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Exoskeletten uppfanns för användning inom militären, men forskning och 
utveckling av den här robottekniken har öppnat en möjlighet även till 
användning i rehabiliteringssyfte.

Att beskriva exoskelett för övre extremitet, ändamålet till vilket dessa 
används inom rehabilitering för personer med fysiska funktions-
nedsättningar, samt värdet av att använda dem.

Systematisk litteraturstudie. De databaser som användes var Amed, Cinahl 
och Medline. Genom en kombination av olika sökord resulterade 
sökningen i 11 artiklar som inkluderades i studien.

Åtta olika exoskelett togs med i uppsatsen. Ändamålet med de flesta 
exoskeletten var i huvudsak att assistera terapeuten i träning av hand och 
arm medan ett exoskelett användes i studier som handlade om att 
underlätta för användaren vid dennes ADL-utförande. Användningen av 
exoskeletten visade en övergripande förbättrad förmåga i bland annat 
motorik, rörelseomfång, muskelstyrka, reducering av tremor och i 
utförandet av dagliga aktiviteter. De flesta studier som handlar om 
exoskelett är förstudier inför större, kliniska studier. 

Att använda sig av exoskelett är en potentiell och effektiv rehabiliterings-
metod som ger möjlighet till större självständighet hos individerna. Viss 
utveckling krävs för ökad bekvämlighet och alla exoskelett är under 
vidareutveckling. Kvaliteten på materialet är medelmåttligt, varvid 
resultatet bör läsas med viss förbehållsamhet. 

Sökord: Rehabilitering, robotteknik, utveckling, utvärdering
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1. Inledning
I utlandet, främst USA och Japan, har forskningen och användningen av rehabiliterande robotar fått 
ett rejält uppsving. Exoskelettet är en typ av rehabiliterande robot i form av en utrustning som ofta 
beskrivs med orden självgående, kontrollerad och bärbar. En närmare definition kan vara att det är 
ett artificiellt skelett fäst på utsidan av kroppen likt ett hårt yttre skal hos insekter (1), men det finns 
även exoskelett som ersätter förlorade kroppsdelar. Visionen med exoskelett är att de i vardagen ska 
assistera personer som drabbats av en eller flera funktionsnedsättningar till följd av trauman eller 
sjukdom och bidra till förbättrad eller helt återställd rörelse- och aktivitetsförmåga (2). Här i 
Sverige liksom i utlandet utgör personer med fysiska funktionsnedsättningar ett stort område för 
rehabilitering och då exoskelett är nytt vore det intressant att ta reda på mer om det och undersöka 
hur det fungerar inom rehabilitering. Den här uppsatsen syftar till att beskriva till vilka ändamål det 
artificiella skelettet används inom rehabilitering och vilka resultat utvärderingarna av användandet 
visar.

2. Bakgrund

2.1. Det artificiella skelettets utveckling
I den antika staden Thebes i Egypten hittades år 2000 en 
funktionell protes1 i en grav fastsatt på en mumie som hade 
använts till att ersätta en amputerad tå. Denna protes är daterad 
till någonstans mellan år 1295 och 664 f.Kr. Funktionella 
proteser tillverkades från början antingen i trä eller metall och 
hölls fast vid kroppen med hjälp av läderfästen (2).

1 Konstgjord ersättning för en förlorad kroppsdel, t.ex. tand, öga, ben eller arm (http://www.ne.se/sok/protes?type=NE).
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Figur 2: Världens första dokumenterade protes 
funnen i Egypten år 2000. (s.28)

Figur 1: Exoskelett för övre extremitet 
(s.28)



År 1508 förlorade en man vid namn Gotz von Berlichingen sin högra 
hand i slaget om Landshut och ersatte denna med en järnhand, som kunde 
manipuleras genom att anpassas med den friska handen som försköt den 
genom att släppa efter en grupp av fjädrar och kopplings-anordningar som 
var upphängda med läderspännen. Proteser tillverkades på det viset ända 
fram till år 1912 då den första aluminiumprotesen togs fram åt Marcel 
Desoutter som förlorade sitt ben i en flygolycka. Därmed 
implementerades tillverkningen av funktionella proteser i lättare material 
för att de inte skulle vara så tunga att bära och då blev de även lättare att 
använda (2).

Från 1912 och framåt har framstegen inom protesutveckling ökat markant, i synnerhet till följd av 
krigsskador. Soldater förlorade ofta ben och/eller armar, eller skadades så illa av till exempel 
granatsplitter att de tvingades amputera kroppsdelar för att tiden inte fanns till självläkning, och då 
insåg militären hur viktig teknologin och utvecklingen av funktionella proteser var. Det ledde till 
grundandet av American Orthotic & Prothestic Association (AOPA) och protesutvecklingen ökade 
ytterligare (2).

Under 1960-talet ledde den här utvecklingen till ytterligare intresse för teknologisk utrustning och 
då startades forskning kring Powered Human Exoskeleton Devices. Forskarna delade upp sig i två 
grupper på olika intresseområden men med utgångspunkt från exoskelettet, varav den ena gruppen 
fokuserade på hur de kunde öka förmågan hos människor i militära tillämpningsområden. Den 
andra gruppen ville vidareutveckla den här teknologin till att hjälpa personer med fysiska funktions-
nedsättningar att förbättra eller återfå förlorade funktioner. I samband med denna nya inriktning 
började exoskeletten benämnas ortoser2 eftersom de utvecklades i allt större utsträckning till att 
fungera som stöd vid rehabilitering. Båda dessa grupper stötte på frågan om hur man får människa 
och robot att interagera med varandra på ett så smidigt sätt som möjligt (2, 3). Forskare ser också ett 
eventuellt problem som gäller huruvida exoskelettet och dess biomekanik kan förenas med 
människokroppen till en helhet eller inte (3).

Sedan skiftet 1960/1970-talet har olika varianter av exoskelettet 
utvecklats och utvärderats. Ur detta har två inriktningar uppstått som kan 
kallas för två generationer varav den första generationen utgjorde ett 
exoskelett som buret av soldaten skulle öka dennes styrka och uthållighet 
(3). Denna modell är känd under produktnamnet Hardiman och 
fungerade genom hydraulik och elektricitet, men modellen visade sig 
vara för tung och klumpig med sina 750kg för att göra nytta inom 
militären (1, 2). Med den andra generationen exoskelett fokuserade 
forskarna på den direkta kontakten mellan exoskelett och människa. 
Människan bar exoskelettet och var på så vis hela tiden sammanlänkad 
med det i en gemensam mekanik (3). 

2 Term för ortopedisk stödanordning (bandage) som rätar ut eller förhindrar felställningar i rygg och extremiteter samt stödjer vid fraktur eller 
förlamning (http://www.ne.se/sok/ortos?type=NE)
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Figur 3: Gotz von Berlichingens högra 
hand. (s.28)

Figur 4: Hardiman. Utrustningen 
vägde ca 750 kg. (s.28)



Under 1980-talet gjordes ytterligare forskning om tekniken kring exoskelett vilket ledde till 
utvecklandet av en styrkebyggande dräkt som fungerar med hjälp av sensorer i hjälmen som genom 
hjärnscanning skickar kommandon till dräkten. Vid denna tidpunkt upplevde forskarna ett flertal 
begränsningar i tekniken, till exempel att datorerna inte var tillräckligt snabba i informations-
överföringen för att dräkten skulle fungera på ett smidigt sätt och att energikällorna inte var 
tillräckligt små för att vara mobila (2). 

Inom militären har intresset för exoskelett fortsatt att 
utvecklas och en organisation kallad The Defense 
Advance Research Projects Agencies (DARPA) skapade 
år 2001 ett program, Exoskeletons for Human 
Performance Augmentation (EHPA), som satte upp 
målet att öka marksoldaters kapacitet till något utöver 
vad som är normalt för människor. Tanken var att de 
med hjälp av exoskelettet skulle få utökad styrka och 
uthållighet jämfört med vad de skulle prestera under 
normala förhållanden. California Berkeley University är 
en av institutionerna som var med i EHPA-programmet 
och de utvecklade några år senare Berkeley Exoskeleton 
(BLEEX). Systemet utvecklades för militären i syfte att 
låta soldaten bära stora tyngder under minimal ansträngning och vid denna tidpunkt började 
forskarna se potentialen i att även utveckla exoskelett för användning inom rehabilitering (2). 

2.2. Det artificiella skelettets teknologi
Exoskelettet är uppbyggt av leder och länkar som motsvarar de som 
finns i människans kropp. Exoskelettet bärs upp av människan och 
dess mekanik genererar vridmoment, likt de som finns i våra leder, 
med hjälp av en egen energikälla. Människan skickar signaler som 
styr exoskelettet i utförandet av olika uppgifter och det som händer då 
är att exoskelettet bistår med merparten av den kraft som behövs för 
att genomföra dessa. Människan och exoskelettet blir i processen del 
av samma system. Tanken i att använda dem inom rehabilitering är att 
de kan hjälpa till där muskelstyrkan inte är tillräcklig och där 
rörelseinskränkning förhindrar människor att leva ett normalt liv. Ett 
av de vanligaste neuromuskulära problemen är muskelsvaghet till 
följd av bland annat stroke, ryggmärgsskada, muskeldystrofi och 
andra neurodegenerativa tillstånd. För att hjälpa personer med dessa 
diagnoser har ett exoskelett kallat The Hybrid Assistive Limb (HAL) 
utvecklats, som är i helkroppsformat. Ramen består av metallerna 
nickel och aluminium och är förstärkt av plast. Skelettet är fäst vid 
kroppen och stöttar användaren till exempel när denne står, går, går 
uppför en trapp och utför diverse rörelsemönster med benen och tillför 
extra styrka i överkroppen som hjälper användaren att lyfta upp till 40 
kg mer än normalt (2).
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Figur 5: Exoskelettet BLEXX. Ett exoskelett som utvecklades 
åt militären. (s.28)

Figur 6: Exoskelettet HAL. (s.28)



Gemensamt för HAL och BLEEX är att båda behöver bättre energikällor för att fungera på bästa 
möjliga sätt och längre än vad de gör i dagsläget. Forskningen kring exoskeletten fortskrider 
kontinuerligt och det har tagits fram allt fler modeller och varianter som alla grundar sig på idén om 
det första exoskelettet. Visionen har däremot utökats från att gälla enbart militären till att i allt större 
utsträckning gälla rehabilitering av fysiska funktionsnedsättningar för att de drabbade individerna 
ska kunna återgå till ett så aktivt och självständigt liv som möjligt (2).

2.3. Aktivitetsutförande
Aktivitet är ett begrepp med många definitioner 
(4). Just inom arbetsterapi förknippas begreppet 
oftast med det dagliga livets aktiviteter, som 
vanligen benämns ADL, vilket innefattar de 
aktiviteter som rör vår överlevnad, självvård, 
fritid och vårt arbete (5). Aktivitets-utförande 
består av många olika komponenter. Enligt 
Kielhofner´s "Model of Human Occupation" är 
människan uppbyggd av tre element: vilja, 
vanor och utförande-kapacitet. Vilja är den 
process som motiverar individer till att välja 
vad de vill göra, vanor innebär att människan 
organiserar sitt görande i olika mönster och 
rutiner och utförandekapacitet refererar till de 
mentala och fysiska förmågor samt de 
livserfarenheter som tillsammans formar 
individen och dennes omgivning. Genom ett samspel mellan individen och dessa komponenter samt 
interaktion med den sociala och fysiska miljön utvecklas våra tankar, känslor och beteenden (6).

Inom arbetsterapi utgör aktivitet nyckeln till god hälsa och allmänt välmående. Nya möjligheter till 
hälsofrämjande aktiviteter demonstreras ständigt i ett försök att förbättra ohälsa och förhindra/ 
underlätta dysfunktion (7), till exempel genom att en arbetsterapeut förskriver olika hjälpmedel eller 
genomför rehabiliteringsprogram med drabbade individer tillsammans med andra vårdinstanser. För 
individer som förlorat delar av sin fysiska utförandekapacitet kan exoskeletten innebära en mycket 
positiv förändring i ADL-utförandet, under förutsättning att personerna i fråga kan nå en acceptans 
av det tekniska hjälpmedlet. Förhoppningen är att exoskeletten ska ge en möjlighet till en mer 
givande rehabilitering inom klinisk verksamhet, vilket kan leda till större och förbättrat 
aktivitetsutförande hos individerna. Med rätt inställning och motivation kan detta komma att öka 
möjligheten till större självständighet, vilket i sig kan öka den enskilde individens känsla av att ha 
en meningsfull tillvaro, bättre hälsa och ett allmänt bättre välmående. En person med funktions-
nedsättning i övre och nedre extremitet är inte hjälpt i sin självständighet enbart genom hjälp med 
att återfå funktionsförmåga i benen utan nyckeln till självständighet är förmågan att använda armar 
och händer. Därför är det av intresse att se vad som har kommit fram inom utvecklingsområdet 
”exoskelett” för övre extremitet. 
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Figur 7: Model of Human Occupation – de olika faktorerna som påverkar 
aktivitetsutförandet. (s.28)



3. Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva vetenskapligt utvärderade exoskelett för övre extremitet, ändamålen 
till vilka dessa används inom rehabilitering för personer med fysiska funktionsnedsättningar, samt 
värdet av att använda dem.

4. Metod
Den här uppsatsen är en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg& Wengström (8) innebär en 
systematisk litteraturstudie att ett problemområde formuleras och utifrån detta genomförs 
systematiska databassökningar med hjälp av relevanta sökord och sökordskombinationer. De 
artiklar som är relevanta ska kritiskt analyseras efter förformulerade frågor för att därefter 
sammanställas i ett resultat.

De databaser som användes var Amed, Cinahl och Medline eftersom de databaserna innehåller 
artiklar om arbetsterapi, rehabilitering och medicin. De valda sökorden var exoskeleton, stroke,  
orthoses, occupational therapy, rehabilitation, robotics, robot-assisted, robotic device, robotic  
treatment, robotic rehabilitation, activities of daily living, ADL, function, techniques, power  
assisting devices, development, outcome, evaluation, och effect i olika kombinationer (Bilaga 1). 

Vi valde att tillämpa ett systematiskt tillvägagångssätt med målet att få en så komplett översikt som 
möjligt av den forskning som finns idag kring vårt valda området.

4.1. Inklusionskriterier
Artiklarna skulle innehålla en vetenskaplig utvärdering av exoskelett som används inom 
rehabilitering för personer med fysiska funktionsnedsättningar i de övre extremiteterna. De skulle 
även innehålla en övergripande beskrivning av exoskelettens funktion.

4.2. Exklusionskriterier
Artiklar som handlade uteslutande om exoskelettens teknologiska design valdes bort.
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4.3. Urval
Dataurvalet baserades på materialets relevans för syftet. Artiklarna söktes med inställningen peer  
review. Det blev sammanlagt 151 träffar under artikelsökningen som vi gick igenom titlar och 
sammanfattning på inför första urvalet, varav majoriteten handlade antingen för generellt om 
robotteknik eller om fel typ av robotteknik, det vill säga träningsmaskiner och liknande som 
används i dagens arbetsterapi eller också om rehabilitering utan robottekniska hjälpmedel. Totalt 40 
av de här artiklarna valdes ut då de hade relevans för vårt valda område. Inför andra urvalet lästes 
de utvalda artiklarna i sin helhet varvid 29 stycken exkluderades eftersom de handlade om nedre 
extremitet samt att ytterligare artiklar upptäcktes som handlade enbart om exoskelettets design, men 
som tidigare missats. Det resulterade i 11 artiklar att analysera och arbeta med i studien.

4.4. Analysfrågor
Vid valet av analysfrågor konstruerade vi egna frågor efter vad som var intressant att få veta om 
innehållet i artiklarna med relevans till vårt syfte. Analysfrågorna skrevs ihop till en lista varefter 
svaren söktes i varje artikel som inkluderades i studien. 

• Vilken typ av studie innehöll artikeln?
• Vilket syfte hade studien?
• Vilken/vilka patientgrupp/er ingick i studien? Hur många individer?
• Hur gjordes urvalet?
• Vilken typ av exoskelett användes i studien?
• Till vilket ändamål användes exoskelettet?
• Vilka yrkesgrupper var delaktiga?
• Vilka mätinstrument användes i studien och vad mättes?
• Vad visade studiens resultat?

Till att börja med genomförde vi analysen på var sitt håll. Artiklarna lästes igenom i sin helhet och 
lästes sedan om igen. Svaren på analysfrågorna fördes då in i ett dokument varefter vi träffades och 
tillsammans jämförde och diskuterade de framkomna svaren på analysfrågorna.
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4.5. Kvalitetsgranskning
Enligt Willman (9) ska kvaliteten på de artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie granskas 
kritiskt och opartiskt. Med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning (Bilaga 2) av studier med 
kvantitativ metod granskades samtliga artiklar av författarna var för sig, varefter ett medeltal 
räknades ut på den sammanlagda poängen.

Enligt protokollet kan granskningen ge slutbedömningen god, medel eller dålig. Maxpoängen var 
13, svar "ja" ger 1 poäng medan svar "vet ej" ger 0,5 poäng och svar "nej" ger 0 poäng. Artikeln var 
tvungen att uppnå 80% (9,5p) för att bedömas ha god kvalitet. 50 - 79% (6,5p - 9p) ger kvalitets-
bedömningen medel medan <50% ger resultatet dålig kvalitet (9). Kvalitetsgranskningen gjordes i 
syfte att ta reda på artiklarnas kvalitet. Ingen artikel exkluderades efter kvalitets-granskningen.

Artiklarna som togs med i litteraturstudien fick efter kvalitetsgranskningen ett medelvärde på ~8 
poäng, vilket visar på att materialet var av medelkvalitet. I figur 8 nedan redovisas varje enskild 
artikels poäng efter kvalitetsgranskningen. Den röda streckade linjen visar gränsdragningen för 
dålig kvalitet medan den gröna streckade linjen visar gränsdragningen för god kvalitet. Varje artikel 
presenteras i figuren med sitt referensnummer, se bilaga 3 för närmare information.
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5. Resultat
Resultatet redovisas i en löpande text som tar upp vilka typer av studier som genomfördes, hur 
urvalen gick till, vilka och hur många individer som deltog i studierna samt vilka mätinstrument 
som användes och vad som mättes. Resultatet indelas sedan utifrån de exoskelett som har använts i 
artiklarna, strukturerat efter exoskelettets typ. Där beskrivs studiernas syfte, exoskelettens design 
och ändamål, samt resultaten och utvärderingarna av studierna som har genomförts. Slutligen 
redovisas en övergripande sammanfattning av samtliga studier i löpande text. Sist i uppsatsen 
presenteras resultatet översiktligt i en matris (Bilaga 3).

5.1. Typ av studie
Samtliga studier var kvantitativa. I de flesta av artiklarna (10, 13, 14, 17, 18, 19, 20) gjordes en 
före- och eftermätning. I två artiklar genomfördes en kontrollerad klinisk studie (eng. CCT-study) 
(11, 12) och i två andra artiklar gjordes en single-case study (15, 16). Fem av alla inkluderade 
studier var pilotstudier (13, 15, 18, 19, 20) (Bilaga 3).

5.2. Urval och deltagare
I sju av artiklarna har studierna gjorts på patienter som drabbats av stroke (10, 13, 14, 15, 16, 18, 
19). Antalet deltagare i dessa studier har varierat, men i de flesta rekryterades tre till tolv deltagare. I 
de återstående fyra artiklarna gjordes en studie på sjutton patienter med neuromuskulära 
nedsättningar (11), en studie på tio patienter med olika grad av tremor (12), en studie på fem 
patienter med artrogrypos3 (17) och en studie på tio patienter med multipel scleros (MS) (20). I en 
av artiklarna deltog, utöver fem strokedrabbade individer, även nio friska människor (13)
(Bilaga 3).

5.3. Mätinstrument och vad som mättes
De mätinstrument som användes i studierna var nästan uteslutande instrument för motoriska 
mätningar. Det vanligast förekommande mätinstrumentet var The Fugl-Meyer assessment test som 
mäter motorisk funktion i övre extremitet. Action Research Arm test, Modified Ashworth Scale och 
the Wolf Motor Test var de mätinstrument som förekom mest efter The Fugl-Meyer assessment test. 
De här instrumenten mäter och bedömer motorisk funktionsförmåga och/eller funktionsnedsättning 
i övre extremitet samt muskeltonus/spastisitet. Andra komponenter som mättes i studierna var 
koordination, muskelstyrka, balans, neglekt, känsel, tremor och kinematik4, medelhastighet i 
rörelsemoment samt en observationsbedömning (Bilaga 3).

3 Arthrogryposis multiplex congenita. En sjukdom som innebär att personen i fråga har multipla felställningar av extremiteterna. Viss 
ärftlighetsrisk. (http://www.janusinfo.se/gravXML/template/Malformation.xml?malFormID=15&subID=12&contenttype=text/html)

4 Den del av mekaniken som beskriver kroppens rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker. (http://www.ne.se/sok/kinematik?type=NE)
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5.4. Exoskelett: typ, ändamål och utvärdering
De typer av exoskelett som användes i studierna var åtta till antalet. En närmare beskrivning av 
dessa följer nedan där exoskeletten delas upp utifrån typ, varav de fem första är golv- eller 
väggfasta, det vill säga att exoskeletten är fastmonterade i vägg eller golv och används under 
rehabilitering på kliniken, medan de tre sista exoskeletten är mobila, vilket innebär att användaren 
bär exoskelettet på kroppen under aktivitetsutförande.

5.4.1. Armeo Spring

Armeo spring är ett passivt exoskelett utan ställdon, uppbyggt 
som en ortos med fem frihetsgrader5, varav tre är i axeln, en vid 
armbågen och en vid underarmen. Genom en fjäderkonstruktion i 
den mekaniska armen kan exoskelettet anpassas till olika grader 
av gravitationsstöd. Armeo spring kan användas i uppgifts-
orienterade rörelser via en dator som den kopplas till genom att 
den har sensorer och mjukvara inbyggt i systemet och patienten 
kan då få visuell och auditiv feedback under och efter uppgifts-
utförandet. Beroende på vilken förmåga patienten har att röra den 
nedsatta armen, 45º flektion i axel och 90º flektion i armbåge, kan 
exoskelettet bidra med olika grader av gravitationsstöd (20).

Ändamålet med Armeo Spring är att träna den drabbade armen hos individer med funktions-
nedsättningar i den. I studien som gjordes med Armeo Spring (20 (kvalitetsnivå: medel)) deltog 
personer med funktionsnedsättning till följd av MS. Under åtta veckor genomfördes ett 
träningsprogram som avsåg att öka muskelstyrka och funktionsförmåga i övre extremitet. Andra 
faktorer som mättes i studien var finmotorik och koordination. Resultatet visade ingen signifikant 
skillnad i muskelstyrka, men däremot visade deltagarna en ökad funktionsförmåga i armen, något 
som vid två uppföljningar hade bevarats eller blivit ännu bättre (Bilaga 3). De slutsatser som drogs 
efter studien var att funktionsförmågan i övre extremitet hos individerna kan bli bättre av att 
individen genomgår ett fysiskt rehabiliteringsprogram där Armeo Spring används efter att ha 
genomgått en teknisk förbättring (20).

5.4.2. ARMin II

 ARMin II är ett exoskelett med sex frihetsgrader, vilka rör 
lederna i axel, armbåge och handled. Det tränar både 
proximala och distala leder; vertikal, horisontell, intern och 
extern rotation i axelleden, flektion och extension i hela 
armen samt supination och pronation i underarmen. ARMin II 
jobbar mot gravitationen och tillåter aktivitet i både distal och 
proximal ledrörelse inom armens arbetsyta samt utgör ett 
skal, oftast fäst vid rullstolen, vari patientens arm placeras för 
träning (15).

5 En av det minsta antal oberoende koordinater som behövs för att beskriva alla för en kropp (eller ett system) möjliga rörelser. 
(http://www.nyteknik.se/uppslagsverk/frihetsgrad)
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Figur 9: Exoskelettet Armeo Spring kan bidra 
med gravitationsstöd. (s.28)

Figur 10: Exoskelettet ARMin II assisterar arbets-
terapeuten vid träning av arm- och axelrörelser. (s.28)



ARMin II avser att assistera arbetsterapeuten vid träning av patienters axel- och armrörelser. En 
studie med strokedrabbade deltagare genomfördes i syfte att se hur ARMin II fungerade i träning av 
motorisk funktion, styrka, ledrörlighet, balans samt under ADL-utförande (15). Funktionsförmågan 
i armen hade efter studien ökat signifikant vid aktivitetsutförandet i vardagliga livet hos merparten 
av deltagarna och bibehållits vid uppföljning (Bilaga 3). Dock ska tilläggas att förbättringen skedde 
på olika nivåer och anledningen till det beskrivs till exempel vara skillnad i deltagarnas ålder, vilket 
område i hjärnan som skadats, samt nivå av känsel och muskeltonus. Eftersom exoskelettet ARMin 
II är gravitationskompenserande kan det hjälpa till att ge stöd vid rörelsemönster hos den paretiska 
armen som den drabbade individen normalt inte skulle klara av att utföra på egen hand. Studiens 
resultat visar på en förbättring i utförandet av ADL efter träningsperioden med ARMin II, vilket inte 
har uppnåtts i tidigare studier där robotteknik använts (15 (kvalitetsnivå: medel)).

5.4.3. Hand Exoskeleton Rehabilitation Robot (HEXORR)

 Det har utvecklats ett exoskelett som kallas för 
HEXORR. Exoskelettet har ett kugghjulssystem med låg 
frekvens, en elektrisk motor och kardborreband för att 
fästa det på patienten. Det består av robotleder som är 
anpassade efter de mänskliga lederna till skillnad från 
alla andra hand-exoskelett, vilket gör att det finns 
möjlighet till stor rörelsefrihet i MCP-, PIP-, DIP- och 
CMC-lederna och till kontroll av vridmoment för att 
öppna handen med en hög flexortonus. HEXXOR är 
även tillverkat för att kunna få nästan fullt rörelseomfång 
i alla lederna i handen och är anpassat för att ge olika 
motståndskraft beroende på den individuella 
nedsättningen (13, 16).

Två studier genomfördes där HEXORR användes (13, 16 (kvalitetsnivåer: medel, dålig)). 
Sammantaget är exoskelettets ändamål att öka användarens rörelseomfång och rörelseförmåga i 
handen och studiernas syften är att undersöka möjliggörandet av detta. Det som mättes utöver 
nämnda komponenter var muskeltonus, fin- och grovmotorik, gripstyrka och spastisitet och 
komponenterna mättes under ett flertal träningssessioner som pågick i 30 - 90 minuter per gång. 
Resultaten var varierande deltagarna emellan, men skillnad efter träningssession märktes endast i 
rörelseomfång och rörelseförmåga, inte i gripstyrka och spastisitet (Bilaga 3). Vid utvärderingen av 
exoskelettet och de båda studierna framkom att terapi med HEXORR bäst passar för patienter med 
lättare nedsättning i händerna och att om det ska gagna patienter med svårare nedsättning skulle fler 
träningssessioner krävas (13, 16).
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Figur 11: Exoskelettet HEXORR kan träna upp rörelse-
omfånget i handens leder. (s.28)



5.4.4. IIT-wrist robot

IIT-wrist robot är ett exoskelett utvecklat för 
rehabilitering av handleden med tre frihets-grader, 
det vill säga möjlighet till flektion/ extension, 
abduktion/adduktion och pronation/supination som 
styrs med hjälp av varsin motor. Det är ett lätt 
exoskelett som består av en mekanik och 
elektronik som ska kunna utvecklas ytterligare i 
framtiden och det har möjlighet till back i alla de 
tre graderna av frihet för en smidigare och säkrare 
interaktion mellan robot och människa.

IIT-wrist robot har ett rörelseomfång (RoM) på -70º till +70º mellan flektion och extension, -35º till 
+35º mellan adduktion och abduktion, -80º till +80º mellan pronation och supination vilket på ett 
ungefär ska motsvara det normala rörelseomfånget hos en människa (18).

En studie undersökte genomförbarheten av ett träningsprotokoll där IIT-wrist robot ska användas 
(18 (kvalitetsnivå: dålig)). Exoskelettets ändamål är att ge kinestetisk feedback under motorisk 
träning/rehabilitering av handen. Det som mättes i studien var bland annat grad av vridmoment i 
deltagarnas leder och hastigheten i vilken olika rörelsemoment kunde utföras i olika uppgifter. En 
förbättring av deltagarnas rörelseförmåga kunde konstateras vid studiens slut (Bilaga 3). Enligt 
artikeln motiverar det positiva resultatet forskarna till planering för vidare kliniska studier med IIT-
wrist robot och visar att det anpassade träningsprotokollet är hållbart och får bra respons av 
användarna, något som öppnar möjligheter att införa rehabilitering med IIT-wrist robot i klinisk 
verksamhet, enligt forskarna (18).

5.4.5. PERCRO L-Exos

L-Exos är ett exoskelett som är utvecklat för 
rehabilitering av höger arm och har fem 
frihetsgrader. Det är enkelt att bära och kan 
anpassas efter den person som ska bära det. 
Armbågen är fastspänd i exoskelettet och om så 
behövs kan även handleden spännas fast om 
personen som bär det har svårt att kontrollera 
rörelserna i handen. Det är tillverkat för att ge 
viktkompensation i armen, både aktiv och 
inställbar, och det klarar kontrollerade krafter på 
upp till 100 N. När detta exoskelett används sitter 
patienten på en stol framför en skärm med 
exoskelettet fastspänt på armen. På skärmen spelas 
olika verkliga scenarion upp där patienten får 
träna på olika uppgifter med hjälp av L-Exos (19).

Ändamålet med L-Exos är att ge mer kontrollerade rörelser i handen med hjälp av 
viktkompensation i armen. En studie gjordes med syftet att utvärdera robotteknisk terapi för 
strokepatienter under rehabilitering och mätningar gjordes bland annat i motorisk funktion och 
rörelseomfång (19 (kvalitetsgranskning: medel)). Resultatet visade hög signifikant förbättring i 
axelns, handens och armbågens rörelseomfång samt i den motoriska funktionen (Bilaga 3). I studien 
genomförs under en sexveckorsperiod tre träningssessioner om en timme per vecka. Deltagarna 
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Figur 12: IIT-wrist robot bidrar till förbättrad rörelseförmåga och 
rörelseomfång i handleden. (s.28)

Figur 13: Exoskelettet L-Exos används ofta i ett virtuellt 
verklighetstroget rehabiliteringssammanhang. (s.28)



rapporterade goda framsteg inom ADL-utförande, men detta kunde inte kopplas samman med de 
förbättringar som gjordes i utförandet av studiens valda uppgifter, vilket enligt studien kunde bero 
på olika faktorer. Dessa faktorer kunde inte identifieras och därför krävs vidare forskning för att 
fastställa dem (19).

5.4.6. RUPERT

 RUPERT är ett mobilt exoskelett konstruerat för människans arm. 
Dess frihetsgrader är fyra stycken; flektion i axel, extension i armbåge 
och hand/handled samt supination i underarm. Exoskelettet har 
tillverkats i så lätt material och så ekonomiskt som möjligt samt kan 
användas i både hemmet och på sjukhuset. Det huvudsakliga syftet 
med exoskelettet är att använda det i repetitiv neural träning av grepp- 
och sträckningsrörelser i olika uppgifter (10). RUPERT utvecklades 
för att assistera patient och terapeut under rehabilitering. Den studie 
som har gjorts med detta exoskelett syftade till att utvärdera RUPERTs 
lämplighet, säkerhet och effektivitet inom ADL-utförande i klinisk 
miljö för patienter med funktionsnedsättningar till följd av stroke 
(10 (kvalitetsnivå: medel)).

Både patienter och terapeuter var positiva till exoskelettet och några deltagare förbättrade sin 
motoriska funktionsförmåga (Bilaga 3). I studien har säkerhetsaspekten diskuterats och bedömts 
som bra då det bland annat finns en stoppknapp och exoskelettet har ett begränsat rörelseomfång i 
varje led som minimerar skaderisken för patienten. Då exoskelettet är portabelt och lätt att bära kan 
det i en naturlig miljö användas i både sittande och stående, samt bidra till terapi som underlättar 
utförandet av dagliga aktiviteter. I nuläget har det testats och börjat användas i "reaching" (att 
räcka/nå) och vid självständigt matintag, men exoskelettet kan även programmeras till att fungera i 
andra aktiviteter (10).

5.4.7. Wearable Orthosis for Tremor Assessment and Suppression (WOTAS)

WOTAS har utvecklats för att hitta strategier till att kunna dämpa tremor. 
Exoskelettet har tre frihetsgrader och är konstruerat så att det ska likna de 
mänskliga övre extremiteterna. Det spänner över armbåge och handled där det 
kan utföra flektion/extension i armbåge, pronation/supination i underarmen 
och flektion/extension i handled. WOTAS är tillverkad i termoplast och har ett 
textilunderlag för att pressa ihop mjukdelarna och därmed få en bättre fixering 
av stödet (12).

Exoskelettets ändamål är att reducera tremor och studien ämnar att ta reda på 
möjligheten i detta (12 (kvalitetsnivå: god)). Det framkom i resultatet att 
deltagarnas tremor reducerades, om än i olika grad beroende på hur kraftig den 
ursprungliga tremorn var. På grund av sin storlek och klumpighet kunde 
WOTAS inte riktigt ses som en lösning på problemet då deltagarna såg en risk 
för social utfrysning under användandet. En gemensam efterfrågan var att 
kunna dölja exoskelettet under kläderna (Bilaga 3). Exoskelettet visade sig ha 
en minimumgräns för tremorreducering, vilket innebär att det är obrukbart för 
personer med lätt till medelsvår tremor (12).
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Figur 14: Exoskelettet RUPERT. (s.28)

Figur 15:  WOTAS reducerar 
tremor. (s.28)



5.4.8. Wilmington Robotic Exoskeleton (WREX)

WREX är designat för att kunna användas i 3D-rörelser med hjälp av ett 
elastiskt band och det använder sig dessutom av en 
gravitationskompenserande teknik. Det är en artificiell arm med fyra 
frihetsgrader som kan hjälpa till vid frivilliga rörelser. WREX är tillverkat 
av ihåliga stålstänger placerade i ett parallellogramsystem6 och kan 
assistera vid rotation i axel och armbåge, men inte vid pronation/supination 
i armbåge. Exoskelettet kan anpassas storleksmässigt till varje individ (11, 
14, 17).

Tre studier använde sig av exoskelettet WREX (11, 14, 17 (kvalitetsnivåer: samtliga medel)). 
Exoskelettets ändamål är att fungera som assistent åt terapeuten under träning av arm- och 
handrörelser, samt möjliggöra ökad självständighet vid utförande av ADL. Studierna avsåg att 
utvärdera exoskelettets nytta för personer som drabbats av stroke eller andra neuromuskulära 
sjukdomar, för personer med felställningar i kroppen på grund av artrogrypos samt möjliggöra ökad 
självständighet för individer som drabbats av detta. Det som mättes i studierna var kinematik och 
muskelaktivitet, samt hand- och armrörelser i utförandet av olika aktiviteter i dagliga livet. 
Gemensamt för två av studierna var att några deltagare var så nöjda med WREXs assistans i att 
interagera med omgivningen att de fortsatte använda exoskelettet även efter studien i flera olika 
aktiviteter, men i vilka framkom inte (11, 17). I den tredje studien där WREX användes visade 
resultatet en signifikant förbättring i rörelseförmåga och rörelseomfång i armen, även för de med 
svårast nedsättning till följd av stroke (14). Trots mycket positiv respons framkom i utvärderingen 
av studierna att WREX ibland upplevdes begränsa användarens arbetsyta och vid proximala rörelser 
kunde exoskelettet kännas klumpigt och hindrande. Något annat som bemöttes negativt var att 
exoskelettet inte har någon frihetsgrad för att assistera vid pronation/ supination och följaktligen 
kvarstår problem för användare med ulnardeviation. Dessutom fick en användare negativ respons av 
sina kamrater vilket ledde till minskad användning av exoskelettet. Svagare deltagare hade svårt att 
kompensera för trögheten i WREX och viss svårighet i anpassning till den nya tekniken förekom 
hos vissa deltagare som tidigare hade haft hjälp i form av personlig assistans eller kompenserande 
rörelser (Bilaga 3). Detta ledde till att vissa av dem förkastade WREX och återgick till tidigare 
beteenden vid sitt aktivitetsutförande, som innan studien hade upplevts som besvärande för 
individen (11). I utvärderingen av WREX diskuteras att om arbetsytan görs mer tillgänglig för 
individen kan denne under träning med exoskelettet på ett mer funktionellt sätt använda sin arm och 
arbetsterapeuten kan då i rehabiliteringsprogrammen införa en mer uppgiftsspecifik träning (14). 
Det talas även om att WREX kan bevara självständigheten och självkänslan hos individer med 
muskulära eller motoriska nedsättningar vid utförandet av dagliga livets aktiviteter (17). 

6 En fyrhörning. Geometrisk figur vars motstående sidor är parallella.
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Figur 16: Exoskelettet WREX kan 
anpassas storleksmässigt. (s.28)



5.5. Sammanfattning av resultat
I resultaten framkom att exoskeletten överlag bidrog till förbättring i bland annat rörelseomfång, 
rörelse/funktionsförmåga, motorik, tremorreducering, muskelstyrka och självständighet inom ADL-
utförande hos flera deltagare. Graden av förbättringen berodde ofta på vilken ursprunglig grad av 
nedsättning individen i fråga hade innan behandlingen. Värdet av att använda exoskeletten skattades 
högt hos de flesta av studiernas deltagare oavsett hur stor eller liten förbättringen var och en del av 
dem tyckte exoskeletten underlättade så mycket i vardagen att de önskade att få fortsätta använda 
dem även efter att studierna slutförts (Bilaga 3).

6. Diskussion

6.1. Metoddiskussion
Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie (8) för att få en så övergripande bild som möjligt av 
den forskning som finns att tillgå på det område vi valt att skriva om. En empirisk studie var inte 
möjlig eftersom de här tekniska hjälpmedlen inte har implementerats i Sverige och kännedomen om 
dem är mycket begränsad, detta enligt vad vi har förstått och fått höra vid mindre efterforskningar. 
Ett treårigt projekt var på väg att genomföras på en rehabiliteringsklinik på Danderyds sjukhus 
genom att ta in och pröva ett exoskelett från Japan kallat HAL (21), men projektet avskrevs av 
okänd anledning.

De databaser som användes var Medline, Amed och Cinahl. Vi anser att valen av dessa var 
relevanta eftersom de handlar om arbetsterapi, rehabilitering och medicin. Material söktes även i 
databaser med mer teknisk inriktning, men inget av intresse och relevans kunde tas fram. Somliga 
av de valda sökorden, till exempel occupational therapy, ADL och activities of daily living valdes 
för att vi önskade få en så arbetsterapeutisk inriktning som möjligt på artiklarna och studien. Det 
visade sig att sökorden behövde vara mycket specifikt inriktade på vårt valda område för att 
sökningen inte skulle generera träffar som behandlade området för brett och generellt. Det var inte 
en självklarhet i början att den här litteraturstudien skulle kunna genomföras, men efter att sökorden 
specificerats gick det att få fram ett tillräckligt antal relevanta artiklar för att genomföra studien, 
även om användandet av sökordet rehabilitation fortfarande tog fram en del irrelevanta artiklar som 
sållades bort. Trots detta skulle vi vid en eventuell ny studie om ämnet använda oss av samma 
sökord för att få med den rehabiliterande aspekten kring exoskelett (Bilaga 2).

Valet av inklusionskriterier baserades på syfte, problemformulering och vårt eget intresse. Vi valde 
att fokusera på exoskelett för övre extremitet för att begränsa studiens omfång. Även om antalet 
relevanta artiklar upplevdes som relativt begränsat under sökningen, så insåg vi att det skulle bli för 
mycket material att hinna gå igenom under litteraturstudien om vi skulle välja att skriva om 
exoskelett för hela kroppen. Eftersom uppsatsen skulle handla om exoskelett inom rehabilitering, 
hur de fungerade för personer med fysiska funktionsnedsättningar, valde vi att exkludera artiklar 
som handlade enbart om exoskelettens design. De flesta studier var förstudier/pilotstudier eller 
studier med väldigt få deltagare gjorda som en prövning av genomförbarhet inför större studier 
(Bilaga 3). Därmed var exklusion av någon studietyp inte möjlig, eftersom det inte hade lämnat 
kvar tillräckligt med material.
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Analysen genomförde vi först var för sig, därefter jämfördes svaren. Tanken var att om den ena 
missade viss information kunde den andra eventuellt komplettera den och vice versa. Att gå tillväga 
på det här sättet ökade kvaliteten på litteraturstudien i det avseendet att vi då kunde få med så 
mycket relevant information som möjligt, även om någon av oss missade något. Efter analysen av 
artiklarna visade det sig att så blev fallet och information sammanfördes från båda våra analyser till 
gemensamma svar som sattes in i uppsatsen.

Kvaliteten på artiklarna bedömdes som medelmåttlig. Det som drog ner kvaliteten var i första hand 
att ett par artiklar inte uttryckligen beskrev urvalsmetod med tillhörande inklusions/exklusions-
kriterier, men även otydlighet i vilka mätinstrument som användes samt om de som valts i studierna 
var valida och reliabla. Anledningen till att vi valde att göra kvalitetsgranskningen av artiklarna 
efter urvalet och analysen var för att mängden material med relevans för vårt syfte var begränsad. Vi 
ville inte att någon av våra valda artiklar skulle exkluderas på grund av sämre kvalitet om innehållet 
var relevant och vetenskapligt. 

De svagheter vi anser finns i den här litteraturstudien är att deltagarantalet i de artiklar som ingick 
oftast var väldigt litet och att de flesta av artiklarnas kvalitet inte var högre än medel. Inför analysen 
tog vi med frågan "deltagande yrkesgrupper", vilket avser de yrkesgrupper som hjälper forskarna 
och de deltagande individerna i genomförandet av studien. Vi valde att inte presentera den frågan då 
det i majoriteten av artiklarna inte framkom, vilket vi tyckte hade varit intressant att veta inför 
framtida studier och eventuell framtida implementering av exoskelett inom vården. Studien visade 
sig vara genomförbar, även om kvaliteten inte blev den bästa. Både för- och nackdelar i 
användningen av exoskelett har tagits upp samt, i förekommande fall, planer på vidareutvecklingar 
för att ytterligare förbättra de resultat som har uppnåtts i forskning och praxis hittills.

6.2. Resultatdiskussion
De exoskelett vi har valt att beskriva i vår uppsats har till uppgift att assistera och underlätta vid 
rörelser för personer med olika typer och svårighetsgrad av fysiska funktionsnedsättningar i övre 
extremitet. Användningen av exoskeletten visade en övergripande förbättrad förmåga i bland annat 
motorik, rörelseomfång, muskelstyrka, utförande av dagliga livets aktiviteter, samt reducering av 
tremor (Bilaga 3). Vad beträffar utförandet av dagliga livets aktiviteter så användes inte några 
mätinstrument för att mäta just detta även om en del av studiernas deltagare fick utföra vissa ADL-
aktiviteter under experimenten, samt att även syftet i vissa studier avsåg att undersöka exoskelettens 
nytta inom dessa aktiviteter. Det är positivt att forskarna väljer att inrikta sig på ADL, men vi ställer 
oss frågande till att aktivitetsutförandet i sig inte mättes med något vedertaget instrument avsett för 
ändamålet då vi tycker att först då går det att på ett tillförlitligt sätt uttala sig om huruvida 
exoskelettet gör nytta i dessa aktiviteter eller inte. Även om personer klarar av att utföra vissa 
rörelser med hjälp av exoskelettet finns det ingen garanti att aktiviteten som inkluderar 
användningen av rörelsen fungerar när det kommer till att interagera med föremål i omgivningen 
(6).

I de flesta studier var resultaten entydiga. Majoriteten av alla studiernas deltagare var positiva till 
exoskelettet som prövades och upplevde det vara till nytta i de ändamål som avsågs, vilket i flera 
fall ledde till att fortsatt användning av dem efterfrågades. Trots det positiva gensvaret över 
användningen av de olika exoskeletten framkom även negativ respons i vissa fall där deltagarnas 
svårighetsgrad av funktionsnedsättning eller exoskelettets design orsakade att exoskelettens 
ändamål inte uppfylldes fullt ut. Andra likheter mellan studierna var att de flesta gjorde före- och 
eftermätningar och i många fall med samma mätinstrument (Bilaga 3). Det är möjligt att andra typer 
av studier var svåra att använda när deltagarantalet var så pass lågt, vilket kan ses som en 
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övergripande nackdel som påverkar de slutsatser som kan dras om studiernas kvalitet och 
tillförlitlighet. Tillförlitligheten var inte så hög som hade önskats, men inte heller obefintlig enligt 
kvalitetsgranskningens resultat. Detta resultat var emellertid väntat eftersom majoriteten av de 
studier som finns att tillgå är förstudier, varvid det inte går att göra så mycket åt saken eftersom 
forskningen om exoskelett inte har kommit längre. Under kvalitetsgranskningen var en bedömd 
faktor studiernas generaliserbarhet. Vår tolkning är att viss generaliserbarhet finns i en del av dem 
eftersom den signifikanta skillnaden före och efter användning av exoskeletten var hög hos 
majoriteten av deltagarna, vilket rimligen borde betyda att en sådan skillnad skulle kunna ses även 
hos en lite större population. Dock kvarstår faktum att det var få deltagare i många av studierna, 
varvid generalisering till en större population kan vara svår att göra, trots de övergripande positiva 
studieresultaten, i synnerhet som deltagarnas personliga tillstånd kan ha påverkat studiernas resultat 
(9).

En annan tanke och reflektion är att inga relevanta artiklar fanns att tillgå där forskare genomförde 
studier med kontrollgrupper, något som även det påverkar kvaliteten och tillförlitligheten i studien 
negativt. Resultatet skulle vara avsevärt mer tillförlitligt och, inte minst, mer intressant om en eller 
flera studier genomfördes där en grupp fick rehabilitering med exoskelett, en andra grupp fick 
genomgå en vedertagen rehabiliteringsmetod och där en tredje grupp fick vara kontrollgrupp. 
Kontrollgrupper och större deltagargrupper skulle kunna bidra med mycket mer till vetenskapen 
kring exoskelett inom rehabilitering i jämförelse med de artiklar som finns idag inom detta ämne. 
Alla kan ha olika grad av nedsättning, även om orsaken i många fall är densamma. Har en individ 
en lättare nedsättning kan eventuellt förutsättningarna för positiva framsteg vara större än hos en 
individ som har svårare nedsättningar, även om de placeras i samma studie med samma upplägg. I 
vissa studier deltog friska/arbetsföra individer tillsammans med individer som drabbats av 
funktionsnedsättningar (Bilaga 3), vilket kan lyfta fram vissa tveksamheter i behandlingens/ 
exoskelettens effektivitet. Dock vill vi ändå lyfta fram de generellt positiva resultaten i de 
inkluderade artiklarna eftersom de kan läggas till grund för och uppmuntra vidare forskning 
om/utveckling av exoskelett. Om flera studier visar övervägande positiva resultat för små grupper 
tror vi att det kan komma att vara av större intresse att undersöka hur exoskeletten fungerar även i 
större populationer. Även om vi vill lyfta fram det positiva i resultaten är det mycket viktigt att ta i 
beaktande den negativa respons som behandlar kostnadseffektivitet, säkerhet, acceptans av 
exoskelettet, bekvämlighet i att använda det samt estetik. Dessutom är det viktigt att se till att den 
teknik som krävs för att exoskeletten ska fungera så bra som möjligt för varje individ finns att tillgå 
(12, 17).

Utvecklingen av teknologin visar lovande framsteg för rehabiliterande robotar och kan i framtiden 
bidra till ännu bättre resultat om utvecklingen fortsätter i samma takt (2). Flera av exoskeletten är 
tillverkade endast för personer med högersidig nedsättning i övre extremitet, men då det finns 
personer med nedsättning i vänster sida funderar forskarna på att utveckla exoskelett även för 
vänstersidig nedsättning (13). Utökande av frihetsgrader, tillverkning av exoskelett i lättare och 
bättre material samt studier med större antal deltagare i fler sjukdomsgrupper är några önskade 
punkter för vidareutveckling som är på tal (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19). Forskare vill även utföra 
vidare studier för att undersöka hur användandet av exoskelett vid aktiviteter i dagliga livet kan 
förbättras (10, 15, 18), samt så vill de i framtida studier använda sig av fler och bättre 
mätinstrument för att bättre kunna bedöma den motoriska förmågan (20). Det har även gjorts en 
studie för att utvärdera genomförbarheten av ett nytt system i styrning av exoskelett. Systemet 
fungerar så att signaler till exoskelettet skickas från hjärnan via musklerna (22), någonting som vi 
tror kan bidra till mycket positiv respons både hos patienter och vårdare, men framför allt till 
allmänintresset.

20



6.3. Etiskt resonemang
Fem av artiklarna tar upp att förslaget till studien är granskat och godkänt av etiska kommittéer, 
samt att skriftligt och muntligt samtycke har inhämtats från studiens deltagare (12, 14, 17, 18, 20). 
Etiskt resonemang har inte förts i någon av artiklarna, vilket påverkar artiklarnas kvalitet negativt 
(Bilaga 2) och även om inga etiska frågor behövde diskuteras kunde det ha skrivits ner så att läsaren 
förstår att det åtminstone har tagits i beaktande. Säkerheten var en aspekt som det togs hänsyn till i 
tre av studierna (10, 12, 13). Forskarna menar att det är viktigt att diskutera eftersom exoskelettets 
design är uppbyggt för att interagera med människan och det bör ske på ett så säkert sätt som 
möjligt för att undvika att skada tillfogas användarna under rehabilitering (13).

7. Slutsats  
Det finns exoskelett för enbart hand, delar av armen eller hela övre extremitet och de är en 
potentiell rehabiliteringsmetod vid träning av till exempel rörelseomfång, rörelseförmåga, muskel-
styrka och reducering av tremor. Dessutom ger användning av exoskelett möjlighet till större 
självständighet hos individerna. Viss utveckling krävs för ökad bekvämlighet och alla exoskelett är 
under vidareutveckling. I nuläget finns exempelvis vissa problem med designen och en del individer 
är på grund av sin sjukdom/nedsättning för svaga för att använda exoskeletten. Resultaten visar att 
exoskeletten i framtiden efter vidare forskning och studier kan vara av stor betydelse inom 
rehabilitering för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Vi tror att nästa steg skulle kunna bli 
att genomföra studier med exoskelett i större grupper och med tanke på det fokus som i allt större 
omfattning riktas mot användandet av exoskelett inom ADL, skulle det kunna anses angeläget att 
börja använda ADL-bedömningsinstrument. Detta för att på ett mer tillförlitligt sätt kunna uttala sig 
om effekten av träning med exoskelett. Det finns inte så mycket vetenskapligt dokumenterad 
forskning om exoskelett inom rehabilitering och kvaliteten på det använda materialet i den här 
uppsatsen är medelmåttligt, varvid resultatet bör läsas med viss förbehållsamhet.
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Bilaga 1

Databassökning, matris

Databas Sökord Träffar Uv 1 Uv 2 Artiklar, referensnummer

Cinahl
peer reviewed

Exoskeleton 7 3 -

Exoskeleton
+ function

2 1 -

Exoskeleton
+ rehabilitation

5 1 1 - Effect of a gravity-compensating 
orthosis on reaching after stroke: 
evaluation of the Therapy Assistance 
WREX (14)

Exoskeletons
+occupational therapy

0 - -

Exoskeleton
+ rehabilitation
+ orthoses

3 1 1 - Passive exoskeletons for assisting limb 
movement (WREX) (17)

Exoskeleton
+ outcome

4 - -

Exoskeleton
+ evaluation

5 1 -

Exoskeleton
+ effect

8 - -

Robotic treatment
+ occupational therapy
+ stroke

4 - -
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Databas Sökord Träffar Uv 1 Uv 2 Artiklar (referensnummer)

Medline
(via ebcso)

Academic 
Journals

Exoskeleton
+ activities of daiy living

8 4 4 - Effects of intensive arm training with 
the rehabilitation robot ARMin II in 
chronic stroke patients: four-single-
cases (15)
- Development and pilot testing of 
HEXORR: hand EXOskeleton 
rehabilitation robot (13)
- The Armeo spring as training tool to 
improve upper limb functionality in 
multiple sclerosis: a pilot study (20)
- Design and testing of a functional arm 
orthosis in patients with neurmuscular 
diseases (11)

Exoskeleton
+ outcome
+ rehabilitation

9 2 1 - Performance adaptive control strategy 
for recovering wrist movements in 
stroke patients: a preliminary feasability 
study (18)

Exoskeleton
+ evaluation
+ rehabilitation

8 4 2 - Robotic assisted rehabilitation in 
Virtual Reality with the L-EXOS (19)
- Hand function recovery in chronic 
stroke with HEXORR robotic training: 
A case series (16)

Exoskeleton
+ effect
+ rehabilitation

17 7 -
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Databas Sökord Träffar Uv 1 Uv 2 Artiklar, referensnummer

Amed
Journal Articles

Exoskeleton
+robotics
+rehabilitation

10 1 -

Exoskeleton
+ robotics
+ function

3 2 -

Exoskeleton
+ rehabilitation
+ development

3 1 -

Exoskeleton
+ outcome

2 - -

Exoskeleton
+ evaluation

5 - -

Exoskeleton
+ effect

2 - -

Robotic rehabilitation
+ ADL

4 2 -

Power assisting devices
+ exoskeleton
+ rehabilitation

11 6 1 - Design and Validation of a Rehabilitation 
Robotic Exoskeleton for Tremor 
Assessment and Suppression (12)

Robot-assisted
+ rehabilitation
+ stroke

18 2 -

Robotic device
+ rehabilitation
+ techniques

13 2 1 - Design and control of Rupert: a device for 
robotic upper extremity repetitive therapy 
(10)

Träffar Urval 1 Urval 2

151 40 11
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Bilaga 2
Granskning av studier med kvantitativ metod, enligt Willman (9)

Beskrivning av studien RCT CCT (icke randomiserad)

Forskningsmetod Kontrollgrupp/er

Patientkarakteristika Antal..........

Ålder..........

Man/Kvinna..........

Kriterier för exkludering

Adekvata exklusioner Ja Nej

Urvalsförfarande beskrivet? Ja Nej

Representativt urval? Ja Nej

Blindning av patienter? Ja Nej Vet ej

Blindning av vårdare? Ja Nej Vet ej

Blindning av forskare? Ja Nej Vet ej

Bortfall
Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej

Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej

Adekvat statistisk metod? Ja Nej

Etiskt resonemang? Ja Nej

Hur tillförlitligt är resultatet?

Är instrumenten valida? Ja Nej Vet ej

Är instrumenten reliabla? Ja Nej Vet ej

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej Vet ej

Sammanfattande bedömning av kvalitet God Medel Dålig
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Bilaga 3
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