DynaDesk
Förklaringar
1. Demographic data
•

•

Subjects n=9, dvs 9 testpersoner den 10:e utelämnades då denne arbetade vid ett defekt
skrivbord. Värt att notera att en av testpersonerna haft värk i 32 år! Och övriga under
förhållandevis lång tid.
Medianålder 54 år med spridning 29-73 år

2. Self reported outcomes.
Bygger på egna uppgifter från ifylld vetenskapligt vedertagen screeningenkät (NMQ). Graderas från
0-10 på samma sätt som den enkät vi själva tidigare använt, 0 ingen smärta, 10 värsta tänkbara.
Det översta horisontella strecket indikerar mätområdet. Asterisken ovanför strecket markerar
statistisk signifikans. De undre 2 horisontella strecken indikerar medelvärdet för mätserien.

•

”Global pain”

Helkroppssmärta dvs en sammanvägning av smärta från 10 olika kroppsdelar, (nacke, skuldror, axlar,
armbågar, handleder, fötter, osv). Därav index max 100 (10 x10). Tydligt mindre sammanvägd
egenupplevd smärta.

•

”Neck pain”

Nacksmärta. NRS, (Numeric Rate Scale) skala 1-10 dvs ett mått på smärtans intensitet. Mkt tydligt
minskad värk i nacke.

•

”Hospital anxiety and depression”

Uttryck för ångest och depression, förkortas HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Klart
lägre.

•

”Quality of life” (QOL)

Den hälsorelaterade livskvaliteten blev klart bättre.

3. Productivity
Försökspersonerna fick skriva exakt samma text vid både det statiska skrivbordet och DynaDesk.
Texten var av den karaktären att det inte fanns möjlighet till inlärning eller igenkänning mellan
skrivtillfällena. Mättes som antalet nedslag testpersonen hann vid de 2 olika mättillfällena under 40
minuter. Förbättringen blev 11 %.

4. Physiological outcomes
•

”Neck strength flexion”

Mäter rörligheten i nacken. Klart bättre rörlighet efter arbete i 4 veckor med DynaDesk.

•

”Strength in shoulder”

Mäter styrkan i axlarna genom antalet möjliga rörelser vid 3 kg´s belastning. Klart bättre.

•

”Pressure pain threshold in trapezius muscle”

Smärtkänslighet vid mätning med tryckplatta på trapeziusmuskeln. Mätning på höger sida (R) dvs
dominanta sidan. Statistiskt signifikant, klart bättre. Vänster sida (L) är ej statistiskt signifikant men
även här klart bättre.

