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SAMMANFATTNING 

Barn med en allvarlig cerebral pares (CP) diagnos har begränsad eller obefintlig förmåga att stå 

självständigt. Tillståndet medför även en stor risk för subluxation i höftlederna. En befintlig 

teori bland ortopeder och sjukgymnaster idag är att hjälpmedel för ståträning för barn med CP, 

såsom ståskal, med höfter i ett abducerade läge kan motverka höftledernas negativa utveckling. 

Hittills saknas det dock vetenskapliga bevis för denna teori. 

 

TeamOlmed Barn & Ungdom tillverkar ståskal med 30 graders abduktionsvinkel enligt teorin 

ovan. Men kunskaperna inom området är begränsade och företaget önskade undersöka om 

hypotesen stämmer och hur de biomekaniska förutsättningarna påverkas av ståskalen. 

 

Detta examensarbete fokuserar på olika ståställningar i abduktion för en frisk person och dess 

inverkan i de nedre extremiteterna i syfte att undersöka den befintliga teorin. 

Rörelseanalyssystemet Vicon Nexus användes för datainsamling och analys av moment kring 

knälederna. Vid analys av krafterna i höftlederna användes OpenSim, ett simuleringsprogram 

för det muskuloskeletala systemet i 3D. 

 

Resultatet från Vicon visar att knäna har ett inre varusmoment i frontalplanet, vilket är ofarligt 

för knälederna, i såväl abducerade som vanlig höftposition. Simuleringsresultatet från 

OpenSim visar att kraftvektorernas riktningar ändras i samband med ändringar av 

abduktionsvinklar. Detta betyder att kraftvektorernas riktningar i höfterna, uttryckta i femurs 

koordinatsystem, är snarlika för ståpositioner med olika abduktionsvinklar. Beloppet av 

kontaktkraften ökade dock med ökande höftabduktionsvinkel. 

 

Momenten som uppstår vid olika ståställningar är ofarliga för knälederna och kraftvektorernas 

riktningar i höfterna är oberoende av abduktionsvinklarna för en frisk person. Den enda 

skillnaden i höftbelastning med stående i höftabduktion var ökade belopp av höftkontaktkrafter. 

För att noggrannt kunna utvärdera huruvida en ökad kontaktkraft kan påverka höftens tendens 

att migrera ur led, samt huruvida liknande observationer finns hos patienter med CP skador i 

sina ståskal, krävs det vidare studier. Tack vare observationerna av denna pilotstudie kan man 

ställa mer relevanta studiefrågor kring biomekaniska mekanismer i en större studie med barn 

med CP-diagnoser.  
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ABSTRACT 

Children with a serious diagnosis of cerebral palsy (CP) have limited or no ability to stand 

independently. CP and the accompanying abnormal motor control also present a great risk for 

subluxation at the hip joints. One existing theory among orthopaedists and physiotherapists is 

that a standing orthosis with the hips in an abducted position would help to reduce this risk and 

prevent hip joints from subluxation, although there is no yet scientific evidence behind this 

hypothesis.  

 

TeamOlmed Barn & Ungdom has recently begun to manufacture standing orthoses with 30 

degrees of hip abduction according to the above theory. However, as the knowledge in this area 

is limited, the company wishes to examine the hypothesis and effects of standing orthoses on 

the biomechanical conditions of the human body. 

 

This master thesis focuses on standing positions in different hip abduction angles of a healthy 

adult. The focus is also on the effects that these positions have on the knee and hip joints in 

order to test the existing theory.  The motion capture analysis system Vicon Nexus was used for 

data collection and to analyze the moments around the knee joints. For the hip joints, the 

simulation program OpenSim was used to simulate and analyze the musculoskeletal system of 

the human body. 

 

The results from the motion analysis show that the interal moments around the knee joints in the 

frontal plane are mostly varus moments in all standing positions, which are not unhelthy for the 

knee joints. The simulation results from OpenSim indicate that the direction of the joint contact 

force vectors changes as the abduction angle changes. This means that the direction of the force 

vectors in the hip joints, expressed in femur’s coordinate system, is similar for stances with 

different abduction angles. The magnitude of the contact force, however, increased with 

increasing hip abduction angles. 

 

Knee moments in different standing positions are not harmful to the knee joints and the 

directions of hip joint contact force vectors are independent on the abduction angles for a 

healthy person. From biomechanical point of view, the only difference observed in lower 

extremity joint loading was the increased magnitude of the hip joint contact force. Whether this 

increase makes a difference in the hip’s tendency to subluxate and whether these observations 

are present in children with CP and in the standing orthoses warrant further investigation. The 

findings from this pilot study therefore make it possible to pose relevant questions in a larger 

research study of children with CP.  
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CMC  Computed Muscle Control 

 

CP  Cerebral Palsy (sv. Cerebral Pares) 

 

CPUP  CP follow-Up Programme (sv. Uppföljningsprogram för CP) 

 

GMFCS Gross Motor Function Classification System (sv. klassifikation av 

grovmotorisk funktion vid CP) 

 

GRF Ground Reaction Force 

 

HI  Hjälpmedelsinstitutet 

 

ID  Inverse Dynamics 

 

IK  Inverse Kinematics 

 

ISO International Organization for Standardization (sv. internationella 

organisationen för standardisering)  

 

JR Joint Reaction 

 

PD controller Proportional Derivative controller 

 

RI/MI Reimer’s Index/Reimer’s Migration Index (sv. Reimers 

migrationsindex) 

 

RRA Residual Reduction Algorithm 

 

SCPE Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (sv. övervakningsnätverk 

av CP i Europa) 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Ståskal är en bål-höft-ben-ortos, ett hjälpmedel som stabiliserar kroppen i en stående ställning. 

Patienter som har Cerebral Pares (CP) med GMFCS (Gross Motor Function Classification 

System) nivå IV och V har alltid problem med att stå. I samband med spasticitet på 

höftadduktorerna löps en stor risk för subluxation i höftlederna. En befintlig teori är att ståskal 

med 30 graders abduktionsvinkel kan minska denna risk och förhindra den negativa 

utvecklingen hos höftlederna. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för detta påstående, 

varför det ortopedtekniska företaget TeamOlmed Barn & Ungdom är intresserat av att veta 

påverkan på lederna i de nedre extremiteterna för denna typ av ståskal, framför allt på höftleder, 

men även knä- och fotleder.  

 

TeamOlmed Barn & Ungdom är ett dotterbolag till det ortopedtekniska företaget TeamOlmed 

och dess kontor är beläget i Solna. Verksamheten riktar huvudsakligen in sig mot barn och 

ungdomar. Idag har företaget ca 40 anställda som bl.a. arbetar med framtagning av individuellt 

anpassade ortoser och proteser. Detta arbete har utförts i samarbete med TeamOlmed Barn & 

Ungdom. 

 

1.2 Mål 
Målet formulerades som att utvärdera påverkan av  

 

1) abduktionsvinkel med och utan kil i frontalplan 

a) i kombination med knäflexion  

i) i kombination med medial rotation i höfter 

(1) i kombination med simulerad spasticitet i höftadduktorerna 

 

på biomekaniska förutsättningar vid knä- och höftleder, d.v.s. 

 kontaktkrafter i höftleder 

 inre moment kring knäleder i frontalplanet. 

 

Målet med detta arbete var således att besvara följande frågor: 

 Motverkar en abduktionsvinkel höfterna från lateralisering? 

 Missgynnas knäna i strävan att förbättra höfternas förutsättningar? 

1.3 Avgränsningar 

 Mätningarna utfördes på en frivillig frisk forskningsperson, nämligen examensarbetare 

själv. 

 Analysen skedde i frontalplanet. 

 Arbetet ska tolkas som en pilotstudie som ska isolera olika ståpositioners 

belastningseffekt på höfter och knän. 

 Inget ståskal har använts i detta arbete. 
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1.4 Metod  
Datainsamlingen utfördes i Motoriklab på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. 

Rörelsesystemet som användes var Vicon MX. För muskuloskeletal modellering har 

programmet OpenSim använts. 

 

Varus- / valgusmoment kring knäleder erhölls med Vicon MX och Vicon Polygon, medan 

kontaktkrafter i höftleder beräknades med RA (rörelseanalys), ID (invers dynamik), RRA 

(Residual Reduction Algorithm ), CMC (Computed Muscle Control) och JR (Joint Reaction) i 

OpenSim. Kontaktkrafters riktningar beräknades med Matlab. Vidare information kring hur 

analyserna och simuleringarna utfördes fås i kapitel 3 och 4.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Biomekaniska begrepp 
I detta avsnitt behandlas de relevanta biomekaniska begreppen för detta arbete. 

 

2.1.1 Anatomiska termer för läge och rörelse 
För att tydligt kunna ange kroppens läge och extremitetsrörelser används vissa grundläggande 

termer som visas i Figur 1 och Tabell 1.  

 
Figur 1. Kroppen är  indelad i tre ortogonala plan: frontalplanet, sagittalplanet och transversalplanet. Reproducera 

från (Wikipedia, 2013).  
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Tabell 1. Termer för kroppslokalisering och extremitetsrörelser. 

 

2.1.2 Valgusknä 
Valgusknä (se Figur 2) är det patologiska resultatet av en inåtroterad höftled och flexerad 

knäled, vilket ger upphov till så kallat varusmoment. Motsatt position ger valgusmoment. 

  

 
Figur 2. Valgusknä, karakteriserat av en inåtroterad höftled och flexerad knäled (Zimmer, 2011). 

 

  

Term Förklaring 

 

Flexion/extension 

 

Rörelse i sagittalplanet, böjning/sträckning 

kring en led. 

 

Dorsiflexion/plantarflexion 

 

 

Inåt-/utåtrotation 

 

Rörelse i sagittalplanet, böjning/sträckning i 

en fotled. 

 

Rörelse i transversalplanet, mot/från 

kroppsmitten. 

 

Inversion/eversion Rörelse i frontalplanet, 

utåtrotation/inåtrotation av en fotled. 

 

Abduktion/adduktion 

 

Rörelse i frontalplanet, från/mot 

kroppsmitten. 

 

Flexor/extensor Muskler som aktiveras vid flexion/extension. 

Abduktor/adduktor Muskler som aktiveras vid 

abduktion/adduktion. 
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2.2 Cerebral Pares (CP) 

2.2.1 Definition 
CP innebär en försämring av motorisk kontroll i vissa delar av kroppen genom hjärnskada. Det 

definieras som en grupp rörelsenedsättningar och kroppshållningssjukdomar orsakade av 

hjärnskador under fosterstadiet, under förlossning eller strax efter förlossning och fram till två 

års ålder (Pakula, et al., 2009; McGrath, 2011). Det är den vanligaste orsaken till rörelsehinder 

hos barn (Dalén, 2011). Enligt en undersökning från SCPE, ett övervakningsnätverk av CP i 

Europa, fick ungefär två av tusen nyfödda barn diagnosen mellan 1980 och 1990 (Johnson, 

2002). Förutom rörelsehinder kan CP uttryckas med sekundära störningar som talsvårighet, 

syn- och hörselnedsättning, epilepsi samt avvikande neuromuskulär kontroll. Det kan också 

relateras till problem med perception, kognition och förändrat beteende (Pakula, et al., 2009). 

 

2.2.2 Fysiologisk klassifikation 
Från ett fysiologiskt perspektiv kan CP delas in i två typer: den spastiska och icke spastiska. 

Spasticitet är ett vanligt kännetecken av CP och innebär att det råder en förhöjd 

muskelspänning i delar av eller hela kroppen. Det är en hastighetsinducerad stretchrespons som 

gör att det blir svårt att kontrollera rörelser. Variationen är däremot stor. En del drabbade av CP 

har endast ett lätt rörelsehinder, medan vid andra fall är muskelkontroll helt frånvarande, vilket 

gör det omöjligt att utföra viljestyrda rörelser.  

 

Vidare kan spastisk CP delas in i tre grupper beroende på var i kroppen den motoriska 

nedsättningen drabbar: hemiplegi, diplegi och tetraplegi. Hemiplegi kallas också unilateral CP, 

där ena sidan av kroppens övre och nedre extremiteter är involverade. Diplegi refererar till en 

bilateral påverkan, där båda sidor av kroppen är påverkade. De övre extremiteterna påverkas 

dock mindre än de nedre extremiteterna. Tetraplegi innebär att alla fyra extremiteter är 

allvarligt och ungefär likvärdigt påverkade. 

 

Icke spastisk CP kan delas in i två huvudgrupper: dystoni och ataxi. Dystoni innebär att 

rörelsenedsättningen orsakas av felaktiga spänningar som uppstår i kroppens muskler. 

Sammandragningarna i musklerna är ihållande och leder till ofrivilliga och upprepade rörelser 

samt onormala kroppsställningar. Ataxi innebär oförmåga att samordna rörelser. Rörelserna 

blir osäkra, skakiga och våldsamma i och med att det är svårt att koordinera rörelsernas 

riktningar och krafter (Pakula, et al., 2009; McGrath, 2011). 

 
2.2.3 Klassifikation baserad på den motoriska funktionen 
I ett kliniskt sammanhang har klassifikationsmetoder som GMFCS tagits fram för de nedre 

extremiteterna. GMFCS är en klassifikationsmetod för grovmotorisk funktion vid spastisk CP. 

Grovmotorik kan exempelvis vara förmågan att krypa, sitta eller gå. Metoden används för att 

klassificera grovmotorisk funktion i olika nivåer baserad på självinitierade rörelser med 

betoning på sittande och gående. Klassifikationen utvecklas från GMFM (Gross Motor 

Function Measurement), en klinisk mätning framtagen för att evaluera ändringen i 

grovmotorisk funktion hos barn med CP (Dalén, 2011; canChild, 2013).  

 

GMFCS använder en skala med 5 nivåer, där nivå I innebär minst och nivå V innebär störst 

funktionsnedsättning. Metodens tillvägagångssätt är åldersrelaterat och individuellt. 

Bedömningen av vilken nivå barnet befinner sig på utförs bäst vid åldern 4-7 år. Detta eftersom 

det vid tidigare ålder finns risk att sjukdomen inte har brutit ut och vid senare ålder förändras de 

neurologiska tecknen (spasticitet, dystoni och antaxi), vilket gör att det blir svårare att 

bedömma fallet (Dalén, 2011; CPUP, 2012). Tabell 2 visar en lista över olika nivåer av 

GMFCS. 
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Tabell 2. Olika nivåer av GMFCS för barn med CP (canChild, 2013). 

2.3 Höftsubluxation 
En höft består av ett lårbenshuvud och en höftledsskål (acetabulum). Höftsubluxation är ett 

tillstånd som innebär att lårbenshuvudet förskjuts lateralt så att en viss andel hamnar utanför 

skålen. Till skillnad från detta, innebär höftluxation en helt luxerad höft, d.v.s. hela 

lårbenshuvudet hamnar utanför skålen. Svårighetsgrader av höftsubluxation mäts med Reimers 

index (RI), även kallat migrationsindex (MI), vilket är en procentuell kvot som indikerar 

andelen av lårbenshuvudet som ligger utanför höftledsskålen (se Figur 3).  

 

Figur 3. Reimers index är den procentuella del av lårbenshuvudet som ligger utanför höftledsskålen, d.v.s.  

RI = A/B med A och B enligt bilden (Hägglund, et al., 2007). 

 

Nivå Beskrivning 

 
I 

 

Kan gå utan inskränkning. 

 

II Kan gå med inskränkning, behov av förflyttningshjälpmedel vid initiering av 

gående. 

 

III Kan gå med ett handhållet förflyttningshjälpmedel, t.ex. kryckor eller rullator.  

IV Kan förflytta sig själv med begränsningar, t.ex. med stolshjälpmedel med 

elektrisk drift. 

 

V Förflyttas av en assistent med hjälp av rullstol. 
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För att bestämma RI krävs en AP (anterior-posterior) radiograf av höften. RI är ett 

åldersrelaterad index. Det anses vara normalt att ha ett RI upp till 16 % för barn under 4 år och 

ett RI upp till 24 % för barn under 12 år (Dalén, 2011). Ett RI på 33 % anses vara gränsvärdet 

för att inleda en uppföljningsåtgärd i Sverige och ett RI över 40 % innebär operation för att 

kunna förhindra att höftleden förvärras ytterligare (Hägglund, et al., 2007). 

 

Barn med CP föds oftast med en normal höftled, men har en ökad risk för utveckling av 

höftsubluxation. Anledningen till detta är att CP innebär en försämrad motorisk kontroll i vissa 

muskler i kroppen, vilket skapar obalans i kroppens muskulatur. De ökade spänningarna i 

höftens adduktorer och flexorer övervinner de antagonistiska musklerna, abduktorer och 

extensorer, vilket resulterar i ett lateralt förflyttat rotationscentrum för höften (Murray & Robb, 

2006; Schejbalova, et al., 2009). 

 

Höftsubluxation kan börja utvecklas så tidigt som vid två års ålder. Grader av lateralisering 

beror på hur själva sjukdomen CP utvecklas, d.v.s. risken för subluxation ökar vid ökad nivå av 

GMFCS (Dalén, 2011; Hägglund, et al., 2005; Hägglund, et al., 2007). Risken för ett RI över 

40 % har visats vara 64 % för barn diagnostiserade med GMFCS V (Hägglund, et al., 2007). 

2.4 Ortoser, ståskal och ståträning 

2.4.1 Definition av en ortos 
Den internationella organisationen för standardisering (ISO) definierar en ortos som ”ett yttre 

hjälpmedel som används till att påverka de strukturella och funktionella neuromuskulära och 

skelettära systemens förutsättningar”. Förskrivning av en ortos görs vanligtvis av en 

ortopedläkare på begäran av en sjukgymnast (Bartonek & Eriksson, 2005).  

 

2.4.2  Typer av ortoser 
Syftet med en ortos är i högsta grad individuellt. Dess funktion beror på individens problem och 

vilka målsättningarna är. Framför allt kan dock syftet med en ortos beskrivas som stabilisering 

av en led genom att motverka krafterna som ger upphov till ledens instabilitet. 

 
Enligt ISO kan ortoser delas in i två huvudkategorier: ortoser för övre extremiteter och ortoser 

för nedre extremiteter. I fortsättningen i detta examensarbete ligger fokus på de nedre 

extremiteterna och bålen, d.v.s. ordet ”ortos” kommer användas för ingripning på fot-, knä och 

höftleder, bäcken samt bålen.  

 

I ett kliniskt avseende kan ortoser delas in i tre underkategorier: viloortoser, ståortoser och 

gåortoser. Utifrån definitioner från ISO och efter viss modifiering för svenskt förbruk, kan 

ortoser delas in i följande grupper: fotortoser, underbensortoser, helbensortoser, 

höft-ben-ortoser och bål-höft-ben-ortoser. 

 

Med avseende på möjlighet till mekanisk rörelse kan ortoser delas in i två grupper: oledade och 

ledade ortoser (Bartonek & Eriksson, 2005).  

 

2.4.3 Ståskal 
Ståskal är ett exempel på en bål-höft-ben-ortos som omger kroppssegmenten som helhet, d.v.s. 

baksidan av kroppen från fötterna upp till länd- eller bröstrygg (se Figur 4, vänster). Som 

presenterat i sektion 2.2, har barn med CP av GMFCS nivå IV och V en väldigt begränsad eller 

ingen förmåga till ett självständigt stående. Därför är det lämpligt för dessa barn att använda 

ståskal för att komma upp i en upprätt ställning. 
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Figur 4. Ståskal. Till vänster: ett vanligt ståskal. Till höger: ett ståskal med nackstöd (Sparr, 2013). 

 

Ståskal började utvecklas i Sverige i slutet av 1980-talet och tillverkas i termoplast baserat på 

en gipsavgjutning efter individens kroppsform. Höjden på ståskalet beror på vilket stöd bålen 

behöver för att uppnå stabilitet. Som synes i Figur 4 används remmar på benen och över bröstet 

för att hålla fast barnet. Även specialanpassade nackstöd kan finnas för barn som inte har en 

självständig kontroll av huvudet (se Figur 4, höger). På sidan och baksidan av ståskalet finns 

handtag avsedda för att underlätta förflyttning av barnet. För barn som har tillräcklig finmotorik 

i händer och armar kan ståskal tillverkas i kombination med en stårullstol (se Figur 5), vilken 

erbjuder barnen möjlighet att förflytta sig på egen hand (Bartonek & Eriksson, 2005; Forsberg, 

et al., 2008). 

 

 

 
Figur 5. Ståskal i kombination med en stårullstol (Minicrosser AB, 2013). 
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Ståskal utan abduktion, såsom de i Figur 4, kan idag anses som standard. Det finns dock även 

ståskal med 30 graders abduktion (Figur 6) som t.ex. TeamOlmed tillverkar. Abduktion av 30 

grader innebär vinkel för vadera ben. 

 

 
Figur 6. Ståskal med abduktion (Sparr, 2013). 

 

2.4.4 Ståträning 
Ståträning är en alternativ behandlingsform för personer som har begränsad eller ingen förmåga 

att stå självständigt, som t.ex. barn med CP av GMFCS nivå IV och V. Stuberg (1992) 

definierar ståträning som ”att med hjälp av ortoser eller andra anpassningar positionera ett barn 

i stående när den motoriska kontrollen är otillräcklig för att tillåta stående utan dessa 

hjälpmedel.” 

 

Syftet med ståträning är individuellt, liksom syftet med ortoser. Generellt kan det dock i den 

kliniska verksamheten beskrivas som att förhindra kontrakturer och felställningar i leder, 

reducera hypertonus i muskulaturer, förhindra uppkomst av höftsubluxationer, belasta benen 

för att stimulera bentillväxt och motverka osteoporos (Bartonek & Eriksson, 2005; Forsberg, et 

al., 2008). Från ett psykologiskt perspektiv innebär ståträning att barnet kan komma upp i 

samma ögonhöjd som jämnåringar, vilket underlättar vid t.ex. leksituationer (Bartonek & 

Eriksson, 2005). 

 

Durationen för ståträning varierar beroende på syftet med träningen. För en positiv effekt på 

skelettutvecklingen hos icke-stående barn med CP är en generell rekommendation att stå minst 

en timme vid varje tillfälle, fyra till fem gånger i veckan. För att motverka kontrakturer i leder 

rekommenderas ståträningen utövas minst två timmar per dag (Bartonek & Eriksson, 2005; 

Stuberg, 1992). 
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Inom habiliteringsverksamheten i Sverige används främst ståskal för att utöva ståträning. I 

CPUPs årsrapport 2011 uppgavs 24 % av inrapporterade barn med CP som föddes mellan år 

2000 och 2009 använda ståskal. Det motsvarar av knappt 500 barn (CPUP, 2011). 

 

Trots att ståträning är ett vanligt behandlingsalternativ för CP finns det inget vetenskapligt 

underlag som kan stödja den (Forsberg, et al., 2008). Trots att ståskal är den vanligaste ortosen 

som används vid ståträning, finns det ingen större studie som kan påvisa dess effekter på 

människokroppen (Dalén, 2011; Martinsson & Himmelmann, 2011).  

 

2.4.5 Teori om ståskal med 30 graders abduktionsvinkel 
”Ortopeder vill gärna abducera flexerade höfter för att se om de [lårbenshuvudena] går väl in i 

leden om de annars är mindre väl centrerade” enligt Caroline Martinsson, legitimerad 

sjukgymnast på Habiliteringen Björkängen i Borås. En grupp bestående av ortopeder och 

sjukgymnaster, inklusive Martinsson, har observerat att en patient med allvarig CP-skada fick 

ett minskat Reimers index, från 50 % till 16 %, efter ett års användning av ett abducerande 

ståskal (Martinsson & Himmelmann, 2011). Per Åstrand, överläkare i barnortopedi på 

Karolinska universitetssjukhuset, har också observerat kliniskt att abducerade ståskal har en 

temporär förbättringseffekt på allvarligt CP-skadade barn. Ståskalets effekt kan dock inte 

fastställas eftersom användningen av ståskal sker i samband med operationer (Åstrand, 2013). 

 

Anledningen till att just 30 graders abduktionsvinkel användes är för att a) ståhjälpmedlet som 

användes i patientfallen ovan tillåter så stor abduktion b) effekten av spasticitet minskar vid ett 

så abducerat läge. Martinsson spekulerar i att vid en mindre abduktionsvinkel i ståskalet 

kommer barnet att spänna musklerna mer och lårbenet fungerar då möjligtvis som en hävstång 

(Martinsson, 2013). 

2.5 OpenSim 
OpenSim är en plattform för modellering, simulering och analys av det muskuloskeletala 

systemet som släpptes i en första version 2007. Med programmet kan användaren bygga upp sin 

egen modell och simulera dynamiska rörelser. OpenSim erbjuder möjligheter att visualisera 

komplexa rörelsemönster, få information som annars är omöjlig att mäta genom experiment 

såsom t.ex. muskelkrafter,  utföra simuleringar på tänkbara studier och hitta  samband mellan 

orsaker och konsekvenser. I OpenSim finns det möjlighet att skapa en modell som är anpassad 

till det aktuella forskningsprojektet (Seth, et al., 2011; Delp, et al., 2007). 

 

I programmet ingår användargränssnitt (GUI), programmeringsgränssnitt (API) och bibliotek 

för simuleringsmodeller utvecklade av olika forskare. I OpenSims modeller finns 

komponenterna ben, muskler och leder (Seth, et al., 2011; Delp, et al., 2007). 

 

2.5.1 Simbody och OpenSim arkitektur 
OpenSim bygger på Simbody, en multikroppsdynamik utvecklad av Simbios på Stanford 

University i USA.  

 

I Simbodys arkitektur ingår tre objekt: System, State och Study (se Figur 7). Systemobjekt 

innehåller och definierar komponenterna i en modell (d.v.s. kroppar, leder och kraftelement). 

Med andra ord existerar ekvationerna som reglerar en modells uppförande i systemobjekten. 

State innehåller en samling av numeriska värden på alla de variabler och parametrar som är 

definierade i System. Study är ett verktyg som kopplar samman System med en eller flera 

States, t.ex. är invers kinematik (IK) en Study.  
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Figur 7. Simbodys arkitektur (Sherman, et al., 2011). 

 

Objekten System och State är separerade från varandra för att bättre kunna hantera värden som 

sparas i State. I och med att både värden på tillståndsvariabler och resultat från en beräkning 

sparas i objekt av typen State, är det viktigt att programmet kan räkna om resultaten då variabler 

ändras, så att inga ogiltiga resultat används. Detta är möjligt genom att införa ett cacheminne i 

objektet State (Sherman, et al., 2011). 

 

Baserat på ovanstående lager från Simbody lägger OpenSim till ytterligare två lager: 

modellering och analys, som är specialiserade för neuromuskulär biomekanik (se Figur 8).  

 

 
Figur 8 OpenSim lager (Seth, et al., 2011). 

 

Modelleringslagret består av två huvudklasser: Modell och Modellkomponent. 

Modellkomponenter representerar fysiska delar som sedan samlas till en helhet i Modell. 

Exempel på Modellkomponenter är kroppar, leder, begränsningar och krafter, som finns i 

System i Simbody. En representation av Simbodys objekt System med tillhörande objekt State 

kan generas från OpenSims Modell med syfte att hantera modellens variabler och parametrar.  

 

Analyslagret (se Figur 8) delas in i tre huvudgrupper: Modeler, solver och reporter. En modeler 

har som uppgift att generera eller modifiera modeller efter ett visst kriterium, som t.ex. att 

genera en patient-specifik modell genom att skala en generell modell. En solver är en 

beräkningsmotor som löser ekvationer presenterade av en modell, t.ex. löser den 
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rörelseekvationer för att få modellens kinematik eller momenten kring lederna i ett problem 

med ID. En reporters uppgift är att visa resultatet i användargränssnittet eller att spara det i filer. 

 

På toppen av OpenSims lager finns det ett lager för applikationer. Den viktigaste applikationen 

är användargränssnittet som erbjuder en visuell upplevelse för OpenSims verktyg, inklusive 

detaljerad information om den aktuella modellen, möjlighet till modellanimering och 

uppvisning av diagram rörande resultatet. De viktigaste verktygen är IK och ID. Plugins 

används för att ständigt utöka programmets funktionalitet (Seth, et al., 2011). 

 

2.5.2 OpenSims gångmodell 
En tredimensionell muskuloskeletal modell med 23 frihetsgrader och 92 musculotendon 

actuators (som tillsammans representerar 76 muskler i de nedre extremiteterna och bålen) 

användes i OpenSim för detta arbete, kallad ”Gait 2392”. I modellen inkluderas följande 

kroppssegment: huvud, bål, bäcken samt vänster- och höger lårben, knäskål, skenben/vadben, 

språngben, fot och tå (se Figur 9). Huvudet och bålen är modellerade som en enda stelkropp. 

Modellen har flera undermodeller som beskriver olika beståndsdelar såsom modellering av ben, 

leder samt muskler och senor (Au & Uchida, 2013). Det finns dock andra gångmodeller i 

OpenSim som använder samma undermodeller (Hicks, 2012). I detta avsnitt beskrivs 

undermodellerna till gångmodell 2392.  

 

Figur 9. En muskuloskeletal modell i det globala koordinatsystemet i OpenSim. Vänster:  frontalplan. Höger:  

sagittalplan. 

 
2.5.2.1 Antropometrisk data i modellen 

I modellen tillämpas antropometriska data från Andersson och Pandy (1999), där 5 manliga 

forskningspersoner mättes. Massa, masscentrumsposition och tröghetsmoment för varje 

kroppssegment beräknades. Dock används data om kroppssegmentens längd från Delp, 

eftersom muskelgeometrin i modellen är baserad på data från Delp (Anderson & Pandy, 1999). 
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2.5.2.2 Modellering av ben och leder 

För att modellera ben behövs benens ytdata. Detta har anskaffats genom att först markera 

benytan med en polygonmesh, därefter bestämma koordinater av vertexpunkter med en 3D 

digitizer. Värdena används för att visualisera bendelar i en OpenSim modell (Delp, et al., 1990).  

 

En höftled är modellerad som en kulled med höftkula och ledskål. Denna kulled tillåter ingen 

translation, utan enbart rotationer kring x-, y- och z-axeln i lårbenshuvudet (Delp, et al., 1990). 

 

Knäleder har en komplicerad struktur eftersom de egentligen består av tre leder och ett antal 

kringliggande ledband. På grund av detta, framtogs en förenklad knämodell av Yamaguchi 

m.fl. (Yamaguchi & Zajac, 1989). Modellen karakteriseras av en frihetsgrad i sagittalplanet och 

kallas för gångjärnsled. Kinematiken av lårben, skenben och knäskål samt moment kring knäna 

kan bestämmas med hjälp av tre vinklar (se Figur 10) (Delp, et al., 1990). 

 

 
Figur 10. Geometrin av knämodellen i sagittalplanet för gångmodell 2392.    är vinkeln av knäet,   är vinkeln 

mellan skenbenet och knäskålens ligament,   är vinkeln mellan knäskålen och skenbenet och     är längden på 

knäskålets ligament (Delp, et al., 1990). 

 

Som Figur 11 visar modelleras fotleder i gångmodellen som två gångjärnsleder, den ena för 

dorsiflexion/plantarflexion (orientering kring fotledens axel ANK, ankle, i figuren) och den 

andra för inversion/eversion (orientering kring axeln ST, subtalar, i figuren). Leden mellan tå 

och fot modelleras också som en gångjärnsled och orienteras kring axeln MTP, metatarsal 

phalangeal, i figuren (Delp, et al., 1990).  

 

 
Figur 11. OpenSims fotledsmodell (Delp, et al., 1990). 
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2.5.2.3 Modellering av  muskler och senor 

Krafterna som genereras av muskel-sena strukturen ansvarar för en stor del av de krafter som 

används för att driva det skeletala systemet i människokroppen. Denna struktur kan beskrivas 

med två dynamiska processer: aktiveringsdynamik och muskel-sena kontraktionsdynamik. 

Dessa antas vara oberoende av varandra i OpenSim (Thelen, 2003; Zajac, 1989). 

 

Aktiveringsdynamiken beskriver transformationen från muskelexcitering till muskelaktivering. 

Muskelexciteringen innebär aktivering av de motoriska enheterna i det centrala nervsystemet 

(CNS), d.v.s. aktionspotentialer. Däremot syftar muskelaktiveringen på det elektriska 

tillståndet som muskelfibrer har, d.v.s. frisättning av kalciumjoner under 

muskelsammandragningar. Relationen mellan muskelsexcitering och muskelaktivering 

beskrivs med en olinjär differentialekvation av första ordningen (Seth, et al., 2011) : 

 

  ̇   {
(   )     ⁄       
(   )           ⁄

 (1) 

 

där  

 

  = muskelexcitering,      . 

a = muskelaktivering,      . 

     = tidskonstant då en muskel är fullexciterad, d.v.s.    . 

       = tidskonstant då muskeln är inaktiverad, d.v.s.    . 

 

Muskel-sena modellen som används i detta arbete kallas Thelens modell (Thelen, 2003) och 

den beskriver kontraktionsdynamiken (se Figur 12). Thelens modell  baseras i sin tur på Hills 

modell (Zajac, 1989). 

 

 
Figur 12. Thelens modell av muskel och sena för kontraktion (Thelen, 2003; Seth, et al., 2011). 

 

Som synes i Figur 12 består muskelmodellen av ett aktivt element (CE) och ett passivt element 

(PE) parallellkopplat med varandra; hela muskelmodellen seriekopplas med ett elastiskt 

element (SE) som representerar en sena och fulländar muskel-sena modellen. Seriekopplingen 

tar hänsyn till pennationsvinkeln   för muskelfibrerna. PE producerar passiva krafter p.g.a. 

fibrernas styvhet, medan CE producerar aktiva krafter som är beroende av muskelaktivering. 

Modellen använder en standard jämviktsekvation för muskler (Seth, et al., 2011; Zajac, 1989): 
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 [ ( )     ( 
 )    ( ̇

 )     ( 
 )]          ( 

 )    (2) 

 

där 

 

 ( )  = muskelaktivering med avseende på tiden.  

   ( 
 )  = fysiologisk kraft-längd relation för det aktiva elementet CE. 

  ( ̇
 ) = fysiologisk kraft-hastighet relation for det aktiva elementet CE. 

   ( 
 ) = fysiologisk kraft-längd relation för det passiva elementet PE.  

   ( 
 ) = fysiologisk kraft-längd relation för det elastiska elementet SE.  

 ̇   = kontraktionshastighet. 

   = muskelns längd. 

   = senans längd. 

  

Modellen i Figur 12 innehåller flera konstanter. Vissa konstanter är samma för alla muskler 

medan andra varierar. Följande är en lista över konstanter som varierar mellan olika 

muskelgrupper (Zajac, 1989): 

 

   
  - den maximala isometriska muskelkraften. 

   
  - den optimala fiberlängden för en muskel, d.v.s. muskellängden vid den maximala 

isometriska muskelkraften. 

   
  - den längd på senan då den börjar producera kraft.  

    - pennationsvinkeln på muskelfiber vid den optimala fiberlängden.  

 Andra konstanter som är beroende av ovanstående. 

Exempel på konstanter som är samma för alla muskler är: 

   
  – passiv muskeltöjning p.g.a. maximal isometrisk kraft. 

   
  – senans töjning 

 

Muskelmodellen i sig kan beskrivas med två egenskaper: relationen mellan genererad kraft och 

fiberlängd samt relationen mellan genererad kraft och kontraktionshastighet (se Figur 13). 

 

 
Figur 13. Vänster: relationen mellan kraft och fiberlängd för en muskelmodell; höger: relationen mellan kraft och 

kontraktionshastighet för en muskelmodell (Seth, et al., 2011). 
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I Figur 13 visas att den totala effekten av den normaliserade kraft-längd grafen har utseendet 

som den svarta grafen. Thelens modell är dock en approximation av de biologiska musklerna i 

människokroppen eftersom antagandet bakom modellen är att alla muskler har samma utseende 

på kurvan över kraft-längd-hastigheten (Gareis, et al., 1992). 

 

I Thelens modell exkluderas muskulaturens elasticitet. Det finns tre anledningar till denna 

förenkling. För det första, energin som lagras i denna struktur förväntas vara låg i jämförelse 

med energin som lagras i senor, med undantag för korta senor. För det andra, om elasticitet 

inkluderas blir kraft-längd egenskapen för muskelfibrer inte längre en skalad version av 

kraft-längd relationen hos sarkromerer. Den tredje anledningen följer av samma resonemang 

för kraft-hastighet egenskapen (Zajac, 1989). 

 

I OpenSims användargränssnitt är muskler presenterade som raka linjer sammankopplade med 

olika typer av punkter för att kunna applicera krafter genom benstrukturer. En muskelväg är 

definierad av ett antal fästpunkter. Det finns fyra typer av punkter för muskelinfästning: fasta 

punkter som inte kan förflyttas, via-punkter som används för en viss specifik koordinat (vinklar 

på leder), rörliga punkter som ändrar en muskelväg i samband med att ledvinklar ändras och 

wrapping-punkter som tillåter muskelvägen att följa en yta utan att tränga igenom (Hicks, 

2012). 

 

Som syns i Figur 12 modelleras senor som ett elastiskt element. I OpenSim antas det att 

relationen mellan spänning   och töjning   är oberoende av senans typ. En senas töjning   
  då 

senans kraft uppnår den maximala isometriska muskelkraften   
  är dessutom oberoende av 

muskel-sena-systemet (Zajac, 1989). 
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3. EXPERIMENTELL UPPSTÄLLNING OCH DATABEARBETNING 

De ståpositioner som skulle användas i experimenten sammanställdes i ett protokoll (Se 

BILAGA I). Ordningen för försöken randomiserades sedan (Se BILAGA II). Genom 

randomiseringen kan en bättre reliabilitet uppnås i och med att selektionsbias elimineras, d.v.s. 

inlärnings- och utmattningseffekten kan undvikas (Kang, et al., 2008).   

3.1 Experimentell uppställning 
I Motoriklab på Astrid Lindgrens barnsjukhus användes ett 8-kamera Vicon MX 

rörelseanalyssystem med de tillhörande mjukvarorna Vicon Nexus och Polygon. Polygon är 

mjukvaran som grafiskt visar koordinater, krafter och moment kring lederna. Systemet 

använder kameror med infrarött ljus för att registrera tredimensionella rörelser från 

reflekterande markörer på en forskningsperson. I detta arbete var forskningspersonen beklädd 

med 35 markörer och systemet utrustades med åtta infraröda kameror, två videokameror och 

två kraftplattor. 

 

Som visas i BILAGA II användes 56 olika ståpositioner i experimenten med olika 

kombinationer av abduktionsvinklar, användning av kilar, flexionsvinklar, inåtroterade 

höftleder och simulerad spasticitet i höftadduktorerna. Syftet till valet av just dessa parametrar 

sammanfattas nedan. 

 

 Den primära intentionen för detta arbete var att undersöka inverkan av 

abduktionsvinklar på höftleder, varför det är den första parametern. 

 

 Kilar (se Figur 14) användes i hälften av försöken för att efterlikna den verkliga 

situation som uppkommer vid användning av ståskal. 

 

 Valgus knä, d.v.s. kombination av knäflexion och intern höftrotation, är vanligt hos 

barn med CP. Därför är dessa två av parametrarna. 

 

 Då spasticitet är ett kännetecken hos barn med CP (se 2.2.2), antogs simulerad 

spasticitet som en parameter där forskningspersonen stod med spända höftadduktorer.  

 

 
Figur 14. Kilparen som användes. Från vänster till höger, 10, 20 respektive 30 grader. 

 

Under mätningarna stod forskningspersonen med olika ståpositioner enligt protokollet, under 

ett tidsspann av ungefär 15 s vardera. Infraröda kameror samlade in datat för 

markörpositionerna med en frekvens av 100 Hz. 
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I Figur 15 syns ståställningar med enbart abduktion i höftleder d.v.s. försök 16, 53 och 49. 

 

    

  
Figur 15. Ståställningar från Vicon i frontalplanet. Från vänster till höger, upp och ner: ingen abduktion, 10 graders 

abduktion, 20 graders abduktion och 30 graders abduktion. 

 

I Figur 16 syns ståställningar med kombination av abduktion i höftleder och kilar, d.v.s försök 

39, 15 och 4. 

 

   
Figur 16. Ståställningar med kilar från Vicon i frontalplanet. Vänster: 10 graders abduktion; mitten: 20 graders 

abduktion; höger: 30 graders abduktion. 
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I Figur 17 syns ståställningen från försök 8, d.v.s. utan abduktion, kil eller simulerat spasticitet, 

men med knäflexion och höftrotation inåt. 

 

 
Figur 17. Ståställningen i försök 8. 

 

De röda pilar som verkar på fötterna i figuren är GRF (Ground Reaction Force), d.v.s krafter 

som utövas av golvet på fötter. 

3.2 Databearbetning 
För att lättare få vetskap om kinematiken och momenten kring lederna i de nedre extremiteterna 

utfördes en rad analyser på alla försöken i Vicon Nexus och Polygon. Registrerade 

markörpositioner analyserades med den så kallad Plug In Gait Model i Nexus, baserade på 

(Davis, et al., 1991) och genomgick följande steg: 

 

1. Försäkra att markören är korrekt ”labelled”. 

2. Begränsa tidsintervallet så att det blir samma för alla försök. 

3. Applicera Woltrings filtreringsrutin för att filtrera brus och eventuella markörbortfall. 

4. Kör gångmodellen för att beräkna kinematiska och kinetiska data kring lederna i de 

nedre extremiteterna. 

 

Försöket sparades och exporterades till Polygon för visualisering.  
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4. SIMULERINGSUTFÖRANDE I OPENSIM 

På grund av de långa tiden det tar att simulera med OpenSim gjordes inte detta för alla 56 

försöken. I OpenSim kördes försöken i två grupper. Grupp 1 innehåller försöken 1, 16, 49 och 

53, som är ställningar med enbart ändringar i abduktionsvinkeln. Grupp 2 innehåller försöken 4, 

15 och 39, som samma ställningar som i grupp 1 men med kilar (se BILAGA II).  

 

För att i slutändan erhålla kontaktkrafter i höfterna utfördes följande steg i OpenSim: Scaling, 

IK, ID, RRA, CMC och analys. Stegen kommer att gås igenom i detta avsnitt, vars källa är 

(OpenSim, 2012) om inget annat anges. 

4.1 Scaling 
Den typ av scaling som användes är mätningsbaserad scaling. Processen innebär att en generell 

modell med mätdata från experimenten skalas, så att den generella modellens dimensioner ska 

matcha forskningspersonens. Den generella modellen, också kallad den oskalade modellen, 

representerar en man som väger 75,2 kg och är 180 cm lång. Förutom antropometrin skalas 

även massfördelningen. Efter scaling förflyttas de virtuella markörerna i programmet mot de 

experimentella. 

 

Scaling är det vikigaste steget inför problemlösning med IK och ID i och med att dess lösningar 

är känsliga mot noggrannheten av scaling. För att uppnå ett bra resultat måste scaling uppfylla 

följande krav: effektivvärdet (root mean square, RMS) av ett markörfel ska vara mindre än 

1 cm och det maximala markörfelet mindre än 2 cm. Markörfel definieras som avståndet 

mellan experimentella markörer och virtuella markörer. För att uppfylla kraven ovan användes 

koordinatdata, d.v.s. vinklar för olika kroppssegment, från Vicon Nexus. Dessa värden matades 

in direkt i koordinatfönstret i GUIt. Även static pose weight används för att minimera 

markörfelet. Vikterna beskriver hur viktigt det är att en virtuell markör ska matcha motsvarande 

experimentella, ju högre vikt desto viktigare är det att markörerna matchar. 

 

För att kunna skala kroppens dimension används skalfaktorer så att avståndet mellan de 

virtuella markörerna stämmer överens med avståndet mellan de experimentella markörerna. I 

mätningsbaserad scaling bestäms skalfaktorerna (s) av kvoten för avståndet mellan de 

experimentella parmarkörerna (le) och avståndet mellan de virtuella parmarkörerna (lm), d.v.s. 

 

        ⁄  (3) 

 

Massan av individuella kroppssegment är justerad genom att bevara massfördelningen under 

processen. Detta för att försäkra att proportionerna mellan kroppssegmenten i den 

experimentella förblir detsamma som i den generella modellen. 

4.2 Inverse kinematics 
IK går ut på att hitta de vinklar på lederna som bäst kan representera den experimentella 

rörelsen och på det sätt minimera markörfelet. Detta uppnås med hjälp av en viktad minsta 

kvadratmetod: 

 

 

    [∑  
 

‖  
      ( )‖

 
 ∑  (  

      )
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där 

 

i ϵ alla markörer. 

j ϵ alla oföreskrivna koordinater (ej låsta koordinater) 

q = koordinatvektorer som ska generas av IK. 

qj
exp

 = det experimentella värdet för koordinat j. 

xi
exp

 = de experimentella markörpositionerna. 

xi(q) = motsvarande markörpositioner på modellen. 

4.3 Inverse dynamics 
ID genererar reaktionskrafter och moment kring lederna som ger upphov till en viss rörelse 

eller en viss ståställning. Med modellens kända kinematik från IK och en viss extern kinetik 

(d.v.s. GRF) kan ID lösa kraft- och momentekvationer med Newtons andra lag om rörelse. 

Statiska problem, som råder i detta projekt, leder till att summan av krafterna i varsin 

komponentriktning blir noll, detsamma gäller summan av momenten. 

 

Antaganden som uppstår i samband med denna kinetik innefattar (Õunpuu, et al., 1996): 

 Kroppssegment är stelkroppar som inte deformeras vid belastning.   

 Rörelse av mjukvävnad, t.ex. hud, påverkar inte segmentens masscentrum.  

 Ledernas masscentrum är fixerade på segmenten (t.ex. leder på lårben, skenben och fot). 

4.4 RRA (Residual Reduction Algorithm) 
På grund av förenklingar i modellen och experimentella osäkerheter råder det en dynamisk 

inkonsekvens med GRF, vilket ger upphov till så kallade residualkrafter. Dessa behövs för att 

Newtons lagar ska fortsätta gälla, d.v.s.                gäller istället för     . 

 

Residualreduktionen fokuserar på att minska effekten på dessa residualkrafter genom att 

förändra bålens masscentrum i en patient-specifik modell. Detta resulterar i att kinematiken 

från IK kan följas upp bättre så att den kan vara mer konsekvent med GRF.  

 

RRA baseras på återkopplingsreglering och förändrar därmed F och a på ett kontrollerat sätt.  

RRA startar vid början av en rörelse och går rekursivt framåt i tiden till slutet av en rörelse. 

Samtidigt uppskattar RRA krafterna som krävs för att modellen ska följa kinematiken från 

experimentella data. Statisk optimering används för att minimera ändringar i F och a (Hamner, 

et al., u.d.).  

 

I slutet av RRA-processen genereras ett medelvärde för alla residualkrafter. Detta används för 

att justera bålens masscentrum. Medelvärdet av residualkrafterna på y-axeln,   , används för att 

beräkna rekommenderade massförändringar för alla segment. Denna massförändring tilldelas 

proportionellt till alla individuella segment och görs manuellt av användaren. 

 

Anledningen till att minimera residualkrafter är för att simulerade krafter enbart ska genereras 

av interna krafter och moment kring leder. Detta betyder att krafterna och momenten från RRA 

ska genereras av individuella muskler i nästa steg i Open Sim (se sektion 4.5). 

 

4.5 CMC (Computed Muscle Control) 
Muskelkrafter behövs för att kunna generera kontaktkrafter. Målet med CMC är att generera 

muskelexciteringar som kan driva den muskuloskeletala modellen att följa den önskade 
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kinematiken, framtagen med IK. Detta möjliggörs i CMC med en kombination av en PD 

(Proportional-derivative) regulator och statisk optimering (se Figur 18). 

 

 
Figur 18. Schematisk vy av CMC (Thelen & Anderson, 2006). 

 

Följande process kommer att upprepas i CMC för varje tidssteg, tills simuleringstiden löper ut: 

1. Generera önskade accelerationer  ̈
   

, som kommer att driva modellens koordinater   

att följa de experimentella koordinaterna  
   

. Detta uppnås genom återkopplingen i 

PD regulatorn som visas i Figur 18: 

 

  ̈
   
(   )    ̈

   
(   )     ( ̇

   
  ̇)     ( 

   
  ) (5) 

 

2. Beräkna kontrollvariabler   som genererar önskade accelerationer. Dessa variabler 

består vanligtvis av muskelexciteringar. Som i RRA används statisk optimering för att 

minimera belastningsfördelningen över actuators och för att modellens accelerationer  ̈ 

ska följa de önskade accelerationerna  ̈
   

.  Kostfunktionen som används här kallas fast 

target och är summan av kontrollvariablerna i kvadrat, d.v.s. 

 

    ∑   
 

 

    
 (6) 

där   är antalet tidssteg. 

 

Denna kostfunktion fungerar med en rad begränsningsvillkor      som kräver att den 

önskade accelerationen uppnås inom optimerarens toleransintervall. 

 

3. Använd beräknade kontrollvariabler för att utföra en dynamisk simulering framåt i 

tiden. 

4.6 Analys 
Kontaktkraften i en led är kraften som uppstår mellan benytor under belastning. I OpenSim 

används analysmetoden JR för att generera kontaktkrafter kring lederna. Till skillnad från 

ledreaktionskraften som genereras av ID, tar JR även hänsyn till muskelkrafter i samband med 

beräkningen av kontaktkrafter. Verktyget går igenom alla leder i modellen med start i den 

distala leden, d.v.s. fotleden. För att beräkna kontaktkraften i fotleden används alla externa 

krafter och muskelkrafter. Fotledens kontaktkraft men med motsatt riktning används i sin tur 

tillsammans med andra kända krafter (d.v.s. muskelkrafterna, tyngdkrafter) vid beräkning av 
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kontaktkraften i knäleden. Denna process fortsätter sedan upp i höftleden där knäledens 

kontaktkraft används för att generera kontaktkraften i höftleden. Följande är en friläggning av 

ett lårben (se Figur 19) (DeMers, 2011). 

 
Figur 19. Friläggning av lårbenet. 

 

Enligt friläggningen fås för detta exempel: 

 

 ∑        ∑                      (7) 

 

där  

 

         = externa krafter, t.ex. segmentens tyngdkraft och GRF. 

         = muskelkrafter.  

      = kontaktkrafter i det aktuella segmentets distala ända, som är känd  

  sedan tidigare, d.v.s. kontaktkraften i knäleden. 

    =  kontaktkrafter i det aktuella segmentets proximala ända, som ska 

  lösas, d.v.s. höftledens kontaktkraft. 

 

I detta arbete råder ett statiskt problem, vilket betyder att    ̅   ̅. Problemet reduceras då till:  

 

 ∑        ∑                   (8) 

 

OpenSim beräknar kontaktkraften    i höfterna med en omskrivning av Ekvation (8): 

 

      (∑        ∑            ) (9) 
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

5.1 Höftledernas kraftvektorer 
Höftkontaktkrafterna för grupp 1 och 2 kan ses till vänster respektive höger i Figur 20. 

  

 
Figur 20. Riktningar för höftkontaktkrafter för grupp 1 respektive 2, utrryckt i femurs koordinatsystem. 

 

Som synes i Figur 20 innehar olika abduktionsvinklar snarlika riktningar för 

kontaktkraftsvektorerna i båda höftlederna. En något större skillnad fås för abduktionsvinkeln 

30 grader för grupp 2 i Figur 20. Däremot ses en minimal skillnad mellan 10 och 20 graders 

adbuktion i samma grupp. Figur 21 visar motsvarande kraftvektorer som verkar på acetabulum 

i bäckenet för försöken i grupp 1. 

 

 
Figur 21. Kraftriktningar på acetabulum för försöken i grupp 1, uttryckt i bäckenets koordinatsystem. 
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Rent mekaniskt innebär resultatet att abduktionsvinklarna inte har någon betydelse gällande 

kontaktkraftens infallsvinkel på lårbenshuvudet, vilket inte stämmer med våra ursprungliga 

hypoteser. Om liknande resultat även skulle fås från barn med CP, kan det väcka frågor kring 

verkan av ståskal med 30 graders abduktionsvinkel och dess mekanism. Detta kan stämma 

överens med observationer från överläkaren Per Åstrand, som upplever att ståskal förbättrar 

tillståndet hos barn med CP under en kort period som sedan återigen försämras, det har enbart 

en temporär inverkan som sedan försvinner (Åstrand, 2013). Samtidigt baseras detta resultat på 

data insamlade utan användning av ståskal. Detta medför att resultatet inte gäller för patientfall 

eftersom GRF i fall med ståskal inte är den enda externa kraften, då det uppstår tryckkrafter 

mellan kroppen och ståskalet. 

 

Enligt Bergmann m.fl. (2001) blir beloppet av höftkontaktkraften via rörelseanalys i 

kombination med muskel-skelett-modellering högre än värden från direkta mätningar med 

instrumenterade implantat. I samma litteratur visades att beloppet av höftkontaktkraften för 

normalt stående ligger mellan 67 % och 78 % av kroppsvikten. Skillnaden mellan beräknade 

och direkt mätta höftkontaktkrafter beror förmodligen på förenklingar av muskelmodeller och 

optimeringsmetoder (Bergmann, et al., 2001). Beloppet av höftkontaktkrafterna för detta arbete 

kan ses i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Totala höftkontaktkraften för ståställningar med kombinationer av abduktionsvinkel och kil i uttryck av 

kroppsvikt. 

 Vänster Höger 

 Utan kil Med kil Utan kil Med kil 

Ingen abduktion 1,24 - 1,26 - 

10° abduktion 1,46 0,98 1,47 1,08 

20° abduktion 1,54 1,19 1,55 0,96 

30° abduktion 1,79 1,36 1,71 1,49 

   

Värdena i Tabell 3 antyder att en större abduktionsvinkel medför större höftkontaktkrafter. 

Detta kan möjligtvis förklaras med att med en större abduktionsvinkel ökar muskelaktiviteten, 

d.v.s. krafterna i musklerna ökar vilket leder till en ökad kontaktkraft enligt Ekvation (9). 

Tabell 3 indikerar också att minskningen av höftkontaktkraftbeloppet med ökad 

höftabduktionsvinkel inte är konsekvent i stående med kilar. Detta kan bero på att det är svårare 

att hålla balansen stående med kilarna. 
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5.2 Moment kring knäleder 
Momenten kring knälederna för alla försök visas i Figur 22. 

 
Figur 22. Varus/valgus knämoment i genomsnitt, uppdelade enligt BILAGA I. 

 

I Figur 22 framgår att det interna momentet kring knälederna i frontalplanet är försumbart för 

nästan alla försök. Avvikelsen på försök 6, 7, 9 och 56 där skadligt valgusmoment uppstår kan 

bero på mätningsfel. Det finns inget systematiskt mönster kring vilka parametrar som kan ha 

orsakat valgusmomenten. Detta tyder på att olika ståställningar, d.v.s. kombinationer av 

höftabduktion och inåtrotation, knäflexion, simulerat spasticitet i höftadduktorer samt 

användningen av kilar inte påverkar knä negativt. 

 

Det bör dock poängteras att resultatet endast gäller för en frisk person då mätdatat är insamlat 

under denna förutsättning. Vetskapen om huruvida resultatet gäller för patientfall kräver vidare 

undersökningar på barn med CP. 

5.3 Generell diskussion 

5.3.1 Teorin om ståskal med 30 graders abduktion 
Resultat från Martinsson och Himmelmann (2011) visade att abducerande ståträning kan 

möjligtvis reducera värdet på RI för barn med CP. Det behövdes dock vidare studier för att 

kunna säkerställa resultaten då antalet deltagare inte räckte för en statistisk analys. Vad som ger 

abducerande ståskal dess påstådda positiva effekt är oklart. Möjligen kan den komma av en 

töjningseffekt på höftadduktorerna. Denna töjning fås av det abducerande läget genom att 

förlänga musklerna i inrelåren. Det finns dock andra, mer resurssnåla, alternativ än ståskal som 

kan uppnå denna effekt. Skulle detta vara fallet kan därför ekonomiska besparningar göras med 

bibehållen klinisk nytta. 
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5.3.2 Gait 2392 
Gait 2392 som användes i OpenSim under projektet är modellerad utan armar. Denna 

förenkling anses dock inte att ha en väsentlig effekt på simuleringsresultaten. Detta eftersom 

alla försöken som ingick hade en statisk karaktär där armarna hölls stilla, vilket innebar liten 

påverkan på andra kroppsdelar.  

 

Vidare är gångmodellen inte individuellt anpassad. Som beskrivits tidigare är antropometrin 

nerskalad från en vuxen man. Muskelstyrkan förändras dock inte vid skalning i modellen. 

 

Barn med allvarliga CP-diagnoser har ofta lateraliserade höfter och en ökad vinkel mellan 

femurskaften och femurnacken (”femur neck-shaft angle”). Men höftlederna i Gait 2392 är väl 

centrerade, vilket gäller enbart för friska personer. För att möjliggöra simuleringar på barn som 

använder ståskal är det nödvändigt att antingen modifiera den existerande modellen eller skapa 

en ny modell med lateraliserade höfter. 
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6. SLUTSATS OCH FRAMTIDA PERSPEKTIV 

6.1 Slutsats 
Abduktionsvinkeln i höften har ingen eller liten betydelse för kontaktkraftens infallsvinkel på 

lårbenshuvudet för en frisk person. Men i och med att det är begränsat antal försök på bara en 

forskningsperson behövs vidare studier för att kunna säkerställa resultatet. 

 

I detta arbete indikeras att olika kombinationer av ståställningar inte har någon negativ 

påverkan på friska knäleder.  

 

Huruvida dessa resultat gäller för barn med CP kvarstår att undersöka. 

6.2 Framtida perspektiv 
För att komma närmare det verkliga problemet och för att få en bättre insyn på CPs påverkan på 

lederna i de nedre extremiteterna, är det högst relevant att i framtiden involvera patienter med 

CP för vidare simuleringar. Tryckmätningar i ståskal bör utföras för att utreda positioner och 

magnituder för de extra externa kontaktkrafter som uppstår mellan ortosen och barnet.  

 

Kliniska studier behövs för att vetenskapligt kunna bevisa att abducerade ståskal har en positiv 

inverkan på höftsubluxation. Om denna positiva inverkan är bevisad, är det möjligt att från 

detta examensarbete spekulera i att effekten inte är ett resultat av en annan infallsvinkel av 

kontaktkraften på lårbenshuvudet. Det kvarstår då att visa i vad denna positiva effekt på RI har 

sitt ursprung. Framtida studier skulle kunna undersöka om följande faktorer är orsaker till 

förbättringen: 

 

 Ökat belopp på höftkontaktkraften vid ökad abduktionsvinkel 

 Förändrad kontaktyta mellan acetabulumet och lårbenshuvudet 

 Töjning av adduktorerna 

 Avlastning av kroppsvikt i ståskalet.  

 

Resultaten genererade från modellen i OpenSim är i form av interna krafter och moment kring 

höftlederna. För att kunna säkerställa noggrannheten av värdena är det önskvärt att validera 

resultaten mot resultat från direkta mätningar in vivo. Problemet är att det i dagsläget inte finns 

en sådan databas som jämförelse. Därför är det viktigt att i framtiden bygga upp en detaljerad 

databas för att kunna validera modellens trovärdighet. 

 

Det är dock svårt att direkt mäta krafter och moment i kroppen. Tekniken som används för att 

uppnå detta syfte är instrumenterade implantat med inbyggd telemetri. I och med att 

implantaten opereras in i kroppen innehar datat en patologisk karaktär och ska med omsorg 

appliceras vid jämförelse med data utan invasiva ingrepp. 
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BILAGA I: Protokoll för ståpositioner 

 

 

  

Abduktionsvinkel 
(°) 

Kil 
Knäflex 

(°) 
Inåtrotation av 

höften (°) 
Simulerad spasticitet i 

höftadduktor  

0 Utan 

0 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

20 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

10 

Utan 

0 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

20 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

Med 

0 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

20 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 



 

 

 

 

 

 

  

20 

Utan 

0 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

20 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

Med 

0 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

20 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

30 

Utan 

0 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

20 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

Med 

0 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 

20 

0 
Utan 

Med 

15 
Utan 

Med 



 

 

BILAGA II: Randomiserat protokoll för ståpositioner 

 

# 
Abduktion
svinkel (°) 

Kil 
Knäflex 

(°) 
Inåtrotation av 

höften (°) 
Simulerad spasticitet i 

höftadduktor  

1 20 0 0 0 0 

2 30 1 0 15 0 

3 10 0 20 0 0 

4 30 1 0 0 0 

5 30 0 0 15 1 

6 20 1 20 15 0 

7 30 0 0 0 1 

8 0 0 20 15 0 

9 30 1 0 15 1 

10 0 0 20 0 0 

11 10 1 0 15 1 

12 20 0 0 15 1 

13 30 1 20 0 1 

14 20 0 20 0 0 

15 20 1 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 

17 20 1 0 15 0 

18 30 0 20 0 1 

19 10 1 0 15 0 

20 20 1 20 0 1 

21 30 0 0 15 0 

22 20 0 20 0 1 

23 30 0 20 15 0 

24 0 0 20 0 1 

25 10 0 0 0 1 

26 30 0 20 15 1 

27 20 0 20 15 1 

28 10 0 20 0 1 

29 20 1 0 15 1 

30 10 0 0 15 1 

31 0 0 0 15 1 

32 10 1 20 15 1 

33 20 0 0 0 1 

34 10 0 0 15 0 

35 30 1 20 0 0 

36 10 1 0 0 1 

37 10 0 20 15 0 

38 20 0 0 15 0 

39 10 1 0 0 0 

40 10 1 20 0 1 
 



 

 

 

 

 

41 0 0 20 15 1 

42 10 1 20 0 0 

43 0 0 0 15 0 

44 30 1 20 15 0 

45 20 1 20 0 0 

46 20 0 20 15 0 

47 20 1 20 15 1 

48 10 1 20 15 0 

49 30 0 0 0 0 

50 30 1 0 0 1 

51 30 1 20 15 1 

52 30 0 20 0 0 

53 10 0 0 0 0 

54 0 0 0 0 1 

55 10 0 20 15 1 

56 20 1 0 0 1 
 


