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Sammanfattning 

Mål: Studiens mål var att undersöka hur modifieringen av en standard solid ankel-fot ortos, 

kan påverka förflyttning av Center of Pressure (CoP) i första rockern, genom friläggning av 

hälkudden. Utifrån hypotesen att hälisättningen tillnärmas normalfallet.  

Metod: Studien utförs på 5 friska människor, rekryterade från Jönköping University’s 

Hälsohögskola. 11-kamera Opus system och kraftplattor används till att ta fram placeringen 

av punkten för första CoP i förhållande till ankelleden, samt totala tiden för första rocker. 

Statistiskt test för normalfördelning och signifikans utfördes.  

Resultat: Det hittades ingen signifikant skillnad mellan placeringen av CoP i förhållande till 

ankelleden, före och efter modifiering på ankel-fot ortosen. Den totala tiden för första rocker 

var signifikant kortare efter modifieringen.  

Slutsats: Validitet och reliabilitet för studien är lägre än önskat, och det värderas inte lämpligt 

att dra slutgiltig slutsats. Det ses en tendens till anterior förskjutning av CoP, och signifikant 

snabbare tid genom första rocker. Det kan inte uteslutas att hypotesen skulle kunna stämma. 

Om felkällor elimineras vid framtida upprepning av denna studie skulle mer trovärdigt 

resultat förmodligen uppnås.  

 
Nyckelord: AFO, AFO-design, hälisättning, dynamisk, gånganalys 
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Displacement of center of pressure during first rocker of gait with an ankle-
foot orthosis by exposing the heel pad 

Summary 
Aim: To examine how modification of a standard solid-ankle-foot orthosis, can affect 

displacement of Center of Pressure (CoP) throughout the first rocker of gait, by exposing the 

natural heel pad. Based on the hypothesis that heel strike will approach that of normal 

walking.  

Method: The study included 5 able-bodied students from the School of Health and Welfare at 

Jönköping University. Location of the first CoP in relation to the ankle joint, and total time of 

first rocker, were measured using 11-camera Opus system combined with forceplates. 

Statistical tests of normal distribution and significans were calculated.  

Results: No significant differences were found for the location of CoP in relation to the ankle 

joint, between the two interventions. The total time of first rocker was significantly decreased 

after modification of the ankle-foot orthosis.  

Conclusion: The validity and reliability of the study are lower than anticipated, and 

consequently, drawing a conclusion would be inaccurate. A tendency of anterior displacement 

of CoP when walking with the modified ankle-foot orthosis, and significantly decrease in time 

during the first rocker of gait occured. The possibility of a potential true hypothesis cannot be 

ruled out. By repeating the study while eliminating the sources of error, a more trustworthy 

result could be achieved.  

 
Keywords: AFO, AFO-design, heel strike, dynamic, gait analysis 
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Introduktion 

Den klassiskt L-formade polypropylen AFO:n, där AFO är definierat som Ankle-Foot 

Orthosis av International Organization of Standardization (2007), är den mest förskrivna 

AFO:n (Cakar, Durmus, Tekin, Dincer, & Kiralp, 2010; Nair, Rooney, Kautz, & Behrman, 

2010), eftersom hjälpmedlet används till många olika patientgrupper, t.ex. patienter i olika 

åldrar och med olika diagnoser. De biomekaniska egenskaperna, positionering av foten och 

restriktion i plantarflektion, är samma för Solid Ankle-Foot Orthosis (SAFO) och Articulated 

Ankle-Foot Orthosis (AAFO) med plantart stopp genom första rocker, vilket skapar en större 

kombination av patientgrupper som kan dra nytta av en studie inom detta område.  

En AFO hindrar fotens naturliga roll-over funktion genom alla rockers (Lusardi, 2013). 

Speciellt påverkas första rockern. På praktikplatsen (Ortos, Bröndby, Danmark, 2016) har det 

försökts att förbättra första rockern med en design där den plantara delen av hälen tagits bort. 

Det finns ingen dokumenterad evidens som visar vilken skillnad denna modifiering gör, men 

om det påvisas en positiv effekt med denna design, skulle det vara enkelt att implementera i 

vården, då modifieringen är liten, och då det även kan göras på befintliga hjälpmedel. 

Förkortningar som förekommer i denna rapport framgår i bokstavsordning i Bilaga 1. 

Syfte 
Vid evidence based practice tillsträvas det att PICO-modellen används för att formulera en 

kliniskt relevant frågeställning (Hafner, 2008). 

P (patient) Friska människor 

I (intervention) Modifierad SAFO 

C (comparison) Standard SAFO 

O (outcome) Förflyttning av center of pressure i första rocker 
 
Studiens mål var att undersöka hur Center of Pressure (CoP) förflyttas i första rockern, efter 

modifiering av en standard SAFO, vid gång hos friska människor. 

 

Hjälpmedlet är en SAFO, som definieras som en termoplastisk solid AFO (Lusardi, 2013) där 

den plantara delen av hälen har tagits bort för att få hälkudden fri. Syftet var att undersöka 
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effekten av detta i första rocker då det hypotetiserats att hälisättningen kommer tillnärmas 

normalfallet. 

Det sekundära målet med studien var att skapa evidens för användning av ett hjälpmedel som 

redan existerar, men saknar vetenskapligt underlag, för användning i klinisk verksamhet. 

Bakgrund 

Evidensbaserad praktik 
Målet med evidensbaserad praktik är att gamla behandlingsmetoder byts ut mot nya och 

bättre, genom att använda bästa tillgängliga evidens kombinerat med kliniska erfarenheter och 

patientens önskemål (Doherty, 2005; Sackett, 1997). Men speciellt inom ortopedteknik är 

evidensbrist ett generellt problem, då kliniker menar att det finns otillräckligt med evidens 

och kunskap, medan forskare anser att de har för bristfälliga resurser (Ramstrand & 

Brodtkorb, 2008). Denna problematik är bekymmersam eftersom ”Patientsäkerhetslagen” 

(SFS 2016:150) säger att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge ut vård som överensstämmer 

med vetenskap och beprövad erfarenhet, och ska utföras i samråd med patienten, när dessa 

kompromissas om det inte finns evidens till att stödja den behandlingen som ges. 

AFO:n som önskas testas i den här studien är ett exempel på ett tillfälle där ett hjälpmedel har 

framställts utifrån endast erfarenhet, och därmed saknar vetenskaplig evidens. Det finns i 

dagsläget ingen säkerhet att hjälpmedlet ger en positiv effekt, om någon. Eftersom det inte 

finns några studier som har gjort den här undersökningen tidigare, består underlaget av 

artiklar som ändå kan vara relevanta, trots att inte exakt samma situation har undersökts. 

AFO:n som modifieras har låst ankel, och eftersom modifieringen primärt kommer påverka 

första rockern, värderas det att artiklar kring andra hjälpmedel utan rörelse i ankelleden 

genom första rocker är den bästa tillgängliga evidens. Detta gäller t.ex. AFO:s med 

plantarflektionsstopp och de mest vanliga protesfötterna utan ankelled. 

Litteraturbakgrund 
Den klassiska SAFO:n (Lusardi, 2013), tillverkad i polypropylen, är den mest ordinerade 

AFO:n (Cakar et al., 2010; Nair et al., 2010). Detta kan bero på att flera olika patientgrupper 

är i behov av detta hjälpmedel, t.ex. stroke, Multipel Skleros (MS) (Bregman et al., 2010), 
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Cerebral Pares (CP) (Brehm, Harlaar, & Schwartz, 2008), duchennes muskeldystrofi 

(Townsend, Tamhane, & Gross, 2015) m.fl. Målet för en AFO kan för flera patientgrupper 

vara att patienten, ska uppnå ett förbättrat gångmönster, där patienten närmar sig normalgång 

(Lusardi, 2013). De 5 kriterierna för god gång vill uppnås, vilket innebär positionering av fot 

vid hälisättning, stabil stödfas, adekvat steglängd, fri svängfas och energikonservering (Perry 

& Burnfield, 2010). Normal gång anses som mest energieffektivt, då den utnyttjar den passiva 

omvända pendeldynamiken genom de tre rockers (Gard & Childress, 2001; McGeer, 1990). 

Vid hälisättning är en AFO:s viktigaste uppdrag att positionera ankeln och se till att hälen 

kommer fungera som understödsyta (Lehmann, Condon, Price, & deLateur, 1987). Detta 

gynnar förflyttning genom Loading Response (LR), skapar eversion i subtalärlederna, och 

knäflektion för viktacceptans. Alla dessa moment bidrar till stötdämpning tidigt i stödfasen 

(ibid.). Detta uppnås genom att låsa ankeln, för att hindra oönskad rörelse, vilket primärt 

kommer att påverka första och tredje rocker, där plantarflektion uppstår vid normal gång. 

Flera studier har visat att vid användning av denna typ av AFO tillnärmas normalgång (Fatone 

& Hansen, 2007; Tyson & Thornton, 2001; Lehmann, Condon, de Lateur, & Smith, 1985; 

Lehmann et al., 1983), men den är fortfarande inte perfekt och skulle kunna förbättras (Fatone 

& Hansen, 2007). Den begränsade rörligheten av en låst ankel, ger en mindre dynamisk gång 

och minskar eller eliminerar viktiga funktioner, som t.ex. kontrollerad plantarflektion i LR, 

framåt progression genom Midstance (Mst) och frånskjut i Terminal stance (Tst) och 

Preswing (Psw) (Lusardi, 2013), som är kopplade till foten och ankelns rockers (Gard, Su, 

Lipschutz, & Hansen, 2011; Kitaoka et al., 2006). 

Viktförflyttningen i stödfasen är viktig för dynamisk energieffektiv gång. Viktförflyttningen 

sker i double-limb support, alltså när ena benet är i första rocker och andra benet är i tredje 

rocker, vilket är ett kritiskt moment, och anses vara de mest instabila faserna av gångcykeln 

(Chiu, Wu, Chang, & Wu, 2013; Perry & Burnfield, 2010). Detta gör det extra intressant med 

hänsyn till förbättring av AFO-design. Hos friska personer med normal gång, är hälen den 

enda understödsytan genom de första 6-12 % av gångcykeln. När foten når Foot Flat (FF), och 

hälen samt caput metatarsalis (MTP) I och V är i kontakt med underlaget, är gångcykeln i en 

stabil fas (Perry & Burnfield, 2010)  

Den naturliga hälkudden har som funktion att stötdämpa (Ker, Bennett, Alexander, & Kester, 

1989), skydda mot alltför stora lokala spänningar (Robbins, Gouw, & Hanna, 1989) och 

reducera plantart tryck (De Clercq, Aerts, & Kunnen, 1994). När hälen belastas, deformeras 

hälkudden, för att ta upp stötdämpning (ibid.). Samspelet mellan hälkudden och Ankle-Foot 

Orthosis Footwear Combination (AFOFC) påverkar därmed stabilitet. 
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Det finns många studier som konkluderar att statisk stabilitet förbättras hos patienter när de 

använder en AFO (Cattaneo, Marazzini, Crippa, & Cardini, 2002; Mojica et al., 1988; Harris 

& Riffle, 1986). Det känns som en trovärdig konklusion då den restriktion av Range of 

Motion (RoM) som en AFO ger, förhindrar oönskad rörelse i ankelleden hos patienter som 

t.ex. har begränsad muskelkraft (Ramstrand & Ramstrand, 2010). Det har däremot inte gjorts 

lika många studier på dynamisk stabilitet, och där är resultaten inte lika entydiga. Men det har 

funnits att, speciellt plantarflexorer, har stor betydelse för stabilitet. Då den muskelgruppen är 

bortkopplad i den här typen av AFO, kan det ge en negativ effekt på dynamisk balans 

(Ramstrand & Ramstrand, 2010; Neptune & McGowan, 2011). 

Plantarflektion i ankeln i LR skapar FF vilket resulterar i stabilitet (Perry & Burnfield, 2010; 

Su, Gard, Lipschutz, & Kuiken, 2010), och plantarflektion minskar även tiden att nå FF, 

samtidigt som CoP, progredierar under foten (ibid.). 

Mer tid spenderas på proteshälen i första rocker när plantarflektion inte är möjlig (Perry, 

Boyd, Rao, & Mulroy, 1997), vilket medför att CoP spenderar längre tid under hälen i första 

rocker, vid gång med protesfötter (Schmid, Beltrami, Zambarbieri, & Verni, 2005; Seliktar & 

Mizrahi, 1986). Då protesfötterna inte kunde plantarflektera i LR, blev hälen den enda 

understödsytan under en längre tid, och för att i det läget kunna skapa stabilitet krävs det mer 

av knä- och höftextensorer. För stabilitet är det viktigt att komma till FF så fort som möjligt, 

för att då kunna flytta kroppsvikten över foten. Protesfötterna har därför en cushion heel, för 

att skapa en simulerad plantarflektion vid kompression (Perry et al., 1997). Däremot visar 

Perry et al., (1997) att den kilformade mjuka häldelen skapade en simulerad initial 

plantarflektion, men geometrin på kilen hindrade sedan denna rörelse och det förlängde 

istället tiden att nå FF.   

Roll-Over Shape (ROS), visar den samlade effekten av gångens alla rockers, och är definierad 

som den effektiva geometrin som överensstämmer med den form som ankel och fot 

tillsammans utgör genom stödfasen (Hansen, Childress, & Knox, 2004). Den beräknas utifrån 

CoP, i gångriktningen, samt vinkeln på crus (ibid.). Det har gjorts en rad studier kring ROS 

hos friska människor, där man har testat variabler som t.ex. klackhöjd (Hansen & Childress, 

2004), vikt (Hansen & Childress, 2005), och hastighet(Hansen et al., 2004), utan att hitta 

några signifikanta skillnader där i mellan. Det är därför sannolikt att kroppen hos friska 

individer anpassar sig för att upprätthålla samma ROS, vilket stödjer teorin om att det måste 

vara optimalt, och gör ROS till ett intressant mål att sträva efter i behandlingsändamål. ROS 

har förutom friska människor (Hansen et al., 2004), använts till utvärdering av protesfötter 

(Gard et al., 2011) samt ortoser (Fatone & Hansen, 2007). Eftersom den omtalade 
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anpassningen sker primärt i ankelleden, verkar det naturligt att ROS skulle påverkas ifall 

ankelleden låses, som det görs vid användning av en SAFO. Studier som har testat gång med 

och utan ortos, visar att första punkten av CoP förskjuts mer posteriort vid hälisättningen vid 

användning av en AFO, vid jämförelse med kontrollgruppen utan AFO (Balmaseda et al., 

1988; Fatone & Hansen, 2007). En möjlig orsak kan vara den ökade dorsalflektion som ses 

vid hälisättningen jämfört med normalen, som är ett resultat av den nödvändiga dorsalflektion 

som krävs för att uppnå fri svängfas (Fatone & Hansen, 2007). I den studien efterfrågas en 

AFO där det t.ex. används en plantarflektions ”bumper” eller cushion heel för att förskjuta 

CoP mer anteriort vid hälisättningen. Idén för denna studie är att undersöka om man kan 

uppnå den önskade effekten, vid att frilägga hälens plantara yta, och använda den naturliga 

hälkudden, för mer naturlig första rocker. Hypotesen är att första CoP hamnar mer anteriort 

som vid gång utan AFO, och även förflyttas snabbare anteriort så att FF nås snabbare, och 

skapar stabilitet. 

Metod 

Försökspersoner 

Studien utförs på friska människor som inkluderar försökspersoner som frivilligt rekryterats 

bland studerande på Hälsohögskolan i Jönköping. Exklusionskriterierna var (1) patologier i 

nedre extremiteter, (2) gångsvårigheter på jämnt underlag, (3) balans- eller 

koordinationssvårigheter. Det fanns stort intresse för deltagande, men efter pilotstudien 

begränsades försöksgruppen till fem försökspersoner, då det värderades realistiskt inom 

schemalagd tid.  

Etiska överväganden 

All deltagelse i studien var frivillig, och försökspersonerna var tillåtna att avbryta deltagelse 

vilken tid som helst, utan orsak och utan konsekvenser. Det garanterades anonymitet vid 

redovisning av studien. En framställd identitetsnyckel bevarades inlåst genom hela processen, 

och möjliggjorde försökspersonernas tillgång till egendata vid studiens slutförning, innan 

nyckeln destrueras. Författarna upplevde att det inte fanns några hälsorisker med projektet, 

och alla försökspersoner fick information kring studien, muntligt och skriftligt, innan ett 



10 
 

informerat samtycke skrevs under. Informerat samtyckte, samt skriftlig information finns i 

Bilaga 2 och 3. 

Studiedesign 

Studien klassificeras som ett ‘Experimental trial, E5 – Controlled before-and-after trial’ av 

AAOP State-of-the-Science Evidence Report, Study Classification Scale (Hafner, 2008). 

Denna typ av studie karakteriseras av att en eller flera försökspersoner deltar, och även 

fungerar som egen kontrollgrupp. Data samlas in vid ett tillfälle, och resultat för de olika 

interventionerna jämförs. 

Gipsavgjutningar togs på försökspersonernas högra underben, och individuella SAFO:s 

tillverkades i 4 mm polypropylen. Trimlinjerna går strax distalt om caput fibularis, anteriort 

om malleolerna och en fotplatta i full längd. 10-12 grader dorsalflektion eftersträvas, för att få 

optimal Shank to Vertical Angle (SVA) vid stående utan sprängning (Owen, 2010).  

All datainsamling ägde rum på Jönköping University i Hälsohögskolans gånglaboratorium, 

som är utrustad med ett 11-kamera Opus system (Qualisys Medical AB; Gothenburg, 

Sweden) och 2 kraftplattor (Advanced Mechanical Technology Inc.; Watertown, NY, USA). 

Försökspersonerna var utstyrda med shorts/tights och reflexmarkörer med en diameter på 8 

mm blev placerade efter Salfords markörmodell (Qualisys Medical AB; Gothenburg, 

Sweden), på Spina Iliaca Posterior Superior (SIPS), Spina Iliaca Anterior Superior (SIAS), 

högsta punkten på crista iliaca, trochanter major, reflexcluster lateralt på låret, mediala och 

laterala femur-epikondylerna, reflexcluster lateralt på underbenet, mediala och laterala 

malleolerna, posteriort på calcaneus, dorsalt på caput metatarsalis I, dorsalt på basis 

metatarsale II och dorsalt på caput metatarsalis V, på höger sida. Alla reflexmarkörer på alla 

försökspersoner blev placerade av samma person. 

Data blev insamlad med en frekvens på 60 Hz på kamerasystemet, och 600 Hz på 

kraftplattorna. Datan bearbetades och analyserades sedan i Qualisys Track Manager 2.12 och 

Visual3Dv5 Professional (C-motion, Inc., Rockville, MD, USA). Även övrig information som 

vikt, längd och ålder för försökspersonerna noterades. 

Försökspersonerna var egenkontroll, därför gjordes datainsamling i två omgångar. Först var 

kontrollrundan där SAFO:n som beskrivits ovan användes. Sedan kördes försöksrundan där 

alla SAFO:s modifierats så att det fanns en utskärning för hälkudden, som visas på Figur 1. 

Skon som användes var en sandal från Klaveness, Naturform med helkappa, sort nappa, se 

Figur 2. Skon har en sprängning på 1 cm och därför slipades ett negativt inlägg för att få 
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samma tjocklek på sulan längs med hela skon, med tanke på att ortoserna är inställda på 10-12 

grader dorsalflektion. Därmed finns en klackhöjd på noll, som i studien av (Hansen et al., 

2004). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. En av ortoserna som använts i studien. 

 
Figur 2. Sandal som användes i studien. 
 
Testrundorna utfördes efter samma procedur. Efter 5 minuter av tillvänjningsperiod gick 

försökspersonerna vid självvald gånghastighet en viss sträcka, där kraftplattan finns mitt i 

gångsträckan. Det upprepades tills det fanns 5 rena träffar på kraftplattan, där hela högerfoten 

var inom kraftplattans gränser genom hela stödfasen som i studien av (Hansen & Childress, 
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2004; Hansen, Childress, & Knox, 2004). Mellan de två testrundorna fick försökspersonerna 

en paus på ungefär 10 min där modifieringen av SAFO:n utfördes. 

Databehandling 

Efter insamling i Qualisys Track Manager 2.12, inskränktes datamängden till att omfatta 

höger hälisättning till kontralateral hälisättning, och reflexmarkörerna namngavs. Programmet 

Visual3Dv5 Professional (C-motion, Inc., Rockville, MD, USA) används till att få fram 

punkten av Första Center of Pressure (FCoP) och ankelleden som koordinater i labbets 

koordinatsystem, där första registrering av kraftdata definierar hälisättningen och ankelleden 

bestäms utifrån reflexmarkören på laterala malleolen. Med hjälp av x-koordinaterna beräknas 

CoP:s placering i centimeter i förhållande till ankelleden i sagittalplan, och medelvärdet för 

varje försöksperson beräknas. Avståndet uttrycks i procent av fotlängd för att normalisera 

värden, för att kunna jämföra mellan försökspersonerna. Resultat för de två olika 

interventionerna jämföras sedan. FF registreras, via reflexmarkörerna, i det läge som MTP I 

och V får kontakt med marken, såsom Perry och Burnfield (2010) har definierat FF och med 

hjälp av den redan definierade punkten för hälisättningen kunde tiden där i mellan räknas ut, 

från den totala tiden under första rocker. All data som användes var rådata, som inte hade 

blivit filtrerad.  

Statistik 

Till att utföra statistiska test används programmet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), IBM SPSS Statistics 21. Med hjälp av Shapiro Wilks test avgörs om medelvärden för 

testpersonerna är normalfördelade. Eftersom datan är beroende körs Paired Student T-test, för 

att undersöka om en signifikant skillnad existerar. Om data inte är normalfördelad används 

den icke-parametriska Wilcoxon Signed-Rank test. Testen är two tailed för båda dataset, då 

det finns möjlighet för CoP att flyttas i båda riktningarna längs med x-axeln, och för att totala 

tiden i första rocker ökar eller minskar. Signifikansnivån är satt på p ≤ 0,05 för båda testen. 
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Resultat 
Försökspersoner 
Alla försökspersoner var kvinnor, med en ålder mellan 21 och 26 år med ett medelvärde på 22 

(Standard Deviation (S.D)±2,24)) år, längd på 164,8 (S.D±3,11) cm och vikt på 62,2 

(S.D±6,46) kg. Alla 5 försökspersoner fullföljde hela studien, och persondata framgår av 

Tabell 1. 

 
Tabell 1. Persondata  

Försöksperson Kön Ålder[år] Längd[cm] Vikt[kg] 

1 K 21 160 65 

2 K 21 168 65 

3 K 21 165 55 

4 K 21 167 70 

5 K 26 164 56 

Medel	  ±	  SD 
 

22 ±	  2,24 164,8 ±	  3,11 62,2 ±	  6,46 

 

Statistik 
Vid statistisk analys fanns det att avståndet [cm] från FCoP till laterala malleolen var 

normalfördelad för AFO:n och den modifierade AFO:n, med respektiva p-värden 0,770 och 

0,582. Men det hittades ingen signifikant skillnad mellan CoPs placering före och efter 

modifiering på AFO:n, då p-värdet blev 0,164. Även datan för tiden i första rocker var 

normalfördelad med p=0,995 för AFO:n och p=0,864 för den modifierade AFO:n. Tiden var 

signifikant kortare efter modifieringen, då p=0,005. 
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Presentation av data 

Tabell 2. Genomsnittlig placering av första registrerade CoP i förhållande till ankelleden för 
varje försöksperson. 

Försöksperson 

Avstånd 
[cm], 
ankel till 
CoP 
(AFO)* 

CoP:s 
placering 
(% 
fotlängd) 

Avstånd [cm], 
ankel till 
CoP  (modifierad 
AFO)* 

CoP:s 
placering 
(% 
fotlängd) 

Skillnad i 
CoP:s 
placering 
[cm] 

Skillnad i 
CoP:s 
placering 
(% 
fotlängd) 

1 6,75 29,34 8,15 35,45 1,41 6,11 

2 3,52 14,68 8,63 35,94 5,10 21, 26 

3 5,66 23,11 4,02 16,41 -1,64** -6,70** 

4 3,96 14,95 6,27 23,66 2,31 8,71 

5 0,39 1,63 2,38 9,93 1,99 8,30 
*förtecken indikerar placering av CoP i förhållande till ankelleden, där positiv är framför och 
negativ är bakom.  
**negativt tal är uttryck för att CoP har flyttats posteriort. 
 

Tabell 2 visar första placering av CoP i förhållande till ankelleden i cm och dessa avstånd 

uttryckt i procent av fotlängd för båda AFO:n och den modifierade AFO:n, samt den 

beräknade skillnaden mellan de två interventionerna.  

Alla värden som ses i tabellen är placerade framför ankelleden. Hos försökspersonerna 1-4 

befinner sig FCoP mellan 14,7 och 29,3 % av fotlängden anteriort om ankeln med AFO. 

Försöksperson 5 skiljer sig från dessa då FCoP:s anteriora placering endast är 1,6 % av 

fotlängden. Vid försök med modifierad AFO är CoP för försökperson 5 fortfarande närmare 

ankelleden än för övriga försökspersonerna. Däremot är avvikelsen inte lika stor som försöken 

med den vanliga AFO:n. 

För försöksperson 3 hamnar FCoP mer posteriort vid försök med den modifierade AFO, 

medan hos de övriga hamnar CoP mer anteriort. 
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Tabell 3. Genomsnittlig tid [s] i första rocker 

Försöksperson Tid, första 
rocker (AFO) 

Tid, första rocker 
(modifierad AFO) 

Skillnad i 
tid 

Procentuell 
förkortning[%] 

1 0,25 0,2 0,05 21,14 

2 0,27 0,22 0,05 19,60 

3 0,24 0,23 0,01 5,34 

4 0,22 0,17 0,04 20,02 

5 0,3 0,24 0,05 18,00 

 

Tabell 3 visar tiden i sekunder som spenderas i första rocker med båda interventionerna, samt 

den beräknade skillnaden mellan dessa två.  

Alla försökspersoner spenderade kortare tid genom första rocker vid gång med den 

modifierade AFO:n. Försöksperson 1,2,4 och 5 har likvärdiga resultat, då försöksperson 3 

återigen skiljer sig, då tidens förkortning genom första rocker inte var lika stor. Däremot hade 

försöksperson 3 en av de snabbaste tiderna genom första rocker vid gång med standard AFO.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då försökspersonerna endast bestod av kvinnor är detta stickprov inte representativt för en hel 

befolkning. Det var inget medvetet val, men beror på att majoriteten av studerande på 

Hälsohögskolan är kvinnliga studenter och därför rekryterades det bara kvinnor till denna 

studie. Prichasuk (1994) menar att män har tjockare hälkudde än kvinnor, men att det inte 

finns någon signifikant skillnad i komprimering av hälkudden mellan könen, och därmed 

borde det faktum att det endast är kvinnor med i studien inte påverka den aspekten. Över 40 

års ålder börjar adipocyterna i hälkudden att minska, och degeneration av hälkudden kan 

resultera i sämre förmåga att pressas samman (Kadakia, 2015). Eftersom försökspersonerna i 

denna studie har en genomsnittsålder på 22 ± 2,24 år bör dessa problem ha undvikits.  

Exklusionskriterierna var till för att utesluta försökspersoner som kunde påverka resultatet på 

ett sätt som inte önskades. Studien var menad för friska personer för att i första hand kunna 

bedöma om hypotesen om att FCoP förskjuts anteriort med den modifierade SAFO:n. 
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Författarna ville inte att resultatet skulle påverkas av olika typer av gångavvikelser och 

minska chanserna att få ett entydigt resultat.  

Försökspersonerna gick tills de fick 5 rena träffar på kraftplattan, detta för att öka 

reliabiliteten, då ett medelvärde av 5 tillfällen ger ett mer precist uttryck för försökspersonens 

normala gång då enskilda avvikelser utjämnas. 

Alla reflexmarkörer på alla försökspersoner blev placerade av samma person, för att eliminera 

eventuella interobservatörfel.  

Under modifieringsproceduren i verkstad var AFO:n tvungen att tas av från 

försökspersonerna. Även om reflexmarkörernas placering blev noggrant markerade, finns där 

en chans för att en liten förflyttning har skett när de reapplicerades. Detta i kombination med 

att det bara gjordes en statisk kalibrering, kan påverka den insamlade datan. 

I retrospektiv var inte alla reflexmarkörer nödvändiga för databehandlingen som utförts. Detta 

beror på att den sorts databehandling som ursprungligen var påtänkt, var tvungen att kasseras 

tillföljd av tidspress, och ett enklare och snabbare sätt implementeras i dess ställe. 

 

Alla test gjordes på höger ben för att underlätta arbetet i gånglabbet. Detta har ingen negativ 

effekt på studiens reliabilitet, då det är friska försökspersoner med normalgång som är 

symmetrisk (Yoneyama, 2015). Dessutom visade en studie av Kiyota & Fujiwara (2014) att 

det inte fanns signifikant skillnad mellan dominanta och icke-dominanta sidan för CoP:s 

förflyttning i sagittalplan, vid statisk och låg frekvens, på ett oscillerande golv. 

 

P.g.a.tidsbrist började tillverkningen av alla försökspersoners AFO:s innan resultatet från 

pilotstudien sammanställts, och för att inte utesluta möjligheten att utföra studien utan skor, 

ställdes ortosernas alignment in på 10-12 grader dorsalflektion. Eftersom studien utfördes 

med skor tillverkades ett negativt inlägg för att skapa optimal SVA vid gång med skor. 

 

Det finns lite forskning att basera studiens metod på, men författarna anser ändå att det är 

felkällorna som orsakar den låga validiteten och inte metodens design.  
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Statistik 
5 försökspersoner deltog i denna studie, även om Shapiro Wilks test är godkänt till 

användning vid stickprovsstorlek på 3 - 5000 (Royston, 1992), är det inte optimalt då det finns 

chans att det inte är representativt för populationen i fråga.  

Shapiro Wilks är det normalfördelningstest som har bäst styrkefunktion, följt av Anderson-

Darling test, Lilliefors test och Kolmogorov-Smirnov test. Däremot har alla dessa test 

fortfarande en bekymmersamt låg styrkefunktion för små stickprov (Razali & Wah, 2011). 

Resultatdiskussion 

I Tabell 2 ses att alla registrerade FCoP är placerade framför ankelleden. Detta resultat är 

orimligt, eftersom det sågs tydlig hälisättning för alla försökspersoner vid datainsamlingen.  

Det ger anledning till att tro att det registrerade FCoP inte är det faktiska FCoP. Resultatet 

som framgår i denna studie är alltså CoP vid en viss okänd tid i första rocker efter 

hälisättningen, och kommer härmed att skrivas som Första Registrerade Center of Pressure 

(FRCoP), när resultat från denna studie diskuteras. 

Eftersom hälisättningen vid databehandlingen definierats som första registrerade kraftdata, 

beror insamlingsfelet förmodligen på kraftplattans inställningar. Möjliga anledningar är den 

relativt låga frekvensnivån på 600Hz för kraftplattan, det värderades som en lämplig nivå vid 

normal gånghastighet, dock hade den liknande studien av Fatone och Hansen (2007) en 

insamlingsfrekvens på 960 Hz. En annan anledning är att det fanns ett tröskelvärde på 5N. 

Eftersom F=ma, är tiden för första registrering beroende av vikt och acceleration. Då 

försökspersonerna inte har samma vikt, och troligen inte samma acceleration, kommer första 

registreringen sannolikt inte vara vid samma tid för alla försökspersoner. Jämförelse mellan 

varje försökspersons egendata borde dock gå, då vikten är samma, och accelerationen genom 

gångcykeln antagligen följer samma mönster. Kraftplattan kommer därmed aktiveras vid 

samma tid i gångcykeln för samma försöksperson.  

Resultatet i denna studie har jämförts med resultat från artikeln av Fatone och Hansen (2007). 

Där presenteras resultat som visat att FCoP ligger posteriort om ankelleden både vid gång 

med och utan AFO för hemiplegiker och för kontrollgrupp med låg gånghastighet, där avstånd 

är uttryckt i procent av fotlängden, och där nollpunkten är ankelleden. Även om studierna har 

olika gånghastigheter, går det att jämföra resultat, då Hansen, Childress och Knox (2004) har 

visat att CoP inte förändras vid olika gånghastigheter. 
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Det är speciellt intressant att jämföra med kontrollgruppen, eftersom de representerar 

normaldata, och försökspersonerna i denna studie var friska människor. För kontrollgruppen 

utan AFO med långsam gånghastighet hamnar FCoP:s placering 16 % av fotlängden 

(värdemängd -16,6 ; -13,7) posteriort om ankelleden. Om hypotesen stämmer skulle det 

förväntas liknande resultat från denna studie. Här ses dock en värdemängd på 9,93 -  35,94% 

av fotlängd som alla finns framför ankelleden, som alltså på grund av felkällorna är placerad 

anteriort istället för posteriort, dessutom finns det en stor spridning på resultaten.  

Om det istället fokuseras på CoP:s förskjutning mellan de två interventionerna, och återigen 

jämför med studien av Fatone och Hansen (2007), är det intressant att AFO-gruppens FCoP är 

placerad 20 % av fotlängden posteriort om ankelleden (värdemängd -24,3 ; -18,4) jämfört 

med kontrollgruppens 16% av fotlängden. Den anteriora förskjutning av FCoP mellan AFO 

och kontrollgrupp är därmed 4 procentenheter. 

Om man bortser från den posteriora förskjutning som sker för försöksperson 3, ses också en 

anterior förskjutning av FRCoP i denna studie, vilket i och för sig stämmer med hypotesen. 

Igen är det stor spridning med en värdemängd på 6,11 - 21,26 procentenheter för den anteriora 

förskjutningen av FRCoP. Här är det försöksperson 2 som skiljer sig, då den upplever en 

mycket större förskjutning jämfört med de resterande försökspersonerna. Om resultat från 

försöksperson 2 borträknas, är värdemängden 6,11 - 8,7 procentenheter. Fortfarande mer än i 

studien av Fatone och Hansen (2007), men en tydlig tillnärmelse. Det måste påminnas att det 

inte går att jämföra direkt, eftersom deras resultat gäller FCoP, medan tiden för resultatet i 

denna studie är okänd. Att det ses en anterior förskjutning senare i första rockern, skulle 

kunna antyda att modifieringen orsakar en anterior förskjutning inte bara av FRCoP men CoP 

genom hela första rockern. Även om det inte fanns en statistik signifikant skillnad, kan 

resultaten tyda på att det finns en faktisk skillnad mellan interventionerna.  

 

Försöksperson 3 har en av de mest anteriora FRCoP för den vanliga AFO-interventionen. Det 

kan bero på att FRCoP är senare i gångcykeln än för de övriga försökspersonerna. Nr. 3 är 

även den med lägst vikt, och en försenad aktivering av kraftplattan, känns därför som en 

trovärdig förklaring. Efter modifieringen är FRCoP förskjuten posteriort. En förklaring kan 

vara att ankelreflexmarkören blev reapplicerad mer anteriort efter modifieringen och därmed 

skapar en falsk posterior förskjutning. Dock gäller det 1,64 cm, och en så stor felplacering 

känns orealistisk med tanke på att markörerna blev noggrant markerade innan modifieringen 

genomfördes för att undvika just denna felkälla.  
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Försöksperson 5 har för båda interventionerna det kortaste avståndet till ankelleden. Men 

förskjutningen i sig, på 8,3%, skiljer sig inte jämfört med de andra försökspersonerna.  

Med hänsyn till förskjutningen är det försöksperson 2 som avviker sig med en förskjutning på 

21,26% vilket är mycket högre än för övriga försökspersoner. 

Det är svårt att identifiera egentligen orsak till spridningen, men ett kvalificerat 

förklaringsförsök skulle kunna vara att försökspersonernas FRCoP är vid olika tidpunkter i 

gångcykeln.   

 

I Tabell 3 ses att tiden i första rocker var förkortad för alla försökspersoner, och det fanns en 

signifikant skillnad mellan de två interventionerna. Detta betyder att försökspersonerna är 

snabbare till FF. 

Första rockern är en av de mest instabila faserna i gångcykeln vid gång med friska personer 

(Perry & Burnfield, 2010) och då tiden där hälen är den enda understödsytan förlängs när 

plantarflektion inte är möjlig (Perry et al., 1997) som vid gång med AFO som hindrar 

plantarflektion, skapas mer instabilitet i första rocker. Om detta gäller för friska människor, 

skulle det tänkas ha ännu större betydelse för AFO-patienter som redan har någon typ av 

nedsättning. Kortare tid till FF resulterar därmed i kortare tid till ett mer stabilt läge. För de 

försökspersonerna med likvärdiga resultat finns en procentuell förkortning av tiden i första 

rocker på 18,00 - 21,14%, vilket är en mindre spridning än de resultat presenterade i Tabell 2. 

Det faktum att egentliga starttiden för datainsamlingen är okänd, men att det även ses en 

förkortning på tiden för alla försökspersoner, kan antyda att modifieringen påverkar hela 

första rocker. Eftersom första delen av gångcykeln inte är med i datamängden finns det 

kanske en ännu större vinst än vad som framgår av resultatet, då där sannolikt också finns en 

förkortning på tiden utanför datamängden, som därför inte ingår i resultatet. 

 

Försöksperson 3 skiljer sig från de andra, med en procentuell tidsförkortning på endast 5,34%. 

Om det är sant att försöksperson 3 har aktiverat kraftplattan senare i gångcykeln på grund av 

sin låga vikt, betyder det att den återstående delen av gångcykeln som faktiskt är med i 

datamängden är kortare. Det ses att tiden med vanlig AFO är bland de kortaste. En mindre 

procentuell tidsförkortning för försöksperson 3, kan antyda på att modifieringen inte har lika 

stor påverkan på slutet av första rocker. Att största skillnaden finns i början av första rocker, 

verkar trovärdigt, då det var hälisättningen som har försökt att påverkas.  
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Enligt tabell 2 är det endast försöksperson 3 som har ett mer posteriort resultat av FRCoP vid 

gång med modifierad AFO jämfört med standard AFO. Det är intressant att se att tabell 3 

visar att försöksperson 3 också har den näst långsammaste tiden i första rocker med 

modifierade AFO:n, och den minsta procentuella skillnaden mellan standard och modifierad 

AFO. Detta känns logiskt då en mer posterior placering av FRCoP indikerar på en fördröjd 

FF. Fatone & Hansen (2007) menar att då AFO:ns alignment skapar mer dorsalflektion vid IC 

jämfört med normalfallet resulterar det i att FCoP hamnar mer posteriort och försökspersonen 

måste balansera på hälen tills tibia har förflyttat sig så pass anteriort att foten når FF. Då 

alignment på ortoserna i denna studie inte skiljer sig före och efter modifiering, kan detta inte 

vara förklaringen till den mer posteriora placeringen av FRCoP vid gång med standard AFO. 

Fatone & Hansen (2007) spekulerar i att en plantar ”flexion bumper” eller cushion heel skulle 

kunna flytta fram FCoP, för att skapa en verklig eller simulerad plantarflektion. Hälkudden 

som friläggs med den modifierade AFO:n skulle kunna liknas vid en cushion heel och ha 

skapat den önskade effekten som Fatone & Hansen (2007) nämner. Deformation av en 

cushion heel, i en Solid Ankle Cushion Heel-protesfot (SACH Fillauer®), tillåter foten att 

gradvis rulla framåt tills FF har nåtts. Perry et al., (1997) menar att geometrin på en cushion 

heel i en SACH-protesfot, tillåter en stor initial plantarflektion p.g.a. den större posteriora 

delen av den kilformade cushion heel komprimeras, men den smalare geometrin anteriort 

sedan hindrar den simulerade plantarflektionen innan FF har nåtts. Den anatomiska hälkudden 

har inte denna geometri och kommer därmed inte att hindra den simulerade plantarflektionen 

såsom en cushion heel gör.  

Validitet och reliabilitet 

CoP:s förflyttning genom första rocker, är en kombination av komprimering av den naturliga 

hälkudden och sammanpressning av skons material. Den förskjutning som ses mellan 

interventionerna bör endast bero på den naturliga hälkuddens sammanpressning, eftersom 

samma sko använts i båda fall, och skomaterialets komprimering är därför samma. Det är 

möjligt att resultatet skulle bli tydligare utan sko, där endast hälkuddens komprimering ses, 

och eventuell osäkerhet som skon skulle tillföra elimineras, men eftersom AFO:n oftast 

används i samband med skodon, valdes det att utrusta försökspersonerna med sådana.   

Vid sammanpressning av den naturliga hälkudden skapas en simulerad plantarflektion och 

CoP förskjuts då anteriort, och eftersom samma skodon använts till båda interventionerna går 

det bortse från skomaterialets sammanpressning, vilket innebär att bland 4 av 
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försökspersonerna har den naturliga hälkudden bidragit till att FRCoP har förskjutits anteriort 

och bland 5 av försökspersonerna sett till att CoP:s progrediering går snabbare till FF.  

Modifieringen gjordes med syfte på att frilägga den naturliga hälkudden. Det fanns inte en 

förbestämd storlek på den utskurna delen plantart på AFO:n, för att inberäkna den naturliga 

variationen i mellan försökspersonerna. Den lämpliga utskärningen estimerades och 

markerades därför för varje individ. Friläggningen kan därför variera mellan ortoserna, men 

detta skulle inte påverka FRCoP vid tydlig hälisättning. Eftersom det FRCoP är försenat, är 

det oklart hur storleken på friläggningen kan ha påverkat resultatet. 

Då det är en ny ortosdesign och det inte finns tidigare existerande forskning att basera studien 

på, finns det ingen säkerhet för validitet och reliabilitet i metoden och resultatet i denna 

studie. 

På grund av den bristande forskningen inom detta område, kan det ha varit tvunget att 

använda artiklar med låg evidens då de varit de enda tillgängliga. Stora delar av studien har 

baserats på en trovärdig artikel av Fatone & Hansen (2007), där det har undersökts gång med 

och utan AFO hos hemiplegiker och kontrollgrupp. Däremot är stickprovet i den studien liten 

och inte representativt för en hel population.  

Författarnas avsaknad av erfarenhet har troligen påverkat, och i sin tur varit anledning till 

vissa fel som uppstått genom processen. Detta med hänsyn till studiens metod, AFO:ns 

tillverkning, samt data-insamling och -behandling. Begränsad förståelse för gånglabbets alla 

funktioner, har inskränkt studiens succé, och gjort författarna beroende av extern hjälp som 

till följd har påverkat studiens tidsram som har behövts anpassas fortlöpande. 

Klinisk signifikans 

Tiden i första rocker blir runt 20% kortare för fyra försökspersoner, och således signifikant 

kortare med den modifierade AFO:n. Men eftersom det bara omhandlar runt 0,05 sekunder är 

det diskutabelt om detta har en klinisk signifikans. Det ska här påminnas att med stor 

sannolikhet är inte första delen av första rocker med i datamängden, och om det hade varit 

tillgängligt skulle det troligen påverka resultatet. Det är möjligt att en större faktisk skillnad 

finns än vad det framgår av denna studie.  

För CoP:s placering fanns det ingen statistisk signifikant skillnad, men även det skulle 

påverkas om hela första rocker hade ingått i datan. Det ses en tendens för fyra 

försökspersoner, där FRCoP är förskjutet anteriort efter modifieringen, som det hypotiserades, 
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detta stödjer förmodan att det skulle hittas en större skillnad, kanske även klinisk signifikant 

med rätt data.   

 

Det har försökts att besvara frågeställningen, vid att beskriva CoP:s förflyttning i första rocker 

vid användning av den modifierade AFO:n. Ett antal felkällor har påverkad resultatet och 

minskat studiens validitet och reliabilitet till en lägre nivå än önskat. Därmed förhindras att 

uppnå studien mål, som var att skapa evidens till användning i kliniskt ändamål. Resultaten 

kan dock till dels stödja hypotesen, då det ses en signifikant snabbare FF, och även en tendens 

till mer anteriort FRCoP med nya modifierade AFO-designen. Den möjliga sannfärdiga 

hypotes gör det intressant för framtida studier.     

I framtiden skulle en liknande studie kunna göras med mer uppmärksamhet på att undvika de 

felkällor som här har framgått, och med ett större, mer representativt stickprov, för att styrka 

studiens reliabilitet. En framtida studie kan även undersöka CoP i frontalplan, för att analysera 

medio-laterala aspekten av FCoP. Det skulle tillika vara intressant att undersöka 

modifieringens effekt på statisk och dynamisk balans. Sedan är det också intressant att 

granska patientens nöjdhet vid implementering av ett nytt hjälpmedel. 

Slutsats 

Studiens frågeställning syftar på FCoP, men eftersom felkällor har försenat första 

dataregistreringen, har startpunkten för datainsamlingen, i förhållande till gångcykeln, en 

okänd placering efter hälisättningen. Eftersom hälisättningen är utanför datamängden, är det 

fel att dra slutsatser kring just hälisättningen, och även tvivelaktigt att konkludera effekt på 

första rockern som helhet. 

Det ses dock en signifikant kortare första rocker vid använding av en AFO med frilagd 

hälkudde jämfört med gång med en vanlig AFO. FRCoP för de två interventionerna skildas 

inte signifikant, men detta utesluter inte att modifieringen kan påverka faktiska FCoP. 

Det sekundära målet för studien var att skapa evidens för den nya AFO-designen, till 

användning i kliniskt ändamål. Det har inte lyckats då validitet och reliabilitet för studien är 

lägre än önskat. För att uppnå ett trovärdigt resultat borde studien upprepas där felkällorna 

som presenterades i denna metod försöks elimineras. Det skulle även vara intressant att 

utveckla studien till att omfatta CoP:s placering i frontalplan, och testa modifieringens effekt 

på statisk och dynamisk balans.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – förkortningar 
3D = tre-dimensionell 

AAFO = angle ankle-foot orthosis 

AFO = ankle-foot orthosis 

AFOFC = ankle-foot orthosis footwear combinations 

CoP = Center of pressure 

CP = cerebral pares 

FCoP = first center of pressure 

FF = foot flat 

FRCoP = första registrerade center of pressure 

IC = inicial contact 

LR = loading response 

MS = multipel skleros 

Mst = midstance 

MTP = metatarsalis 

Psw = preswing 

ROM = range of motion 

ROS = roll-over shape 

SACH = solid ankle cushion heel 

SAFO = solid ankle-foot orthosis 

SD = Standard deviation 

SIAS = spina iliaca anterior superior 

SIPS = spina iliaca posterior superior 

SPSS= Statistical Package for the Social Sciences 

SVA = shank to vertical angle 

Tst = terminal stance 
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Bilaga 2 – Informerat samtycke 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Informerat samtycke till deltagande i studieprojekt om ’Modifierad AFO’s 
effekt på 1st rocker’. 

 
 
Projektet har blivit godkänt av ansvarig lärare, Hanna Knall McShane, 036-101228. 
Jag har fått tillräcklig skriftlig och muntlig information om projektet och dess möjliga 
risker för att delta. 
Jag vet att det är frivilligt att delta, och att det är tillåtet att sluta utan orsak när som, 
utan konsekvenser. 
All data som insamlas får användas till studien och ev. publiceras, och kommer även 
vara anonym. Identitetsnyckel kommer bevaras inlåst i gånglabbet, och egendata blir 
tillgänglig efter studien är slutförd.  
 
Försökspersonens signatur: _____________________________Datum: _________ 
 
Namnförtydligande:________________________________ 
 
 
 
 
Tack så mycket, 
Isabell Argus och Lærke Brunés, projektansvariga.   
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Bilaga 3 – Skriftlig information  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriftlig information till försökspersoner i studieprojekt om ’Modifierad 
AFO’s effekt på 1st rocker’. 

 
 
Studiens syfte är att undersöka gångens första rocker vid modifiering av en standard 
solid AFO. 
Som försöksperson kommer en tid bokas in, där en gipsavgjutning kommer tas av ditt 
högra ben, och till detta önskar vi att du har på dig kläder där underbenet är 
lättillgängligt ända upp till knät. Detta kommer ta ungefär 30 min.  
Vi kommer tillverka individanpassade AFOs till varje person. Datainsamling till 
studien kommer ske vid ett tillfälle cirka en vecka efter.  
Datainsamlingen kommer utföras i gånglabbet Gd405 där vi kommer att använda 
reflexbollar i 3D systemet, och vi skulle därför önska att ni har på er klädsel som sitter 
åt. Gärna shorts eller tights. Varje person kommer genomgå två testrundor. Först 
med vanlig AFO och sedan med den modifierad AFO:n. Innan varje testrunda utförs, 
genomgås en tillvänjningsperiod på 5 min. Det kommer även bli en fikapaus mellan 
de två testrundorna. Vi värderar att det kommer ta upp till 60 min. per 
försöksperson. 
Det finns inga kända hälsorisker med projetet. 
 
 
 
 

 


