
TEKNIKEN OCH 
MOTIVATIONEN

om Caroline som förlorade ett 
ben men fick livet tillbaka





E
volutionen har gett oss människor motivationen. Ställda inför nya typer av problem 
har vi en extrem anpassningsförmåga som just hänger samman med motivationen 
och som i grunden är fråga om överlevnadsstrategi. Motivationen är också något som 
skiljer oss radikalt från robotar. Caroline Larsson är 27 år och professionell golfspelare. En 

aggressiv cancer tvingade henne att amputera sitt högra ben 2011. Men tack vare avancerad 
teknik, hennes egen starka motivation och en hemlig välgörare spelar Caroline golf igen på 
professionell nivå, nu med spelare både med och utan funktionsnedsättningar. Men golfen är 
inte alls allt. Caroline är också i full färd med en ny satsning för att dela med sig av erfarenheter 
från sina båda liv - det ena på två ben och det andra på ett.

Av: Magdalena Tafvelin Heldner

DEN UPPMARKSAMMA 
PROTESEN

Carolines protes består av ett elektronikstyrt 
tekniskt system med protesfot, knäled, adaptrar 
och kopplingselement till hylsan som ansluter 
protesen till stumpen. Med en fjärrkontroll kan 
hon välja olika inställningar beroende på vad 
hon vill göra med protesen, och hon laddar 
den var femte dag.

Caroline är amputerad strax ovanför knät 
på höger ben. Hennes mikroprocessorstyrda 
knäled med gyroskop (ett kardanskt upphängt 
svänghjul) och ett hydrauliksystem i miniatyr 
styr protesunderbenet. 100 gånger i sekunden 
mäter protesen vilken vinkel knäet har. Det 
här är det närmaste ett transfemoralt protes
system - ett system för ben som amputerats 
ovanför knät - kan komma det naturliga sättet

att röra sig. Protestypen började utvecklas på 
1990-talet och är resultatet av mer än 20 års 
arbete i nära samverkan mellan användare 
och tekniker.

De elektroniska eller ”intelligenta” proteserna 
innebar ett stort tekniksteg. Men andra och 
mycket enklare benprotesvarianter används 
fortfarande parallellt inom vården, och även 
en del mer avancerade proteser. Forskning om 
funktionalitet och teknik antyder att framtidens 
proteser ännu mer än idag kommer att sträva 
efter just funktion snarare än mot att efterlikna 
mänskliga lemmar. Carolines protes skiljer sig 
ganska mycket från ett vanligt ben. Protesen 
har en tydlig karaktär av redovisad hi-tech med 
komponenter tilllverkade i kolfiber och titan.
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Redan kort efter amputationen började Caroline spela golf igen, men det var först när hon fick sin 
Geniumprotes som hon kunde använda samma rörelsemönster när hon spelade som före amputationen.
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Protesen ställs in efter användarens vikt, gång
stil och hur mycket benet ska pendla. När 
Caroline böjer på knäet uppstår motsvarande 
rörelsemotstånd i protesens hydraulik. Vill hon 
stå bär protesen kroppsvikten och den så kallade 
EBS-enheten (ergonomiskt balanserade steg), 
styr stötupptagningen i hälen och sättet hon 
går på. Den här tekniken gör att belastningen 
på stumpen, bäckenet och ryggen blir avesvärt 
mindre än med andra protestyper. Den avlastar 
också det friska benet. Caroline kan ställa

"Det här är inte på något sätt den perfekta 
lösningen för alla golfare medprotes. Vad 
man behöver när det gäller teknik och 

funktionalitet är helt individuellt. ”

om protesen när hon till exempel vill gå ner 
för en trappa eller en sluttning, och när hon 
sitter ner anpassar sig protesen till detta. Den 
förbrukar också mindre energi än när hon står 
eller går — alltså precis som när man använder 
benen som vanligt.

En ortopedingenjör har hjälpt Caroline att 
individualisera protesen så att den ska passa 
just hennes behov av att fungera för golfspel 
och andra aktiviteter som hon vill ägna sig åt. 
Tidigare använde hon en enklare protestyp 
som hon inte kunde ha när hon spelade golf, 
men med den här protesen kan hon använda 
ungefär samma rörelsemönster när hon spelar 
som innan amputationen. Men Caroline un
derstryker att hennes protes inte nödvändigtvis

behöver passa alla amputerade.
”Det här är inte på något sätt den perfekta 

lösningen för alla golfare med protes. Vad man 
behöver när det gäller teknik och funktionalitet 
är helt individuellt.”

Och protesen är inte heller något som 
Caroline använder hela tiden. Ska hon spela 
golf, åka skidor eller storhandla tar hon på sig 
den. Ska hon sitta vid skrivbordet kan hon lika 
gärna klara sig på ett ben.

FÖRÄNDRINGEN

Det var 2010 som förändringen skedde. Caroli
ne befann sig mitt i en framgångsrik golfkarriär. 
På en tävling i Nya Zeeland hamnade Caroline 
och hennes syster mitt i ett kraftigt jordskalv. 
Det uppmättes till 6,3 på Richterskalan och 
kostade nästan 200 personer livet. Odet gjorde 
att Caroline klarade sig, och denna händelse 
fick henne att reflektera över det verkligt viktiga 
i livet. Mycket snart skulle hon få anledning 
att fundera på detta igen.

När hon kom hem väntade ett läkarbesök. 
Hennes knä var lite svullet men läkaren var 
ganska säker på att det var en lös broskbit som 
spökade efter en tidigare knäoperation där en 
liten knöl avlägsnats. Istället visade det sig att 
hon drabbats av en aggressiv cancer som inte 
gick att behandla, vare sig med cellgifter eller 
strålbehandling.

Caroline bara skrek: ”Ni kan ju inte ta mitt 
ben, då tar ni ju mitt liv”, till läkaren som ställde 
henne inför det faktum att en amputation var 
enda möjligheten för henne att överleva. Några
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mörka dagar följde med mycket tårar och tröst 
tillsammans med de närmaste. Men när Caro
line accepterat faktum beslöt hon sig för att ta 
sig igenom detta, att inte ge upp och att också 
snabbt börja spela golf igen. Carolines erfaren
heter av mental träning under idrottskarriären 
var en viktig faktor för att komma vidare. Hon 
var van att sätta mål, hantera motgångar och 
inte ge upp. Hon visste att rädsla begränsar 
och att man inte kan förvänta sig att vägen 
går spikrakt framåt.

När hon kort därefter låg på operationsbordet 
på universitetssjukhuset i Linköping var hon 
därför förberedd. Hon hade läst på allt hon 
kunnat om sjukdomen, talat med läkare och 
hört sig för om andra amputerades erfarenheter. 
Hon var redo.

DET ANDRA LIVET

Strax efter operationen var den svåruthärdliga 
smärtan det allra värsta, men den lindrades 
med mediciner. En dryg vecka efter amputa
tionen slog hon sina första golfsvingar, utan 
boll, inne på sjukhuset, och efter rehabilitering 
och träning lyckades hon två månader senare 
spela en golftävling för Karlstad på ett ben. 
Det här var långt innan hon började använda 
protes men Caroline var på väg mot toppen 
igen, målmedvetet, tålmodigt.

Efter en amputation väljer ortopedingen- 
jören och patienten vanligtvis ut en protes 
som kan passa utifrån amputationsnivå, de 
fysiska behoven, hälsa och livssituation. Pro
tesen måste individanpassas efter den egna

kroppen, för stumpen ser alltid olika ut och 
hylsan måste därför formas efter vars och ens 
förutsättningar. Utbudet när det gäller proteser 
skiljer sig mellan olika landsting i Sverige. De 
avancerade elektroniska proteserna är dyrast 
och alla amputerade ges inte denna möjlighet. 
Men Caroline hade tur.

VÄLGÖRAREN

Mitt i allt det jobbiga blev Caroline kontaktad 
av en privatperson utanför Sverige som hört 
talas om hennes historia och hennes drömmar. 
Han ville ge henne möjligheten att fortsätta 
drömma och erbjöd sig att bekosta den bästa 
protesen för henne. Carolines motprestation 
var att inte avslöja välgörarens namn och att 
kanske i framtiden kunna hjälpa någon annan 
människa på något vis.

Läkare och ortopedingenjörer hjälpte Caro
line utifrån de nya förutsättningarna, och hon 
fick testa en Geniumprotes som just kommit 
ut på marknaden. I sin blogg från den här 
tiden skriver hon om glädjen över den nya 
”superprotesen” som gett henne hoppet om 
livet och golfen tillbaka. Caroline började sin 
rehabilitering där en viktig del gällde att träna

Caroline berättar att en viktig del för att lära sig 
använda en benprotes är att känna tillit till prote
sen. Här är hela det protessystem som Caroline 
bär med utvecklade funktioner för oberoende och 
rörlighet. Protessystemet heter Genium och är till
verkat av Ottobock.
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En hydraulikenhet styr protesens beteende. Styrningen baseras på kontinuerlig mätning av krafter och 
moment. En inbyggd mikroprocessor koordinerar alla mät- och reglerprocesser i protesen och kan ta 
hänsyn till inställningar som bäraren gör via en app. Med hjälp av två hydraulcylindrar regleras flexions- 
och extensionsdämpning (böj- och sträckning) oberoende av varandra. Gyrosensor och accelerations- 
givare används för att i realtid fastställa protesens läge respektive acceleration, och en momentgivare 
känner av och överför information om de moment som uppstår i knäet vid olika rörelser. En vinkelgivare 
mäter ledens böjningsvinkel och vinkelhastighet.
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upp sina muskler på rätt sätt. Det handlade 
både om att använda det amputerade benet rätt 
och att inte belasta det friska benet i onödan. 
En annan sida handlade om att våga lita på 
att protesen fungerade. Några månader senare 
tog hon EM-guld i paragolf och gick vidare 
till ett proffsliv, tack vare tekniken och sin 
egen motivation.

"Jagjämför inte de olika liven. Det första 
var på två och det nuvarande är på ett 
ben, och de här liven är väldigt olika 
varandra. ”

ETT NYTT KAPITEL

I år lägger Caroline av med golfkarriären. Hon 
har inga fler mål att nå där utan känner sig 
redo för nya kapitel i livet. Istället för golfen 
jobbar hon med att bygga upp en verksamhet 
med motiverande föreläsningar både i Sverige 
och internationellt. Hon drivs av att kunna 
dela med sig av sin inre styrka och genom att 
inspirera andra.

”Det är helt klart ett nytt kapitel och jag 
känner stor meningsfullhet med min nya sys
selsättning”, säger Caroline.

Caroline kommer också att fortsätta att 
idrotta men inte på elitnivå. För att till exempel 
kunna springa har Caroline börjat använda 
en särskild löparprotes som klarar den stora 
stötdämpningsförmåga som behövs när hela 
kroppsvikten landar på foten.

Vilken är då den stora skillnaden idag mot 
livet på två ben?

”Jag jämför inte de olika liven”, säger Caro
line. Det första var på två och det nuvarande 
är på ett ben, och de här liven är väldigt olika 
varandra. Men det jag kan säga är att jag på 
grund av förändringen har träffat på så många 
nya människor och hamnat i sammanhang 
som jag inte skulle råkat i annars. Genom det 
som hänt har jag fått större tillgång till andra 
människors livsöden, både människor med 
funktionsnedsättningar och de utan. Detta har 
varit en positiv förändring för mig. Jag drivs 
också av att kunna dela mina erfarenheter med 
andra och visa att man, vad som än händer, 
inte behöver sluta drömma.”

ORTOPEDTEKNIK I FRAMKANT

Otto Bock startade Orthopädische Indu
strie GmbH i Berlin 1919, senare Ottobock, 
som nu är ledande inom den ortopedtek- 
niska branschen. Efter första och andra 
världskrigen var behovet av proteser stort, 
vilket drev på utvecklingen. Med datorut
vecklingen på 1960-talet kom stora tek
niska förändringar, först med myoelektriska 
armproteser styrda av muskelsignaler. 
Trettio år senare lanserade Ottobock C-leg, 
världens första mikroprocessorstyrda 
protessystem. En av de senaste innova
tionerna är den högteknologiska handen 
Michelangelo som tar 3 veckor att tillver
ka och kräver 63 019 rader kod att pro
grammera.
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