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Abstract 

During the end of 2010 and beginning of 2011 the med tech company Bioservo requested an investigation 
into the feasibility of a new design of foot-drop aid. Foot-drop is a relatively common disorder where the 
patient partially or completely lacks the ability to dorsiflex, flex the foot upwards towards the shin, one or 
both feet. Bioservo wished to find what requirements are placed upon such an aid, to find out whether it is 
possible to construct an aid in accordance with their design solutions and finally to get an indication of the 
market interest for the proposed aid. 
 
This thesis will present the results of the pre-study performed, the prototype that was constructed and the 
resulting conclusions that were made. 
 
The proposed aid was to have active control and use Bioservos patented Soft Extra Muscles system (SEM) to 
convey power from actuator to foot. The SEM-system consists of thin wires that are led along an existing 
body part and functioning in the same way as the bodys own tendons. The system was developed for use in 
Bioservos currently available aid, a grip force enhancing glove. The new food-drop aid was also to be usable 
with or without the need for a shoe, something no other active foot-drop aid had yet managed. 
 
The pre-study showed several different solutions for both active and passive foot-drop aids, but nothing 
quite like what Bioservo had in mind. 
 
The market for foot-drop aids in Sweden offer few options for active aids, but interest was shown from both 
orthopedics and patients to broaden the market by introduction of new aids such as the one proposed. 
 
The prototype that was constructed showed promising results for the mechanical solution, but also shone a 
light on the need of a powerful actuator and sufficient information of the aids immediate surroundings. 
Given those needs being fulfilled, Bioservos proposed aid should be well suited for further development as 
well as public and medical market introduction. 
  



Sammanfattning 

Under 2010-2011 genomfördes ett projektarbete hos företaget Bioservo för att undersöka huruvida ett 

tilltänkt hjälpmedel för droppfot var lämpligt. Droppfot är en relativt vanlig åkomma där den drabbade 

patienten helt eller delvis saknar förmåga att dorsalflektera, d.v.s. vinkla upp, en eller båda fötterna.  

Bioservo ville ha svar på vilka krav som ställs på ett sådant hjälpmedel, om det var möjligt att konstruera ett 

hjälpmedel utefter deras designlösningar samt om det fanns utrymme på marknaden för hjälpmedlet. 

Denna rapport avser att presentera resultaten av den bakgrundsstudie som genomfördes, den prototyp som 

byggdes och de resultat som erhölls. 

Det tilltänkta hjälpmedlet skulle ha aktiv styrning och använda Bioservos patenterade Soft Extra Muscle-

system (SEM) som kraftöverföring. SEM-systemet består i tunna vajrar som leds utmed en befintlig 

kroppsdel och fungerar på samma sätt som kroppens egna senor. Systemet togs fram för att användas i 

Bioservos nuvarande hjälpmedel, en greppförstärkande handske. Det skulle också gå att använda 

hjälpmedlet utan att bära skor, något som andra aktiva hjälpmedel inte lyckats med. 

Bakgrundsstudien visade på flera olika lösningar av både passiva och aktiva hjälpmedel, men inget som 

direkt liknade det tilltänkta hjälpmedlet. 

Den svenska marknaden saknar till stor del aktiva hjälpmedel för droppfot men det visade sig finnas ett 

intresse hos både ortopeder och patienter att utöka utbudet. 

Den prototyp som togs fram gav positiva besked gällande den mekaniska lösningen, men påvisade också att 

hjälpmedlet ställer höga krav på effekt hos dess aktuator och behov av en tydlig omvärldsbild. Om en 

lämplig aktuator kan hittas och ytterligare sensorer implementeras bör hjälpmedlet med fördel kunna 

vidareutvecklas och lanseras. 
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Noteringar 

I rapporten används en del termer som är områdesspecifika. Följande lista avser att förklara dessa termer. 

Sagittalplan: Det plan som passerar genom 

kroppen från dess framsida till 

dess baksida och delar kroppen i 

en höger- och en vänsterdel, se 

Figur 1. 

Dorsalflexion:  Böjning av en kroppsdel mot dess 

ryggsida, se Figur 2. 

Plantarflexion:  Motsatsrörelsen till dorsalflexion, 

se Figur 2. 

Ortos: Ett kroppsburet hjälpmedel som 

genom tryck på kroppsdelar 

mekaniskt påverkar rörelse-

apparaten. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Diagram av saggital-, koronal- och transversalplan. 
(Anatomical terminology, 2007) 

 

Figur 2: Diagram av dorsal- och plantarflexion. (OpenStax, 
2013) 
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Inledning 

Medicinska hjälpmedel har funnits länge. Plinius den äldre skriver i sitt verk Naturalis Historia (Plinius 

Secundus, 77-79) om hur den romerska generalen Marcus Sergius förlorade sin hand under det andra 

puniska kriget (218-201 f.Kr.) och ersatte den med en protes av metall. Även ortoser, stödskenor, har använts 

länge för att räta ut krokiga leder eller hålla en förlamad kroppsdel på plats. 

Dagens hjälpmedel har kommit långt sedan dess. Nya material har gjort hjälpmedlen lättare och starkare. 

Bättre tillverkningsmetoder tillåter snabb produktion av individanpassade enheter. Samtidigt har också 

teknik fått en naturlig plats i alla delar av vår vardag, så också i våra medicinska hjälpmedel. Idag finns 

ortoser och proteser med aktiv styrning som med hjälp av mikrokontroller, sensorer och aktuatorer 

anpassar sig efter bärarens avsikt (Blaya, 2004). Vi människor, som biologiska varelser, har dock haft en 

långsammare utveckling och våra åkommor och behov av medicinska hjälpmedel är därför i de flesta fall 

fortfarande de samma som för två tusen år sedan. 

Ett problem som man fortfarande står inför är att ta fram proteser som klarar att utföra samma syssla som 

en frisk kroppsdel, utan att varken bli större eller tyngre än den ursprungliga kroppsdelen (Au, 2008). Än 

svårare är det såklart att bygga hjälpmedel som uppfyller dessa krav utan att kunna ta den ursprungliga 

kroppsdelens plats. 

Bioservo är ett företag i Kista som tagit fram ett aktivt hjälpmedel som drar nytta av den senaste tekniken 

för att hjälpa patienter som har problem med något varje människa tar för givet, att kunna greppa saker 

med ena eller båda händer. (Nilsson, 2012) De använder sig av ett patenterat system av tunna mjuka vajrar 

som leds längs med fingrarna i en handske och, likt handens egna senor, överför kraften ifrån aktuator till 

fingertopp (Patentnr US Patent 8,029,414, 2011). Handsken är tunn, lätt och slitstark. Genom att använda 

vajrar kan de flytta bort kraftkällan från patientens hand till godtycklig plats på kroppen. Detta gör att 

hjälpmedlet inte hindrar patientens övriga rörelser. 

Bioservo ville nu bredda sitt utbud av medicinska hjälpmedel. När jag kom i kontakt med företaget fanns en 

idé om att ta fram ytterligare ett aktivt hjälpmedel, denna gång för patienter med droppfot, som är en 

åkomma där den drabbade patienten helt eller delvis saknar förmåga att dorsalflektera, d.v.s. vinkla upp, en 

eller båda fötterna. Hjälpmedlet skulle använda samma beprövade lösning som i handsken med tunna 

slitstarka material och kraftöverföring via vajrar. Fördelarna med strumpan var att den skulle bli mindre 

klumpig än majoriteten av de ortoser som fanns på marknaden.  

  



Om företaget 

Bioservo är ett teknikföretag med rötter både i Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH). 

Hans von Holst, neurokirurg vid KI, var på jakt efter produkter som kunde förstärka patienters befintliga 

krafter. Vid ett besök på KTH under våren 2006 träffade Hans professor Jan Wikander, Maskinkonstruktion 

KTH, som visade vad de gjorde med robothänder, däribland KTHand, som är en underaktuerad hand (Tegin, 

2008). Med underaktuerad menas att en aktuator ensam styr flera frihetsgrader. I fallet med KTHand styrs 

ett helt finger med en aktuator, trots att fingret innehåller flera leder, genom att kontrollera en artificiell 

sena som löper genom hela fingrets längd, se Figur 3. 

 

Figur 3: Underaktuerat finger (Ingvast J. , 2012) 

Hans frågade om inte denna metod skulle kunna användas på en patients hand. Tillsammans kom Hans och 

Jan fram till att det borde kunna fungera att montera den artificiella senan i en handske som böjer 

patientens fingrar. Input till aktuatorerna skulle komma ifrån sensorer placerade i handskens fingertoppar. 

Jan kontaktade en av sina tidigare doktorander, Johan Ingvast, som varit inblandad i KTHand projektet och 

bad honom arbeta vidare med idén och utreda om den var genomförbar. 

Johan tog sig an projektet och inom ett par månader hade de tagit fram en prototyp som fungerade väl, se 

Figur 4. Under hösten 2006 lämnade Hans, Jan och Johan in en patentansökan hos patent- och 

registreringsverket (PRV) för sin uppfinning SEM (Soft Extra Muscles) och startade företaget Bioservo 

Technologies AB. 

 

Figur 4: Första prototyp av SEM handsken (Ingvast J. , 2012)   



Problembakgrund  

Företaget BioServo hade under 2010 en önskan att utöka sitt sortiment med en ny produkt efter det att 

utvecklingen av deras nuvarande produkt, SEM handsken (Brochyr - Servohandske, 2015), börjat närma sig 

slutskedet. En tanke som fanns hos Johan Ingvast, CTO för BioServo, var att fortsätta med en liknande 

produkt ämnad för en annan kroppsdel. Tanken rörde en strumpa som skulle kunna hjälpa personer som 

lider av droppfot. Bioservo ville få hjälp med att undersöka vad som krävs av ett sådant hjälpmedel och att 

ta fram en prototyp. 

Specifik problembeskrivning 

Projektarbetet avser att undersöka: 

- vilka krav som ställs på ett sådant hjälpmedel. 

- huruvida det är tekniskt möjligt att konstruera ett hjälpmedel som uppfyller dessa krav och kan 

prestera bättre än de hjälpmedel som fanns på marknaden vid tiden för projektarbetet. 

- om det finns plats på marknaden för det nya hjälpmedlet. 

Syfte med rapport 

Rapporten avser att: 

- presentera relevant bakgrundsinformation inom området. 

- beskriva de krav som hjälpmedlet behöver uppfylla. 

- förklara val av tekniker, hårdvara, algoritm som använts i prototypen. 

- delge resultat. 

- ge rekommendationer för fortsatt arbete med hjälpmedlet. 

Metod 

Litteraturstudie och intervjuer genomfördes för att få kunskap om åkomman droppfot, vilka problem 

droppfot medför för de drabbade patienterna samt vilka hjälpmedel som finns på marknaden idag. 

Litteraturstudie och patentsökning genomfördes för att kartlägga vad som gjort inom området rörande 

aktiva hjälpmedel och proteser för fötter generellt och för droppfot specifikt. 

En prototyp baserad på Bioservos önskemål och medicinska krav togs fram för att utvärdera det tilltänkta 

hjälpmedlet. 

  



Bakgrundsstudie 

Litteraturstudie, patentsökning och intervjuer genomfördes för att kartlägga befintligt arbete inom området 

aktiva hjälpmedel samt få en bild av vad droppfot är för typ av åkomma, hur patienter drabbas av den, hur 

den påverkar patienterna och vilka hjälpmedel som fanns vid tiden för projektarbetet. 

Medicinsk beskrivning av droppfot 

Droppfot är benämningen på ett fysiskt tillstånd då en patient har helt eller delvis nedsatt förmåga att 

dorsalflektera, d.v.s. böja upp sin fot och/eller tår. Foten hänger ner så att tårna riskerar att skrapar i 

marken. Patienten kompenserar genom att lyfta höften och knät, och därmed också foten, högre. Detta 

leder till en onormal gång och problem med balans. I samband med droppfot är det också vanligt att man 

har nedsatt känsel i foten, vilket kan leda till svårighet med balans samt ökar risken för skavsår, vrickning, 

tryckskador och dålig blodgenomströmning utan att patienten själv känner av det. 

Begränsad styrka och kontroll över muskulaturen gör också att patienterna ofta sätter ner hela foten vid 

hälisättning, istället för att ”rulla” från hälen till fotsulan. Detta ger ett klappande ljud (foot-slap) som 

upplevs som besvärande eller pinsamt av patienten. (Steward, 2008) 

Orsaker till droppfot 

Droppfot kan ha olika orsak men brukar delas in i 3 kategorier. Muskulär, neurologisk eller anatomisk. 

Orsakerna har oftast ett visst överlapp men vanligast är den neurologiska, en skada på peroneusnerven. 

Tillståndet kan vara tillfälligt eller bestående. Då tillståndet är tillfälligt och neurologiskt beror det oftast på 

att man klämt nerven. Antingen genom yttre påverkan eller svullnad av omkringliggande muskelmassa, t.ex. 

inflammation eller snabb muskeltillväxt. Full funktionalitet återställs vanligtvis men kan ta flera månader. En 

risk är att muskeln försvagas under tiden som nerven läker och alltså går från ett neurologiskt problem till 

ett muskulärt och att det tar ytterligare tid att bli återställd. Bestående skador kan ha samma orsak som de 

tillfälliga, men är vanligare vid t.ex. nervsjukdomar såsom MS eller Parkinson, diabetes eller efter en stroke. 

(Pritchett, 2014) 

Hur många lider av droppfot 

Det finns ingen statistik över hur många i Sverige som lider av droppfot. Däremot går det att få statistik på 

hur många som fått hjälpmedel för droppfot. Vid samtal med Jeanette Adolfsson, handläggare på 

landstinget, Enheten för Rehab, Hab och Hjälpmedel, presenterades siffror för Stockholms läns landsting, se 

Tabell 1. 

Adolfsson var av uppfattningen att fördelningen av patienter med droppfot bör vara likartad över landet och 

det följer då att det också bör vara likartad i andra länder med liknande levnadsförhållanden som Sverige. 

Enligt Stockholms Stad bodde det 829417 personer i Stockholms stad år 2009 (Folkmängden i Stockholm, 

2015). Detta innebär att under 2009 fick ca 0.34% av stockholmarna något hjälpmedel för droppfot. Enkel 

överslagsräkning ger att ca 31300 personer i Sverige, som under 2007 hade 9,2 miljoner invånare, fick 

hjälpmedel för droppfot under 2009, och inom EU, som under 2009 hade 495 miljoner invånare, rör det sig, 

med samma enkla överslagsräkning, om ca 1,7 miljoner människor, vilket innebär att det finns ett stort 

behov och möjlig marknad för ett nytt hjälpmedel. 

  



Kvinna 0-17 år 56 

  18-30 år 103 

  31-65 år 793 

  66-80 år 319 

  81-90 år 165 

  91 år eller äldre 23 

  Reservnummer 1 

Kvinna Totalt   1460 

Man 0-17 år 61 

  18-30 år 115 

  31-65 år 709 

  66-80 år 364 

  81-90 år 102 

  91 år eller äldre 9 

  Reservnummer 6 

Man Totalt   1366 

Totalt   2826 
Tabell 1:Fördelning av föreskrivna dorsalextensionsortoser, Stockholm, 2009. 

 

Aktivt styrd ortos med variabel impedans. 

I denna artikel (Blaya, 2004) beskrivs hur Blaya och Herr lyckats förbättra gångmönstret hos patienter med 

ensidig droppfot genom att ta fram en aktivt styrd ankel-fot ortos (AAFO) med variabel vridstyvhet i 

fotledens sagittalplan (se Noteringar för beskrivning).  

 

Figur 5: Aktivt styrd ankle-foot orthosis (AAFO) (Blaya, 2004) 

Som grund har man använt en vanlig ankel-fot ortos som utrustats med en led i fotens sagittalplan. Ortosen 

är i övrigt helt stel, se Figur 5. Information om fotens läge fås genom sensorer placerade under fotsulan vid 

häl och framfot, samt en vinkelgivare vid fotleden. Informationen tolkas för att identifiera var i gångcykeln 

patienten befinner sig och en aktuator varierar fotledens styvhet därefter genom att variera sin impedans. 

Man vill ha tillräcklig styvhet i leden vid hälisättning för att förhindra foot-slap, sedan eliminera impedansen 

i hjälpmedlet för att minimera påverkan av patientens egen plantarflexion, och sist återigen öka 

impedansen så att foten vinklas upp under svingfasen för att förhindra att patienten skrapar i tån. 

Informationen från sensorerna under fotsulan analyseras också för att identifiera om foot-slap inträffat och 



anpassa impedansen därefter. Man vill hitta den impedans som är tillräcklig för att eliminera foot-slap, men 

samtidigt så låg som möjligt för att aktuatorn snabbt skall kunna gå mellan de olika fasernas önskade lägen. 

Iterationen körs kontinuerligt och betraktar de senaste fem stegen. Om en foot-slap detekteras anses 

impedansen vara tillräcklig och lämnas oförändrad, om två till fem (n) foot-slap detekteras ökas impedansen 

med (n-1)∆Γ, där ∆Γ är den förutbestämda storleken på förändringssteget, och om inga foot-slap 

detekterats minskas impedansen med ∆Γ. I sina tester visar Blaya och Herr att deras algoritm lyckas svänga 

in från noll till en lämplig styvhet inom 32 steg. 

Till sist analyseras också patientens gånghastighet och delas upp i tre intervall; långsam, normal och snabb. 

Gånghastigheten påverkar hur hårt vi sätter ner hälen och därmed hur styv leden behöver vara för att 

eliminera foot-slap. Hastigheten styr också hur snabbt tån behöver lyftas i svingfasen vilket också 

kontrolleras av hjälpmedlet genom aktuatorns impedans. För varje intervall itereras en lämplig impedans 

fram med ett intervallspecifikt ∆Γ-värde. Då patienten ändrar sin gånghastighet så mycket att ett nytt 

intervall blir aktuellt kan hjälpmedlet direkt byta impedans. Detta för att hjälpmedlet snabbare skall 

applicera rätt styvhet.  

Vid utvärdering av hjälpmedlet påvisades att patienterna fick en mer symmetrisk gång. Med det avser man 

hur stor skillnad man uppmätte för steglängd och steghastighet mellan patienternas skadade och 

fungerande fot. En mindre skillnad innebar en mer symmetrisk gång. 

Trots att Blaya och Herrs variabla aktiva ortos presterade bättre än passiva ortoser och icke variabla aktiva 

hjälpmedel fanns fortfarande rum för förbättring. Ortoser kräver att patienten bär skor. Skon påverkar 

sensorerna under fotsulan genom att signalen dämpas. För att avhjälpa detta placerade man en extra 

sensor i hälen på skon. Detta gjorde att hälisättning detekterades 30 ms snabbare än med bara sensorer 

under fotsulan. Då ingen extra sensor placerades i tån på skon fick man en för tidig detektering av toe-off 

vilket ledde till att styvhet applicerades för tidigt som i sin tur förhindrade maximal plantarflexion. 

Bioservos handske 

I denna artikel (Nilsson, 2012) beskriver Nilsson hur Bioservos handske, med sitt patenterade Soft Extra 

Muscles system (SEM), fungerar.  

Nilsson nämner i sin artikel att nedsatt gripkraft är en vanlig följd av flera olika skador, t.ex. skador på 

hjärna, nacke och det perifera nervsystemet, vars vanligaste orsak är trafikolyckor, fall och fritidsaktiviteter. 

Effekterna av sådana skador är desamma som för en patient som haft en stroke. Nilsson anser att det finns 

en brist på högteknologisk utrustning för att reducera negativa följdeffekter vid sådana skador. 

Det pågår mycket forskning kring robotar som kan greppa och manipulera objekt och i Nilssons forskning, 

som befinner sig i gränslandet mellan robotik och medicinsk ingenjörsvetenskap, har han funnit intressanta 

symbioser mellan artificiella stödsystem och det biologiska systemet människan. Ett exempel på en sådan 

symbios är Soft Extra Muscles systemet (SEM) som företaget Bioservo patenterat och implementerat i en 

greppförstärkande handske. (Patentnr US Patent 8,029,414, 2011) 

Nilsson beskriver I denna artikel hur Bioservos handske, se Figur 6, fungerar. Det är en teknisk lösning som 

delvis härmar en biologisk lösning, där senor överför kraft från muskler till rotation hos leder, och delvis 

arbetar i symbios med det befintliga biologiska systemet och låter handens skelett vara den bärande 

strukturen. Detta innebär att handsken inte behöver något eget exoskelett och därför är lättare och 

smidigare än andra liknande lösningar. Nilsson menar att tekniken kan appliceras på andra delar av kroppen 

som är i behov av extra kraft eller vridmoment. 



Eftersom Bioservo redan från start satsade på att ta fram en 

kommersiell produkt ville man hålla priset nere och använda sig 

av befintliga komponenter. Ett sätt att hålla kostnaden nere är att 

låta handskens fingrar vara underaktuerade vilket innebär att 

färre aktuatorer behövs. Eftersom antalet frihetsgrader 

reducerats kan styralgoritmen förenklas och detta minskar i sin 

tur antal sensorer som behövs. En ytterligare anledning till valet 

är att underaktuerade fingrar automatiskt ger en greppande 

rörelse. 

Handsken använder två olika sorters sensorer för input. I 

fingertopparna sitter trycksensorer (Force-sensing resistors, FSR) 

som ger information om hur mycket kraft patienten själv 

applicerar på objektet som greppas. I handskens handflata, över 

vilken samtliga artificiella senor löper, sitter kapacitiva sensorer 

som mäter dragspänningen i de artificiella senorna. 

Fingertopparnas trycksensorer blir input till kontrollalgoritmen 

som omvandlar trycket till den dragkraft som aktuatorerna skall 

anta. De kapacitiva sensorerna används i återkopplingen till 

aktuatorerna så att rätt dragkraft uppnås. 

Aktuatorerna är av linjär skruv-typ och omvandlar en elmotors 

rotation till en linjär rörelse. De är placerade tillsammans med 

batterierna i en egen enhet som kan placeras på patientens 

överarm, rygg, bälte eller rullstol. Mellan aktuatorer och handske 

leds de artificiella senorna via en ”snabel”, en flexibel hylsa som 

kan böjas utan att ändra sin längd. 

Nilsson hänvisar till patientförsök utförda i samarbete med Arbetsförmedlingen då tre personer med 

nedsatt gripförmåga deltog (En greppstärkande handskes inverkan på arbetsförmågan, 2008), samt i 

samarbete med Danderyds sjukhus. Försöken visar att patienterna snabbt vänjer sig vid handsken och 

känner att den hjälper dem både genom att öka greppstyrkan samt avlasta muskel- och ledfästen. 

Biomekanisk beskrivning av ankelrörelse vid olika gångscenarier. 

I denna artikel (Au, 2008) beskriver Samuel Au et al. hur en aktivt styrd ankel-fot protes kontrolleras för 

olika typer av gångmönster beroende på underlaget. Man har tagit fram två tillståndsflöden för att 

efterlikna gång på plan mark och gång nedför trappor. 

Au presenterar ett normalt gångmönster vid gång på plan mark i termer av krafter och moment samt bryter 

ner det i två faser och fyra delar utefter deras mekaniska approximation, se Figur 7. 

En cykel på plan mark beskrivs från en fots hälisättning (heel-strike) till nästa hälisättning med samma fot. 

Efter hälisättning sker en kontrollerad plantarflexion (CP) som låter tån nå marken (foot-flat). Därefter 

dorsalflekteras fotleden i och med att resten av kroppen rör sig framåt (CD) och når en maximal 

dorsalflexion precis innan hälen lyfts av att en kraftfull plantarflexion (PP) påbörjas. Den kraftfulla 

plantarflexionen hjälper till att föra kroppen framåt och pågår till dess att tån lyfts (toe-off) och svingfasen 

tar vid. 

Figur 6: Bioservos SEM-handske med batteripack 
fäst på överarmen. (En greppstärkande handskes 
inverkan på arbetsförmågan, 2008) 



 

Figur 7: Gångmönster vid gång på plan mark. (Au, 2008) 

Från hälisättning till foot-flat beter sig ankeln som en torsionsstång med neutralt läge motsvarande att foten 

är vinkelrät mot vaden. Vridmomentet är proportionerligt mot fotvinkeln, men momentets storlek kan 

variera mellan steg. Detta modelleras som en linjär fjäder med variabel styvhet. Under dorsalflektering 

lagras elastisk energi i fotleden som hjälper vid den följande plantarflexionen. Detta modelleras som en icke 

linjär fjäder vars styvhet ökar ju mer foten dorsalflekteras. Den kraftfulla plantarflekteringen tillför mer 

energi än vad som lagrats under dorsalflekteringen och modelleras därför som en vridmomentskälla 

tillsammans med en ickelinjär fjäder, likt den för dorsalflekteringen. Under svingfasen vinklas fotleden till 

lämpligt läge för nästkommande hälisättning. Eftersom krafterna som påverkar fotleden i denna fas är 

mycket små i jämförelse med övriga faser modelleras detta som en positionsreglering. 

På liknande sätt bryter man ner gångmönstret vid gång nedför trappor. I detta scenario påbörjas en cykel 

med en fots tåisättning (toe-strike) och fortsätter till nästa tåisättning med samma fot, se Figur 8. 



 

Figur 8: Gångmönster vid gång nedför trappa. (Au, 2008) 

Från tåisättning till foot-flat (CD1) absorberas en stor mängd potentiell energi och ankeln beskrivs därför 

som en variabel stötdämpare. Under den fortsatta dorsalflekteringen (CD2) absorberas elastisk energi på 

samma sätt som vid gång på plan mark. För att kunna styra mängden energi som absorberas modelleras 

detta av en linjär fjäder tillsammans med en variabel stötdämpare. I den kraftfulla plantarflexionen (PP) 

frigörs den lagrade elastiska energin för att föra kroppen framåt och detta modelleras på samma sätt som i 

CD2 av en linjär fjäder tillsammans med en variabel stötdämpare. Precis som vid gång på plan mark 

modelleras svingfasen som en positionsreglering för att vinkla fotleden till lämpligt läge för nästkommande 

tåisättning. 

Skillnaderna mellan de två scenarierna är tillräckligt stora att man valt att göra två separata 

tillståndsmaskiner för att styra protesen i de olika fallen, se Figur 9. 



 

För att växla mellan de olika tillståndsmaskinerna användes en yttre input i form av myoelektriska impulser 

ifrån patientens kvarvarande vadmuskulatur. Patienten kunde på så vis förmedla sin avsikt under svingfasen 

och protesens nästa cykel följde den tillståndsmaskin som tolkats ifrån patientens avsikt. 

Befintliga produkter på marknaden 

På marknaden finns idag redan ett flertal hjälpmedel. De flesta av dessa är sådana att de alltid strävar att 

hålla fotleden i plan, eller något uppåtböjd, vinkel. Flexibilitet i material eller konstruktion kan sedan ge 

patienten möjlighet att plantarflektera, böja ned foten, av egen kraft. Denna typ av hjälpmedel kallas i 

denna rapport för passiva eller reaktiva hjälpmedel. 

Några exempel på passiva och reaktiva hjälpmedel presenteras nedan.  

Passiva hjälpmedel 

Till gruppen passiva hjälpmedel hör alla ortoser och bandage som enbart håller foten i en plan vinkel i 

förhållande till vaden. Dessa är den äldsta typen av hjälpmedel, se Figur 10 för två exempel.  

Figur 9: Tillståndsmaskiner för gång på plan mark (t.v.) och nedför trappa (t.h.). (Au, 2008) 



 

Figur 10: Ankle-foot orthosis (USA Patentnr 10/444,118, 2004) (t.v.) och fotledsbandage (Hjälpmedel SAM, 2015) (t.h.) 

Reaktiva hjälpmedel 

Till gruppen reaktiva hjälpmedel hör dictusband och ortoser som drar foten mot önskat läge men också kan 

tillåta en större rörelsefrihet för fot och vrist. Ortoserna kan ha olika mycket styvhet i olika riktningar för att 

förbättra stabiliteten vid gång. Vissa av lösningarna innehåller mer avancerad mekanik med t.ex. 

pneumatiska cylindrar eller flexibla material medan andra är enklare och baseras på gummiband, se Figur 

11 för två exempel. 

 

Figur 11: Flexibel ortos med pneumatisk cylinder (Pneumaflex, 2015) (t.v.). Dictusband för utomhusbruk (Hjälpmedel SAM, 2015) 
(t.h.). 

 

Aktiva hjälpmedel 

Det finns också varianter som styr fotledens vinkel och/eller styvhet beroende på någon typ av input ifrån 

sensorer. Denna typ av hjälpmedel kallas i denna rapport för aktiva hjälpmedel. 



De aktiva lösningarna har programmerad elektronik i sig som ger stöd endast då det är önskvärt och de får 

sin input från sensorer, vanligtvis placerad vid hälen, som känner av användarens stegmönster. Ytterligare 

sensorer kan finnas för att ge återkoppling om hur hjälpmedlet beter sig för att kunna reglera hjälpmedlet. 

Detta ger de aktiva lösningarna möjligt att anpassa sig och bete sig olika beroende på vilken aktivitet 

användaren utövar.  

I huvudsak två typer av aktiva hjälpmedel finns idag på marknaden. I Figur 12 visas ett exempel på den 

första typen som stimulerar patientens muskler via elektroder och på så vis ersätter nervens funktion att 

skicka signaler till muskulaturen för att åstadkomma dorsalflexion (neurodan, 2015). Det finns hjälpmedel 

där elektroderna är placerade utanpå huden, men också varianter där elektroderna opereras in under 

huden, i direkt kontakt med den nerv som man önskar påverka. En fördel med dessa lösningar som 

använder elektriska impulser är att muskeln aktiveras och tränas upp, vilket kan påskynda återhämtning och 

minska risken för att få muskulära behov av hjälpmedel. 

 

Figur 12: System med utanpåliggande elektroder, NESS L300 for foot drop (L300 brochure, 2015). 

Den andra typen av aktiva hjälpmedel stöttar eller ersätter den påverkade muskulaturen genom att tillföra 

kraft, moment och/eller styvhet till leden med ett ställdon. Det är vanligt att hjälpmedlen har någon typ av 

exoskelett som förmedlar kraften och samtidigt förhindrar oönskade rörelser hos leden, se Figur 13 för ett 

exempel. 

 
Figur 13:Aktiv ankel-fot ortos, (Boehler, 2008) 



Kirurgiska alternativ 

Det bör också nämnas att det finns operationer som kan hjälpa patienter med bestående droppfot. Det 

vanligaste exemplet på en sådan operation är rekonstruktion av den skadade nerven med ett 

nervtransplantat. Ett annat exempel är sentransferering, då man flyttar en sena från en del av foten till en 

annan för att återfå förmågan att lyfta sin egen fot. Patienter som genomgått sentransferering blir inte helt 

återställda, men 90-95% av patienterna slipper använda hjälpmedel. (Hake, 2002) 

Patent 

Patentsökning genomfördes efter patent som relaterar till droppfot eller dorsalflektering för att se om det 

redan fanns ett hjälpmedel med liknande lösning som Bioservos förslag. Av de patent som betraktades var 

de flesta av passiv typ, men även en del reaktiva fanns med. I Figur 14 ses två reaktiva hjälpmedel, till 

vänster en fjädrande ledad skena och till höger ett elastiskt band. Valet av fästpunkter för det elastiska 

bandet, fotens främre del, vrist och under knät, lämpar sig bra för ett hjälpmedel som skall bäras med eller 

utan sko.  

              

 

I Figur 15 på nästa sida visas ”Walker belt” som trots sin enkelhet delar en egenskap med den tilltänkta 

aktiva strumpan, att kraftkällan är flyttad bort ifrån foten. 

Figur 14: Hinged drop foot brace  (USA Patentnr 6102881A, 1999) (t.v.)                      
                     Device for treating foot drop (USA Patentnr 20080154167 A1, 2008)(t.h.) 



 

  

Figur 15: Walker belt (Kina Patentnr CN201346283 (Y), 
2008). 



Specifikation 

För att kunna ta fram en prototypspecifikation på det tilltänkta hjälpmedlet för droppfot togs först 

kravbilden fram baserat på den information som samlats in och intervjuer med ortopeder. 

Kravbild 

För att prototypen ska kunna ge svar på relevanta frågeställningar måste dess konstruktion följa en rad olika 

krav. Som exempel på sådana krav kan nämnas de medicinska krav som ställs på ett hjälpmedel för patienter 

med droppfot, designkrav från företaget BioServo, prestandakrav på hårdvara och marknadskrav, men också 

krav i form av begränsningar hos tillgänglig teknik. 

Medicinska krav 

Behoven av hjälpmedel beror på tillståndets omfattning. Vissa patienter har tillfällig och lindrig droppfot 

och klarar sig med ett enkelt hjälpmedel som t.ex. dictusband, medan andra patienter har bestående men 

med både neurologiska och muskulära problem. För denna andra kategori behövs oftast ganska mycket 

hjälp, åtminstone i ett första skede. Detta ställer högre krav på passform, funktion, möjlighet att enkelt ta 

på/av hjälpmedlet utan hjälp från annan person, möjlighet till rengöring samt att hänsyn tas till långsiktiga 

effekter av att använda hjälpmedlet. 

Det viktigaste är att hjälpmedlet lyfter tån så att patienten inte snubblar. Detta ger ett mer normalt 

gångmönster. Därefter bör hjälpmedlet se till att foten blir stabil i sidled för att undvika snedtramp. Det är 

också önskvärt att minska, eller helt eliminera, foot-slap. Hela tiden är det också viktigt att trycket på foten 

inte är så högt att det orsakar obehag eller skada hos patienten. 

Beroende på aktivitetsgrad kan det också vara viktigt att hjälpmedlet tillåter full rörlighet i fotledens 

sagittalplan, upp och ner. Dels för att det hjälper till att hålla leden rörlig, men också att för det tillåter 

patienten att t.ex. trampa ned och släppa upp pedaler vid bilkörning. 

Designkrav 

Johan Ingvast vid BioServo hade en grundidé för det nya hjälpmedlet. Det handlade om en aktivt styrd 

strumpa som använde en tolkning av gångmönstret som input och kontrollerades av vajrar i likhet med 

deras befintliga SEM handske. Utöver kravet på kraftöverföringsteknik skulle strumpan också gå att använda 

både med eller utan sko, något som de flesta befintliga aktiva hjälpmedel inte klarar. 

Eftersom kraften överförs via vajer kan placeringen av aktuatorn varieras för att passa olika individer eller 

aktiviteter. Framförallt tillåts att aktuatorns vikt och volym flyttas bort ifrån foten vilket gör att den del av 

hjälpmedlet som sitter på foten blir mindre klumpig än majoriteten av de ortoser som fanns på marknaden.  

Den skulle ta mindre plats och därmed synas mindre, vilket vore en estetisk fördel. Då man kan bära 

strumpan med eller utan sko finns inget behov av ”utomhus/inomhus” versioner. Vill man ändå ha en 

inomhusstrumpa kan man använda en vanlig strumpa utanpå den mekatroniska. Den aktiva styrningen gör 

att strumpan bara hjälper då det behövs vilket bör ge en känsla av större rörelsefrihet hos foten. 

För att täcka in en större målgrupp är det önskvärt att ha en variabel hjälpkraft i strumpan. Detta skulle göra 

det möjligt att antingen helt ersätta patientens förlorade kraft eller att endast delvis ersätta kraften och låta 

patienten träna upp sin egen muskel under rehabilitering. För att kunna kontrollera en variabel kraft behövs 

någon form av återkoppling ifrån hjälpmedlet till regleralgoritmen.  



Marknadskrav 

Intervjuer genomfördes med två ortopeder från OT-Center respektive Olmed för att få information om deras 

befintliga utbud, hur ett hjälpmedel väljs ut åt en patient och vilka krav de ställer på ett hjälpmedel för att 

börja erbjuda det till sina patienter. 

Patientbasen består till största del av äldre. Dessa patienter rör sig långsammare och är inte så aktiva och 

har oftast bestående droppfot, men det finns också aktiva patienter med hopp om fullständig återhämtning. 

För att täcka in så stor del av marknaden som möjligt behöver strumpan både kunna ersätta den förlorade 

muskelkraften hos långtidsanvändare och kunna anpassas för att vara ett verktyg för rehabilitering. 

2010 erbjuds en rad passiva och reaktiva hjälpmedel, men inga aktiva hjälpmedel för droppfot, till OT-

centers och Olmeds patienter. Utbudet av hjälpmedel ses som tillräckligt, men en av ortopederna är av 

meningen att ett större utbud av hjälpmedel alltid gynnar patienten. Detta tolkas som att det finns 

utrymme på marknaden för strumpan. 

Ytterligare krav på försäljning och distribution av medicintekniska produkter, såsom att de skall vara CE-

märkta och uppfylla relevanta EU direktiv, tas inte med som krav på prototypen. Det överlåts till Bioservo att 

tillse om de väljer att lansera hjälpmedlet. 

Krav för prototyp 

Prototypen skulle använda sig av befintliga kommersiella komponenter. 

Diskussioner om vriststöd och extra sensorer för återkoppling fördes men ansågs ligga utanför 

avgränsningen för den första prototypen och implementerades därför inte. 

  



Teoretiska beräkningar 

En första ansats gjordes där momentet i fotleden endast beror på gravitationens påverkan av fotens massa. 

Med den ansatsen noterades att störst moment fås då gravitationen angriper foten vinkelrätt. Denna 

uppställning illustreras i Figur 16. 

 

Figur 16: Förenklad friläggning av fotled. 

Foten approximerades av en stång med jämnt fördelad massa. För en symmetrisk kropp sammanfaller 

masscentrum med symmetricentrum.  

Momentjämvikt ger: 

𝑀𝑙𝑒𝑑: 𝑚𝑔 ∗ 𝑥𝑀𝐶 − 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 ∗ 𝑥𝑓𝑝 där 𝑥𝑓𝑝 är fästpunktens x-koordinat. 

→ 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 =  
𝑚𝑔 ∗ 𝑥𝑀𝐶

𝑥𝑓𝑝
 

Kraften som aktuatorn behöver dra med beror av angreppsvinkeln och fås ur: 

𝐹 =
𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙

sin 𝜃
 

Vinkeln θ får ur: 

𝜃 = arctan (
ℎ

𝑥𝑓𝑝
) 

Den sammansatta funktionen för kraften F blir då: 

𝐹 =
𝑥𝑀𝐶

𝑥𝑓𝑝
∗

𝑚𝑔

sin 𝜃
=

𝑥𝑀𝐶 ∗ 𝑚𝑔√𝑥𝑓𝑝
2 + ℎ2

𝑥𝑓𝑝 ∗ ℎ
 

  



Mått tagna på användaren av den första prototypen gav följande värden: 

{

𝑚
𝑥𝑀𝐶

ℎ

= 
= 
= 

1,8 𝑘𝑔
6 𝑐𝑚

35 𝑐𝑚
 

Massan hos användarens fot är en uppskattning framtagen genom följande volymapproximationer. 

Approximation med cylinder:   Längd 30 cm, omkrets 26 cm  = 1,61 liter. 

Approximation med låda:  Längd 30 cm, bredd 8 cm, höjd 6 cm  = 1,44 liter. 

Medelvolym: 1,53 liter 

Densitet för muskel: 1,0566 kg/l 

Densitet för skelett: 1,75 kg/l 

Värden hämtade ifrån (Densities of Different Body Matter , 2015). 

Antag densitet på fot (skelett och muskler) 1,2 kg/l 

Slutsats: fotens massa är ca 1,8 kg 

Maximalt vridmoment i fotleden enligt ansatsen blir då 𝑚𝑔𝑥𝑀𝐶 = 1,8 ∗ 9,82 ∗ 0,06 = 1,06 𝑁𝑚 

Den maximala dragkraften som behövs ifrån aktuatorn beror nu endast av placeringen av strumpans 

fästpunkt 𝑥𝑓𝑝, se Figur 17. 

 

 

Figur 17: Beräknad kraft som behövs från aktuatorn som funktion av fästets placering på foten. 

Möjliga positioner för fästet, då man ej tar hänsyn till att bäraren har sko på sig, är mellan 𝑥𝑓𝑝 = 5 cm och 

𝑥𝑓𝑝 = 17 cm. Med sko begränsas intervallet till mellan 𝑥𝑓𝑝 = 5 cm och 𝑥𝑓𝑝 = 10. 
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Varje steg kräver en tillförsel av energi ifrån hjälpmedlet för att vinkla upp foten och därmed lyfta 

masscentrum.  

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔 ∗ ∆𝑦 

Patienten förväntas plantarflektera foten till en maximal vinkel av -45° och sedan dorsalflekteras foten av 

hjälpmedlet till 20°. Masscentrums förflyttning i y-led fås ur 

∆𝑦 = 𝑥𝑀𝐶(sin(20°) − sin(−45°)) = 𝑥𝑀𝐶(sin(20°) + sin(45°)) 

Hjälpmedlet behöver kunna dorsalflektera foten tillräckligt snabbt att patienten inte riskerar att vare sig 

snubbla eller känner sig sinkad av hjälpmedlet. Dorsalflekteringen utgör ca 20 % av gångcykeln. Låt tiden för 

en cykel benämnas  𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙. Effekten som krävs fås ur: 

𝑃 =
𝐸𝑝

0,2 ∗ 𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
 

  



Beskrivning av prototypen 

En prototyp togs fram i syfte att verifiera att det föreslagna hjälpmedlet var plausibelt, samt göra praktiska 

mätningar. 

Prototypens huvudkomponenter är strumpan(1), knäfästet(2), servo(3), fjäder(4) och mikrokontroller(5), se 

Figur 18. 

 

Figur 18: Schematisk bild av den färdiga prototypen. 

Strumpan 

Strumpan är måttanpassad för användaren och är tillverkad av två olika material. I de mörkblå partierna 

används ett tyg som tillåter viss töjning i fotens längdled, men är stumt i fotens tvärled. Detta för att kunna 

fixera fästpunkter i strumpan i förhållande till foten och samtidigt minska risken att strumpan glider eller 

skaver. De ljusblå partierna använder tyg som stretchar i båda leder för bättre passform. 

1 

4 

2 

3 

5 



Strumpan har fyra fästpunkter, se Figur 19. Avsikten är att fördela kraften ifrån aktuatorn över en tillräckligt 

stor yta att det resulterande trycket på foten inte orsaka obehag för patienten. På vardera sida är två 

fästpunkter förenade av en vajerbåge. I änden på vajern från aktuatorn sitter en ögla, denna ögla glider fritt 

längs vajerbågen mellan fästpunkterna. Denna koppling gör att kraften fördelas mellan fästpunkterna, och 

därmed fördelas trycket jämnare över foten.  

 

Figur 19: Vy av strumpans fästpunkter. 

I strumpan finns två sensorer placerade, en under hälen och en under fotens främre del, se Figur 20. Dessa 

sensorer har till uppgift att tolka var i gångcykeln foten befinner sig. 

 

Figur 20: Sensorernas placering under foten. 



Sensorerna är tryckkänsliga resistorer som ändrar sin resistans då de utsätts för ett yttre tryck. Resistorerna 

är av modell Interlink Electronics Model 406. Genom att låta en sådan resistor vara en del i en 

resistansbrygga fås istället en spänning som varierar med trycket på sensorn. Detta krävs för att den 

mikrokontroller som används skall kunna tolka signalerna. Resistansbryggan konstruerades så att den 

resulterande spänningen låg i intervallet 3,5 - 5 V. 

 

Figur 21: Interlink Electronics Model 406. 

Knäfästet 

Knäfästet(2) är tillverkat av plast som formgjutits efter användaren och sedan klätts och vadderats. Fästet 

har till uppgift att förse hjälpmedlet med en fästpunkt som är fix i förhållande till fotleden. Genom att 

kontrollera avståndet mellan knäfästet och strumpans fästpunkter åstadkoms kontroll av fotvinkeln. 

Aktuatorn 

Aktuatorn är en ”series elastic actuator” som realiseras utav ett 180° servo(3) i serie med ett fjäderpaket 

bestående av två parallella linjära dragfjädrar(4). Fjädrarna hade en förspänning. Detta används i aktuatorn 

för att säkerställa att fjädrarna inte påverkar hjälpmedlets slaglängd förrän vridmomentet i fotleden var 

sådan att dragspänningen i vajern översteg fjäderpaketets totala förspänning. I prototypens fall, där 

fjädrarna hade en dragspänning på ca 15 N vardera, ca 30 N. Fjäderpaketet dämpar foot-slap vid 

hälisättning och skyddar samtidigt servot mot överbelastning genom att absorbera en del av impulsen. 

Servot är utrustat med ett linhjul (se Appendix för ritning) som tillsammans med vajern gör om den 

roterande rörelsen till linjär rörelse, se Figur 22. 



 

Figur 22: Servo med linhjul i monteringsplatta. 

Servot som används som del av aktuatorn är av modellen HS-805BB och är det kraftigaste servot som fanns 

tillgängligt då prototypen konstruerades. Modellen används vanligtvis i radiostyrda fordon. För en elektrisk 

likströmsmotor såsom ett servo råder ett omvänt proportionerligt förhållande mellan motorns maximala 

hastighet och dess maximala vridmoment. Då servot levererar maximalt vridmoment sker ingen rotation, 

och då servot roterar med maximal vinkelhastighet levereras inget vridmoment. Förhållandet kan väl 

approximeras som linjärt. För maximal effekt matas servot med 6 V ifrån en spänningskälla. 

Servot kan generera ett maximalt vridmoment 𝜏𝑚𝑎𝑥, ”stall torque”, på 24,7 𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 = 24,7 𝑘𝑔 ∗

9,82 𝑚
𝑠2⁄ ∗ 0,01 𝑚 = 2,42 𝑁𝑚. Servots maximala vinkelhastighet 𝜔𝑚𝑎𝑥, ”operating speed”, är 0,14 𝑠 60°⁄  

vilket motsvarar 7,48 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ . Se appendix ”Datablad för servo”. Baserat på den tidigare teoretiska ansatsen 

var servot lämpligt. 

Servots effekt beräknas som 𝑃 = 𝜏 ∗ 𝜔 där maximal effekt 𝑃𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝜏𝑚𝑎𝑥 ∗

1

2
𝜔𝑚𝑎𝑥.  

Prototypens servo förväntas ha en maximal effekt 𝑃𝑚𝑎𝑥 =
2,42

2
∗

7,48

2
≈ 4,5 𝑊. 

Genom att skicka en PWM signal (Pulse Width Modulation) till servot kontrolleras dess vinkel. I prototypen 

utnyttjas 120° rotation och linhjulets mått är anpassade efter den önskade slaglängden hos hjälpmedlet. 

Slaglängden beror av fästpunkternas placering på strumpan.  

Mikrokontroller 

Hjälpmedlet kontrolleras av den mjukvara som är programmerad i mikrokontrollern(4). Input kommer ifrån 

de två sensorerna i strumpan och output är den PWM-signal som styr servots läge.  

Mikrokontrollern i prototypen är en ATMEL ATmega16. Den har analoga in- och utgångar och fyra PWM 

kanaler. I prototypen används två analoga ingångar för att tolka sensorerna, sju analoga ingångar för att 

tillåta en manuell kalibrering, åtta analoga utgångar för att styra lysdioder samt en PWM-utgång för att styra 

servot. 



Mjukvara 

Samtlig funktionalitet hos hjälpmedlet styrs av dess mjukvara. För prototypen fanns följande funktionalitet. 

Kalibrering 

Då prototypen aktiveras hamnar den först i ett kalibreringsläge där användaren med hjälp av en knappsats 

väljer ett initialläge för servot motsvarande att foten är i rät vinkel mot smalbenet. När användaren lämnar 

kvittens på att denne är nöjd går hjälpmedlet vidare till aktivt läge.  

Huvudcykel 

I det aktiva läget läses de två sensorerna i strumpan av sekventiellt och resultatet tolkas som ett av fyra 

tillstånd av en gångcykel och servot signaleras att ställa in sig till motsvarande rotationsvinkel.  

Till en början användes en tillståndsmaskin som strikt följde en cykel motsvarande gång framåt på plan 

mark. Denna implementation visade sig vara oförlåtande och klarade inte av att anpassa sig för avbrott och 

omstarter. Det fick också följden att det ofta blev ett slack i vajern vilket i vissa fall fick den att hoppa ur sitt 

spår på linhjulet och en manuell återställning var nödvändig. För att komma till rätta med dessa problem 

byttes tillståndsmaskinen ut mot en enklare algoritm som kunde gå mellan de fyra tillstånden utan villkor på 

deras ordning. 

Det skall nämnas att trots några iterationer är mjukvaran fortfarande på prototypstadiet. 

Uppdateringsfrekvensen bör anpassas för att ge snabb respons och övergången mellan olika 

rotationsvinklar bör jämnas ut. 

  



Resultat 

Genom utvärdering av den färdigställda prototypen kunde ett antal slutsatser dras.  

Den första var att det är möjligt att konstruera ett hjälpmedel som följer designspecifikationens krav på 

kraftöverföring via vajer. Strumpan sitter bekvämt på foten och glider inte omkring. Det går bra att använda 

strumpan både med och utan sko.  

Den andra slutsatsen var att den aktuator som använts i prototypen inte var vare sig tillräckligt stark eller 

tillräckligt snabb för att kunna dorsalflektera foten under normal gång. Mätningar av den kraft som krävs för 

att lyfta foten visar att den initiala teoretiska ansatsen var felaktig. Det uppmätta vridmomentet som 

behövdes för att vinkla upp foten så att den blev vinkelrät mot gravitationen var ca 2,7 Nm, mer än dubbelt 

så mycket som i den teoretiska ansatsen, där resultatet var ca 1,06 Nm. Den stora skillnaden betyder att 

ansatsen var alltför förenklad. Vid diskussion med medarbetare på Bioservo ansågs att töjning av 

vadmuskulaturen i samband med att foten vinklas upp gav ett icke försumbart bidrag. Detta borde 

modellerats som en linjär fjäder och tagits med i ansatsen. Eftersom prototypen givit oss ett mätvärde, och 

övriga beräkningar för energi och effekt kunde baseras på denna mätning, gjordes ingen uppdatering av den 

ursprungliga ansatsen. 

Mätning med prototyp gav: 

𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 =
2,7 𝑁𝑚

𝑥𝑓𝑝
 

Sedan tidigare: 

𝐹 =
𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙

sin 𝜃
 där sin 𝜃 =

ℎ

√𝑥𝑓𝑝
2 +ℎ2

. 

Mått tagna på användaren av den första prototypen gav följande värden: 

{
𝑥𝑓𝑝

ℎ
 
=
=

 
   9 𝑐𝑚
35 𝑐𝑚

→ 𝐹 ≈ 31 𝑁 

Varje steg kräver en tillförsel av energi ifrån hjälpmedlet för att vinkla upp foten och därmed lyfta 

masscentrum samt töja ut vadmuskeln.  

𝐸𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 ∗ ∆𝑦𝑓𝑝 

Patienten förväntas plantarflektera foten till en maximal vinkel av -45° och sedan dorsalflekteras foten av 

hjälpmedlet till 20°. Fästpunktens förflyttning i y-led fås ur 

∆𝑦𝑓𝑝 = 𝑥𝑓𝑝(sin(20°) − sin(−45°)) = 𝑥𝑓𝑝(sin(20°) + sin(45°)) ≈ 9,4 𝑐𝑚. 

𝐸𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 ∗ ∆𝑦𝑓𝑝 ≈ 2,9 𝐽 

Dorsalflekteringen utgör ca 20 % av gångcykeln. Låt tiden för en cykel benämnas  𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙. Effekten som krävs 

fås ur: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝐸𝑝,𝑚𝑎𝑥

0,2∗𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
 , där prototypens användare gick med en takt 𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 = 1,5 𝑠 

→ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ≈ 9,75 𝑊 



Detta är en alltför hög effekt för det servo som användes i prototypen. Servot var det kraftigaste som stod 

att tillgå och dess beräknade maximala effekt 𝑃𝑚𝑎𝑥 var bara 4,5 𝑊. Följden av den otillräckliga aktuatorn 

blev att prototypen inte kunde användas för att finjustera regleralgoritmen. 

  



Diskussion 

Resultaten ifrån testning och mätning med prototypen visade att den mekaniska konstruktionen är värd att 

behålla. Däremot finns en rad möjligheter till förbättring av hjälpmedlet. 

Den främsta bristen hos prototypen var dess aktuator. Om hjälpmedlet skall kunna förverkligas behöver 

detta åtgärdas. Den maximala effekten som beräknats till närmare 10 W för prototypens användare är inte 

verifierad genom mätningar men är beräknad för normal gång på plan mark, ett scenario som inte anses 

extremt. För aktuatorer finns ofta ett samband mellan deras kraft, hastighet och slaglängd där en egenskap 

erhålls på bekostnad av de två övriga, eller på aktuatorns storlek och vikt. 

Alternativa aktuatorer som står att tillgå i dagsläget är till exempel kraftigare servon, pneumatiska eller 

hydrauliska kolvar, eller linjära skruv aktuatorer. Kraftiga servon kan behöva 12 eller 24 V spänning vilket 

resulterar i att batteripacken blir större och tyngre. De pneumatiska kolvarna behöver en tryckbehållare 

som, för att räcka en hel dag, skulle bli klumpiga att bära omkring på. De hydrauliska kolvarna behöver 

vätskereservoar och pump som också riskerar att bli alltför otympliga. Skruvaktuatorer kan göras lätta men 

klarar sällan hastighetskraven som ställs. Genom att flytta strumpans fästpunkter närmare fotleden minskas 

slaglängden och hastighetsbehovet medan kraftbehovet ökar. 

När prototypen användes tillsammans med en sko och bäraren manipulerade sin fot upplevdes ibland att 

tå-sensorn registrerade markkontakt ifrån skons insida. Detta kan åtgärdas genom en justering av 

sensorernas tröskelvärden och eventuellt införa hysteres. 

Knäfästet fungerade bra under de korta tester som genomfördes med prototypen, men kan förbättras med 

avseende på sin utformning. I prototypen leds vajern genom knäfästets framsida och sedan rakt uppåt. 

Detta gör att knäfästet tenderar att vinklas ned och trycka mot benets framsida. Om man istället skulle 

använda två vajrar som leds på vardera sida om benet bör trycket ifrån knäfästet fördelas jämnare och 

vinklingen minska. Denna dragning av vajern skulle också innebära att vajerhylsan inte passerar över 

knäskålen vilket, om inte annat, skulle göra hjälpmedlet mindre synligt under ett par byxor. 

Från de medicinska kraven framkom att det färdiga hjälpmedlet behöver kunna ge vristen stöd i sidled. Om 

stödet utformas som en formgjuten platta som omsluter hälen och undersidan av fotens bakre halva kan 

det även användas som fästpunkt. Om man dessutom går över till att använda två vajrar och styr dem 

individuellt ges möjligheten att kontrollera fotledens rörelse i sidled.  

Prototypens två sensorer är inte tillräckliga för att beskriva fotens tillstånd. Styralgoritmen hanterar endast 

fallet att användaren går framåt på plan mark. Då användaren avviker ifrån detta blir följden att 

dragspänningen i vajern blir felaktig, oftast för låg så att vajern slackar och faller ur sitt spår i linhjulet. För 

att åtgärda det i prototypen flyttades alla lägen ”upp”. Tack vare att aktuatorn innehöll en fjäder kunde 

användaren behålla full rörlighet i fotleden, men måste plantarflektera kraftigare. Ett första steg för att 

komma till rätta med detta problem vore att lägga till en sensor som mäter dragspänningen i vajern. Med 

den informationen kan styralgoritmen byggas ut för att undvika slack och förhindra att vajern drar för hårt. 

Informationen kan också användas för att kontinuerligt anpassa aktuatorns slaglängd och hastighet efter 

användarens gångstil. Med information om dragspänningen i vajern kan också antaganden om användarens 

intention göras. Ett exempel vore att ställa upp olika tillståndsmaskiner för olika gångcykler likt hur Blaya 

beskriver (Blaya, 2004). Om användaren är i svingfasen och hjälpmedlet dorsalflekterar, samtidigt som 

användaren vinklar ner sin fot, kommer dragspänningen i vajern kunna användas för att göra antagandet att 

användaren nu är på väg att gå nedför en trappa. 



Något som inte testats med prototypen är utformning och placering av aktuator- och batteripack. Bioservos 

handske tillåter t.ex. att dess batteripack placeras på användarens arm, rygg eller hängs på en rullstol. För 

strumpan skulle lämpliga placeringar kunna vara i bältet eller på ryggen. 

Då hjälpmedlet beskrevs för ortopeder vid Olmed och OT-center i samband med intervjuer fanns direkt ett 

intresse av att få prova prototypen. Båda företagen var villiga att hjälpa till att hitta lämpliga patienter för 

fortsatt testning och utvärdering. 

  



Slutsats 

De frågeställningar som ställdes vid arbetets början har besvarats. Det är tekniskt möjligt att konstruera ett 

aktivt hjälpmedel för droppfot som använder SEM-systemet och uppfyller de medicinska krav som ställs på 

ett sådant hjälpmedel. Droppfot är en relativt vanlig åkomma och varje år skrivs uppskattningsvis 1,7 

miljoner hjälpmedel ut till europeiska patienter. Andelen aktiva hjälpmedel som erbjuds svenska patienter 

är fortfarande liten och det finns ett intresse för det tilltänkta hjälpmedlet ifrån ortopeder och patienter. 

Ett hinder för hjälpmedlet är den relativt höga effekt som måste kunna levereras. De aktuatorer som möter 

effektkravet misslyckas ofta att möta andra krav på slaglängd, hastighet, vikt eller volym. Om en lämplig 

aktuator hittas bör det tilltänkta hjälpmedlet funktionsmässigt kunna konkurrera med övriga hjälpmedel på 

marknaden. 
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Appendix 

Frågor vid intervju med ortopeder. 

- Vilka olika typer av droppfot finns det? 

- Vilken av dessa typer är vanligast? 

- Vilket hjälpmedel är vanligast för respektive typ av droppfot? 

- Gör man skillnad på val av hjälpmedel för tillfällig eller bestående droppfot? 

- Spelar typen av droppfot in i valet av hjälpmedel, eller beror det på patientens önskemål? 

- Finns det någon typ av droppfot som idag inte alls, eller inte tillräckligt, kan åtgärdas eller lindras 

med nu tillgängliga hjälpmedel? 

- Hur fungerar de hjälpmedel ni erbjuder era patienter? 

- Byter era patienter typ av hjälpmedel, och i så fall hur ofta? 

- Vad tycker patienterna om de olika hjälpmedlen? 

- Tar det lång tid att vänja sig med de olika hjälpmedlen? 

- Är det svårt att ta på sig hjälpmedlen utan hjälp? 

- Syns någon effekt av ingen, eller liten, stimulans av muskulaturen? 

 



Datablad för servo 

 

  



Ritningar 

Strumpans delar 

 



Linhjul 

 



Monteringsplatta 

 



Källkod 

1. // AD-omvandling med 2 FSR-sensorer   
2. // Samt styrning av servon genom en FSM (finite state machine)   
3.    
4. // ATMega16: The JTAG interface must be disabled via the fuse JTAGEN=0   
5. // in order for PORTC LEDs to function correctly.   
6.    
7. // coding by: Jacob Johnsson 2011.   
8. #include <avr/io.h>   
9. #include <avr/metio16.c>   
10.    
11. void delay(long int del);           // Prototype   
12. void fixaPWM(int top, int compare);     // Settings for PWM, variable 
13.                                         // Freq and Pulse width   
14. int calibrateValue(int calib, int top); // calibrate the max lift of the servo.   
15.    
16. unsigned int    adcdata, cutoff_toe, cutoff_heel, sensor1, sensor2, top, travel,    
17. heel_strike, toe_up, toe_down, calibration, calib=0;    // variable for ADC results   
18.    
19. int main(void)              // Main program starts   
20. {   
21.     //LED's   
22.     DDRB = 0xff;                //Port B utgång (led)   
23.     PORTB= 0xff;            //LED's släckta   
24.        
25.     //Buttons   
26.     DDRC = 0x00;            //Port C ingång (knappar)   
27.        
28.     //FRS's   
29.     ADMUX = 0x00;       //select to read only channel 0 (PA0) (Sensor 1 = toe)   
30.     ADCSRA = 0xC6;      //ADC on, /64, no interrupt and started   
31.     sensor1 = 0;        // sätt sensorernas värden till 0 = "i luften"   
32.     sensor2 = 0;   
33.    
34.     //PWM   
35.     DDRD = 0xFF;            // Set PortD to Write (PWM signalen)   
36.    
37.     //First run calibration.   
38.     calib = calibrateValue(calib, top);   
39.    
40.     //variables   
41.     calibration = calib + 18;   // x + 18: x = calibration value (0 - 22) 
42.                                 // Higher value = higher max lift, 
43.                                 // 18 = -90 (0) degrees turn.    
44.     cutoff_toe = 600;           // cutoff (högre värde = hårdare tryck krävs, 1-1023)   
45.     cutoff_heel = 512;          // Hälen fortfarande känslig med sko på. 
46.                                 // Öka värde eller byt placering av sensor.   
47.     top = 646;                  // value for the Servo frequency (20 ms)   
48.     toe_up = 35 + calibration;  // values for the servo angle   
49.     heel_strike = 28 + calibration;    
50.     travel = 17 + calibration;                 
51.     toe_down = 0 + calibration;   
52.        
53.        
54.     while(1)   
55.     {   
56.         adcdata = ADC;               // read all 10 bits into variable   
57.         if (adcdata > cutoff_toe)    // Sensor 1 compressed (i.e. toe is on ground)   
58.         {   
59.             sensor1 = 1;   
60.         }   
61.         else                         // Sensor 1 not compressed (i.e. toe is in air)   
62.         {   
63.             sensor1 = 0;   
64.         }   
65.            
66.         delay(200);   



67.            
68.         // Byt sensor   
69.         ADMUX = 0x01;           //select to read only channel 1 (PA1) (Sensor 2 = Heel)   
70.         ADCSRA = 0xC6;          //ADC on, /64, no interrupt and started   
71.        
72.         adcdata = ADC;               // read all 10 bits into variable   
73.         if (adcdata > cutoff_heel)   // Sensor 2 compressed (i.e. heel is on ground)   
74.         {   
75.             sensor2 = 1;   
76.         }   
77.         else                    // Sensor 2 not compressed (i.e. heel is in air)   
78.         {   
79.             sensor2 = 0;   
80.         }   
81.            
82.         //hantera LEDs och Servo   
83.         if(sensor1==1 && sensor2==1)    // Travel: båda sensorer i golvet   
84.         {   
85.             PORTB = ~0x03;          // Tänd alla LEDs.   
86.             fixaPWM(top, travel);   // set servo to travel angle   
87.         }   
88.         if(sensor1==1 && sensor2==0)    // Toe-off: tå i marken, häl uppe   
89.         {   
90.             PORTB = ~0x02;          //Tänder vänster LEDs   
91.             fixaPWM(top, toe_down); // set servo to toe_down angle   
92.         }   
93.         if(sensor1==0 && sensor2==1)    // Heel-strike: tå uppe, häl i marken   
94.         {   
95.             PORTB = ~0x01;              //Tänder höger LEDs   
96.             fixaPWM(top, heel_strike);  // set servo to heel_strike angle   
97.         }   
98.         if(sensor1==0 && sensor2==0)    // Swing: båda i luften   
99.         {   
100.             PORTB = ~0x00;          //Släck alla LEDs   
101.             fixaPWM(top, toe_up);   // set servo to toe_up angle   
102.         }   
103.    
104.         delay(200);   
105.            
106.         //Byt sensor igen   
107.         ADMUX = 0x00;           //select to read only channel 0 (PA0) again (toe)   
108.         ADCSRA = 0xC6;          //ADC on, /64, no interrupt and started   
109.            
110.     }       //End while   
111. }           //End main   
112.    
113.    
114. // Functions   
115.    
116. void delay(long int del)   
117. {   
118.     long int tid=0;   
119.     for (tid=0;tid<del;tid++)   
120.         {   
121.         }   
122. }      
123.    
124.    
125. void fixaPWM(int top, int compare)   
126. {   
127.     TCCR1A = 0xA3;      // Mode: fast PWM, ClkPreset 256, PD4 active, PD5 off   
128.     TCCR1B = 0x1C;      // Toggle OFF at compare match (COMPARE),  
129.                         // ON at BOTTOM (after reaching TOP)   
130.     OCR1A = top;        // Set TOP for overall frequency (646 = 20 ms)   
131.     OCR1B = compare;    // Set COMPARE for the compare match (31 = 1 ms)   
132. }   
133.    
134.  

   



135. int calibrateValue(int calib, int top)   
136. {   
137.     int calibration = calib;   
138.        
139.     DDRC=0x00;  //Set port C as input, button's   
140.     while(1)   
141.     {   
142.         int button1=(PINC&0x01); //set value with button 1 (SW0)   
143.         int button3=(PINC&0x04); //button 3-8 selects calibration angle (SW2-SW7)   
144.         int button4=(PINC&0x08);       
145.         int button5=(PINC&0x10);   
146.         int button6=(PINC&0x20);   
147.         int button7=(PINC&0x40);   
148.         int button8=(PINC&0x80);       
149.            
150.         if(button3==0)   
151.         {   
152.             PORTB = ~0x04;   
153.             calibration = 0;   
154.         }   
155.         if(button4==0)   
156.         {   
157.             PORTB = ~0x08;   
158.             calibration = 5;   
159.         }   
160.         if(button5==0)   
161.         {   
162.             PORTB = ~0x10;   
163.             calibration = 9;   
164.         }   
165.         if(button6==0)   
166.         {   
167.             PORTB = ~0x20;   
168.             calibration = 14;   
169.         }   
170.         if(button7==0)   
171.         {   
172.             PORTB = ~0x40;   
173.             calibration = 17;   
174.         }   
175.         if(button8==0)   
176.         {   
177.             PORTB = ~0x80;   
178.             calibration = 22;   
179.         }   
180.         if(button1==0)   
181.         {   
182.             return calibration;    
183.             break;   
184.         }   
185.     }    
186. }   

 


