 

alla jag pratade med var mycket hjälpsamma. Det journalistiska syftet var en 

bra ursäkt till min frågvishet.  

Fördelen med att jag inte var insatt i ämnet var att jag var relativt 

fördomsfri. Å andra sidan var jag beroende av andra och det fanns en 

överhängande risk för att jag skulle ta till mig och förmedla information som 

inte var korrekt. Jag hade inga erfarenheter att utgå från, ingen egen 

referensram.  

För att undvika felaktigheter sammanfattade jag under intervjuerna mina 

tolkningar av samtalspartnerns resonemang, för att höra med honom eller 

henne om jag förstått allt rätt. Jag försökte dessutom, i den mån det var 

möjligt, att kontrollera fakta med andra källor. Jag dubbelkollade i litteratur 

och för att få fler perspektiv på saker och ting diskuterade jag samma ämnen 

med flera olika intervjupersoner. 

Tack vare att jag skickade ut de färdigskrivna artiklarna till 

intervjupersonerna kunde texterna kompletteras ytterligare. 

 

Citatkontroll och etiska problem 
Samtliga personer som finns namngivna i arbetet har haft möjlighet att 

kommentera hur jag gestaltat dem i texten. De fick ta del av materialet och ge 

synpunkter via mail. Alla hörde av sig. 

Mailkontakten var intensivast med Göran Lundborg, eftersom jag var 

tvungen att höra efter om mina ”översättningar” av de medicinska termer 

han använde under intervjun var korrekta. 

Reportaget skickades endast till produktchefen på Centri, Maria Bohlin, för 

citatkontroll. Jag hade bara hennes kontaktuppgifter och bad henne därför 

höra med sina anställda om deras uttalanden stämde överens med vad de ville 

förmedla. Detta tillvägagångssätt är definitivt inte alltid lämpligt, men jag 

frågade samtliga inblandade om jag fick göra så i samband med intervjuerna. 
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Eftersom artikeln inte behandlar något privat eller känsligt beslöt jag att det 

var försvarligt.  

Jag skickade personporträttet till Joakim Lundell för godkännande och av 

samma skäl som ovan fick även han agera budbärare. Han visade texten för 

sina tränare för citatkontroll. 

När jag började skriva reportaget funderade jag på om jag skulle skriva ut 

företaget Centris namn. Efter diskussion med min handledare bestämde jag 

mig för att ha med det. Jag vill inte göra reklam, men Centris produkter 

vänder sig inte till den genomsnittliga läsaren. Utan namnet skulle publiken 

dessutom kanske undra var händelserna utspelar sig.  

Jag tycker att man som skribent alltid ska tänka igenom hur man framställer 

de människor som texten kretsar kring. Man ska göra en noga avvägning 

mellan sina egna intryck och den bild som intervjupersonerna själva vill 

förmedla. 

Personporträttet riktar allt ljus på Joakim Lundell och hans liv. När jag 

skrev artikeln ansträngde jag mig för att han skulle kunna känna igen sig. Jag 

kände mig ändå inte låst av försiktighet, eftersom han är med i 

Protesidrottarna som har som mål att informera och upplysa. På föreningens 

hemsida berättar han öppet om sitt handikapp och framträder med fotografi 

och kontaktuppgifter. 

 

Övrigt 
Jag hade tänkt att genomföra en intervju med en psykolog för att diskutera de 

psykiska aspekterna av att ha protes, men tyvärr sprack planerna i sista 

sekund. 

Personerna som nämns i artiklarna har presenterats med både för- och 

efternamn. I personporträttet har jag emellertid efter hand kallat Joakim 

Lundell för enbart Joakim. Även om detta är inkonsekvent, tror jag att 

läsaren skulle kunna uppleva ett ständigt upprepande av hans efternamn som 

störande. Med bara förnamn kommer man huvudpersonen närmare, vilket 

också är meningen. 
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