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Sammanfattning 

Höftartros är en vanligt förekommande sjukdom som ger daglig smärta och begränsar 

den fysiska förmågan. Detta leder till en förändrad gångstil vid gång och följaktligen en 

lägre energieffektivitet än normalt. För höftartrospatienter ses en höftledsplastik som en sista 

åtgärd på grund av dess möjliga komplikationer.  

För att undersöka huruvida patienter visar en förbättring efter operation, gällande 

återhämtning i energieffektivitet, har datainsamling via gånganalys utförts. I denna studie 

samlades data in från en frisk referensgrupp. Insamlade data från höftartrospatienter före- 

och efter total höftledsplastik, THA, har erhållits från Karolinska Institutet. För att avgöra 

om THA är en lämplig åtgärd jämfördes patientdata med referensgruppens data. 

Studien visade att det är skillnad före- gentemot efter operation där en tydlig förbättring i 

energieffektivitet uppträdde efter operation hos majoriteten av patienterna (p = 0,0094). 36 

% av patienterna indikerar dock minst ett fall utan förbättring efter operation, men vid 

medelvärden av förändringen för varje patient visar endast två på försämring efter. Patienter 

efter THA nådde endast upp till drygt hälften av referensgruppens effektivitet, sett ur ett 

medelvärdesperspektiv. 

Utifrån resultaten föreslås det att vidare studier genomförs. Alternativa 

operationsmetoder, i synnerhet ytersättningsplastik, SRA, samt fler parametrar så som 

smärta och rörlighet, bör undersökas med avseende på energieffektivitet vid gång. Tills dess 

bör THA fortsatt ses som en sista utväg för patienter.  
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Abstract 

Hip osteoarthritis is a common disease associated with everyday pain and limited 

mobility. This causes a change in gait characteristics during walking, which tends to give a 

lower energy efficiency than normal. For patients with hip osteoarthritis, hip arthroplasty is 

considered a last option due to the related risks of a surgery.  

To investigate whether the patients show signs of improvement after the surgery, through 

an energy efficiency standpoint, data have been collected through a gait analysis. In this 

study, gait analysis was performed on a healthy reference group to obtain reference data. 

Data from the patient group, which consisted of patients with hip osteoarthritis pre- and post 

surgery using total hip arthroplasty, THA, was given by Karolinska Institutet. To determine 

if THA is an appropriate action, data from the patients were compared to the reference data. 

By performing and collecting data through a gait analysis on a healthy reference group 

and on patients with hip osteoarthritis pre- and post surgery using total hip arthroplasty, 

THA, this study has investigated whether the patients show signs of improvement after the 

surgery and also if the patients differentiate from the reference group through an energy 

efficiency standpoint. This is used to determine whether THA is an appropriate action.  

 The study showed a difference in energy efficiency pre- and post surgery. An obvious 

improvement after THA was shown in most of the patients (p = 0,0094). However, 36 % 

showed in at least one case, decreased- or an unchanged value in energy efficiency. 

Although, through an average standpoint only two patients showed decreased efficiency, but 

the patients after THA only reached an energy efficiency that was approximately half the 

efficiency of the reference group. 

The results in this study indicates that further studies are necessary. Considerable 

alternatives to THA, especially surface hip arthroplasty, SRA, as well as parameters such as 

pain and mobility should be examined with respect to energy efficiency. Until then, hip 

arthroplasty should still be considered a last option for patients.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lanie för denna möjlighet att ha fått 

genomföra en sådan intressant studie som är så pass verklighetsförankrad i kliniska 

sammanhang. Vidare har hon även gett oss stor frihet till att få göra en studie som känns 

mer egen än ett vanligt kandidatexamensarbete, vilket har varit högst lärorikt för oss. 

Slutligen vill vi även tacka Josefine Eriksson Naili som hade lagt ner mycket tid på att 

samla in patientdata via gånganalys och som vi fick möjlighet att använda till vår egen 

studie. Utan denna hade vi inte kunnat konstruera detta arbete på så kort tid. 

 

Stockholm, Maj 2017.  

Jia Cheng Xu och Manne Jildenbäck. 
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1 Introduktion 

Osteoartrit, eller i vardagligt tal artros, är den vanligaste reumatiska sjukdomen i 

rörelseapparaten i Sverige idag. Uppskattningsvis har var fjärde person över 45 år 

diagnostiserats med artros, och detta förväntas att öka1. Artros kan drabba alla kroppsleder 

med brosk men drabbar oftast höft- och knäleder. Diagnos kan fastställas med en 

röntgenundersökning där tydliga indikationer på artros är ojämn broskyta på grund av 

förtunning av brosk, eller i värsta fall avsaknad av brosk kring leden. Patienter med artros i 

höft upplever därför dagligen smärta vid gång, även minskad rörlighet är en vanlig 

förekommande komplikation2. För att uppnå så naturlig och bekväm gångstil som möjligt 

kompenserar patienterna för artrosen genom att justera sin gångstil, vilket ökar påfrestningen 

på olika delar av rörelseapparaten och leder till försämrad gångeffektivitet3. Vid kliniska 

undersökningar kan så kallad gånganalys utföras för att undersöka en persons gångförmåga.  

En kirurgisk operation på en artrospatient är en möjlig åtgärd, men rent allmänt utgör ett 

invasivt ingrepp en risk för komplikationer och brukar därför ses som en sista åtgärd. 

Operation innebär vanligtvis inte att man återfår full funktion och med tanke på riskerna 

brukar därför rehabilitering föreslås som en lindrig åtgärd för att minska dysfunktionaliteten 

i rörelseapparaten trots att artrosen inte försvinner2. 

Syftet med studien är att undersöka huruvida en höftledsprotesoperation är en lämplig 

åtgärd. Genom att jämföra energieffektiviteten, även kallad gångeffektivitet eller enbart 

effektivitet i denna studie, i en grupp med höftartrospatienter före- och efter operation samt 

jämföra dessa med en referensgrupp bestående av två friska testpersoner, är ändamålet att 

avgöra eventuell förbättring efter operation och hur pass signifikant förbättringen verkligen 

är.  

 

1.1 Mål 

Undersöka om total höftledsplastik på höftartrospatienter möjliggör förbättrad 

energieffektivitet för rörelseapparaten vid gång. 

 

1.2 Avgränsningar 

Rådande tids- och resursram för arbetet gör att studien avgränsar sig vad gäller följande 

aspekter: 

• Gånganalys: Insamling av data görs endast på två individer vid ett tillfälle, 3 mars 2017, 

samt färdiginsamlade data tagna på patienter med höftartros av Josefine Eriksson Naili 

erhålls av Elena Gutierrez Farewik. 

• Åldersskillnad mellan patient- och egeninsamlad data försummas.  

• Använder endast en mekanisk modell av rörelseapparaten vid bearbetning av data. 

 

Egna jämförelser av resultat i tidigare studier har visat att det inte är någon signifikant 

skillnad i energieffektivitet mellan olika åldrar, därför väljer gruppen att inte ta hänsyn till 

detta4
56
-

7
8. Däremot finns det studier som visar att personens kroppsvikt är en aspekt som bör 

tas i beaktning gällande energieffektivitet vid gång9. 

 

 



2 

 

2 Bakgrund 

Normal gång har modellerats som en inverterad pendel i försök att förstå sig på 

kinematiken vid gång och dess energibevarande10. Alla kroppar har ett masscentrum och det 

brukar definieras som det viktade medelvärdet av en kropps punktmassor. Vid gång ligger 

kroppens masscentrum precis ovanför det stödjande benet i midstance. Begreppet midstance 

definieras vid gång som tillfället då den ena foten är helt isatt samtidigt som den andra foten 

precis lämnar marken, med andra ord läggs all vikt på det isatta, stödjande benet.  

Tidsaspekten vid beräkningar av data från gånganalys benämns ofta som en cykel11. 

Definitionen av en cykel varierar beroende på vad som skall beräknas, i detta sammanhang 

innebär det tiden från att ena foten precis lämnar marken till att samma fot återigen sätts ner 

på marken.  

       Tidigare studier har undersökt gång hos patienter med höftartros före- och efter 

höftledsplastik, det vill säga höftledsprotesoperationer i samband med höftartros. Studierna 

visar på ökad energieffektivitet vid gång efter kirurgiskt insatt protes, dock verkar normal 

gång aldrig uppnås trots protesen. Effekten av operationen var som störst inom ett år efter 

ingreppet för att sedan avta och inte ge ytterligare effekt ett par år efter denna effektiva 

period3, 12. Följaktligen innebär detta att en viss kvarstående dysfunktionalitet som påverkar 

livskvaliteten negativt. Operationen ger dock oftast effekt på grund av minskad smärta som 

resulterar i ökad gångförmåga, men framförallt mer frihet till en mer aktiv livsstil.  

 

2.1 Energi och effektivitet ur en mekanisk synpunkt vid gång 

Kroppsrörelse i samband med gång i någon riktning förskjuter positionen av kroppens 

masscentrum. Förskjutningen s av masscentrum, över tiden t, kan användas till att beräkna 

momentanhastigheten v för masscentrum i rummet. Rummets riktningar anges enligt vertikal 

riktning z, horisontell riktning x, och lateral riktning y. Denna beräknas i varje punkt av 

cykeln med:   

𝑣𝑥,𝑧 =
∆𝑠

∆𝑡
=  

𝑠2 − 𝑠1

𝑡2 − 𝑡1
 

                                                                                                                                          ( 1 ) 
 

Notera att lateral inverkan inte har definierats i ekvation (1) eftersom det utför minimalt 

med arbete och kan därför försummas i kommande definitioner13. Utifrån dessa momentana 

hastigheter kan den kinetiska energin 𝐸𝑘 för masscentrum i vertikal respektive horisontell 

riktning, tillsammans med kroppens massa m, definieras som: 

 

𝐸𝑘,𝑥 =
𝑚𝑣𝑥

2

2
 

                                                                                                                                          ( 2 ) 

𝐸𝑘,𝑧 =
𝑚𝑣𝑧

2

2
 

                                                                                                                                          ( 3 ) 
 

Den vertikala förskjutningen av masscentrum vid gång relativt hälisättningen, som utgör 

nollnivån, definieras som ∆h. Tillsammans med kroppens massa, samt 𝑔 = 9,82 𝑚/𝑠2 som 

är tyngdaccelerationen, kan den potentiella energin beräknas enligt: 

 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔∆ℎ 
                                                                                                                                          ( 4 ) 
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Summan av ovanstående kinetiska energier och potentiell energi representerar så kallad 

mekanisk energi som utgör den totala energin i ett system, i detta fall hänvisar det till 

mekanisk energi av masscentrum. Som tidigare nämnt så kommer lateral inverkan att 

försummas och den mekaniska energin definieras därför som13:  

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 =  𝐸𝑝 + 𝐸𝑘,𝑥 + 𝐸𝑘,𝑧 
                                                                                                                                          ( 5 ) 

 

Det mekaniska arbetet som utförs vid gång, W, kan beräknas utifrån energin beskrivet 

ovan. Wz är summan av de positiva förändringarna i 𝐸𝑝 under ett steg och är även arbetet 

som krävdes för att lyfta masscentrum. Wx är arbetet som krävs för att accelerera 

masscentrum framåt och beräknades som summan av de positiva förändringarna i 𝐸𝑘,𝑥 över 

ett steg. Wext är det totala externa nettoarbetet och definieras som summan av alla positiva 

förändringar i den totala mekaniska energin för masscentrum vid ett steg. Det motsvarar 

även arbetet som krävs för att hålla kvar kroppens masscentrum i sagittalplanet på grund av 

rörelser i rummets riktningar under gång6-7. Det externa arbetet kan även definieras som 

arbetet som relateras till masscentrumets mekaniska energiskillnad då masscentrum 

förflyttas, det vill säga då en yttre kraft inverkar för att förflytta kroppens masscentrum13-14.  

Hur energi ändras med tiden kan illustreras med en energikurva som anger energin 

relativt tiden. Enligt ovan ges arbetet av de positiva förändringarna i energikurvorna 

tillhörande potentiell- respektive kinetisk energi, längs en viss riktning i rummet. Arbetet 

längs en riktning i rummet definieras därför på följande sätt: 

 

∆𝐸𝑟𝑖𝑘𝑡 =  𝐸𝑟𝑖𝑘𝑡(𝑡2)  −  𝐸𝑟𝑖𝑘𝑡(𝑡1) 
                                                                                                                                          ( 6 ) 

𝑊𝑟𝑖𝑘𝑡 = ∑(∆𝐸𝑟𝑖𝑘𝑡 ≥ 0) 
                                                                                                                                          ( 7 ) 

 

där 𝑊𝑟𝑖𝑘𝑡 är summan av de positiva energiförändringarna längs en riktning i rummet vid tiden 

t2 respektive t1 (t2 ≠ t1) och representerar följande: Wz ges av Ep, Wx ges av Ek,x och Wext ges 

av Etot. Notera att positiv förändring enligt ekvation 6 och 7 innebär positiv energiskillnad 

mellan två tidpunkter på den tillhörande energikurvan. För att göra resultatet av energinivåer 

och arbete jämförbart är det lämpligt att göra dessa viktoberoende. Därför normaliseras de, 

värden divideras då med kroppsmassan för respektive person9. 

Det externa nettoarbetet representerar det minsta nettoarbetet utfört av 

skelettmuskulaturen för att både lyfta och accelerera masscentrum. På grund av symmetriska 

muskler i benen som arbetar mot varandra, och internt arbete som sker för att förflytta 

extremiteter relativt masscentrum, är Wext mindre än det totala muskelarbetet utfört vid 

gång15.  

Vid normal gång är den potentiella energin av masscentrum, Ep, som störst vid 

midstance samtidigt som den kinetiska energin för kroppens masscentrum, Ek, är som lägst16. 

Enligt teorin om energiprincipen bevaras energi genom att potentiell energi omvandlas till 

rörelseenergi, och vice versa, beroende på kroppens positionering. Vid ideal återhämtning är 

lägesenergin lika stor som rörelseenergin men med olika tecken, det vill säga energierna är i 

precis motfas, eller rent matematiskt innebär det att energikurvorna är fasförskjutna med π 

radianer. Motfasen innebär att energiutväxlingen är total, att den mekaniska energin är 

konstant, och att ingen metabol energi förbrukas för att utföra arbetet. Således innebär det att 

det externa nettoarbetet Wext är lika med noll och återhämtningen R, även kallad 

energieffektivitet som anges i procent, är då 100 % 7. Normal gånghastighet är ca 1,1 m/s 

och för denna hastighet är utfört arbete i sitt absoluta minimum. Normal gång är dock inte 
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ideal där tidigare studier visar att effektiviteten ligger på uppskattningsvis 70 % 4. 

Resterande 30 % måste därför tillföras genom metabol energi5.  

 

Flera studier tyder på att det är stora skillnader i energieffektivitet mellan de tre 

intervallen < 0,8 m/s, 0,8 – 1,8 m/s och > 1,8 m/s, men att det däremot inte är någon markant 

skillnad, <10 %, vid hastigheter mellan 0,8 – 1,8 m/s där avvikelser på ca 10 % 

förekommer4, 6, 7. 

Energieffektiviteten av det totala mekaniska arbetet utfört på masscentrum vid gång 

bestäms utifrån hur mycket energiutväxlingen av den inverterade pendeln reducerar 

nettoarbetet som krävs för att accelerera och lyfta masscentrum5-6: 

 

𝑅 =  
𝑊𝑥 +  𝑊𝑧  − 𝑊𝑒𝑥𝑡

𝑊𝑥 + 𝑊𝑧
∗ 100 

                                                                                                                                          ( 8 ) 

2.2 Artros 

Artros kan kännas som en instabilitet eller en muskelsvaghet i det drabbade området. 

Vanliga symptom är försämrad rörlighet, stelhet och smärta i den utsatta leden som beror på 

en obalans av ledbroskets återhämtning vid påfrestning. Smärta på grund av artros 

uppkommer vid belastning och rörelse, men kan förvärras och uppkommer då i vila2. I stora 

leder kan även akut smärta och inflammation som leder till svullnad förekomma. Riskgrupp 

är personer vars höftleder påverkas av långvarig, monoton eller tung belastning. Både 

högfrekvent och lågfrekvent fysisk aktivitet kan leda till artros eftersom överansträngning 

kan slita ut leder, och vid underansträngning fås inte tillräckligt med stimulans för att hålla 

lederna friska. För stor kroppsmassa, det vill säga övervikt, kan vara ett stort problem1.  

Artros kan inte botas och nuvarande behandling, bortsett från operation som inte alltid är 

nödvändigt eller värt risken, är rehabilitering i form av fysisk aktivitet samt viktnedgång då 

det minskar belastning. Fysisk aktivitet fungerar både som smärtstillande och framför allt 

stärker det muskler samt förbättrar rörligheten i lederna. Belastning av leder innebär bland 

annat att ledvätska frigörs och försörjer brosk med näring, men det verkar även 

förebyggande och motverkande mot smärta och skador1.  

 

2.3 Gånganalys 

      Vid onormala tillstånd på rörelseapparaten är gånganalys en standardåtgärd för att hitta 

biomekaniska parametrar som påverkar en patients gångstil. Parametrarna beskriver 

kinematiken respektive kinetiken, det vill säga rörelserna respektive krafterna utförda, hos 

individen. En gånganalys kan därför användas för att analysera belastningar vid gång och 

med dessa data beräkna mekaniskt arbete utfört av rörelseapparaten, vilket utnyttjas i denna 

studie. Således är gånganalys kliniskt användbart för att fastställa diagnoser och att välja rätt 

behandlingsmetod17. Det kan även användas på friska individer för att optimera gång- och 

löpstil, vilket främst görs i tävlingsidrottsliga syften.  

      För att kunna analysera biomekaniken vid gång krävs det olika system som registrerar 

patientens gångrörelser och som även kan analysera kraftutvecklingen som utförts. Patienten 

blir ombedd att gå i konstant hastighet längs en gångbana. Registrering av biomekaniska 

parametrar sker genom att man sätter reflekterande markörer på bestämda kroppsdelar så att 

kinematiken kan registreras av kameror. Dessa kameror är både en mottagare och en 

sändare, kameran fungerar som en sändare genom att sända ut infrarött ljus som i sin tur 

reflekteras av markörerna och tas upp av samma kamera, som nu agerar mottagare. 

Kinetiken mäts med hjälp av en kraftplatta som patienten trampar på under gångsträckan. 
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Kraftplattan registrerar reaktionskraften som underlaget utför på det som belastar plattan, i 

detta fall den gående patienten vilket innebär laster som påverkar rörelseapparaten som 

exempelvis kroppsleder vid artros17. 

 

2.4 Allmänt om proteser  

En protes är ett konstgjort medicintekniskt hjälpmedel som ersätter en viss kroppsdel, till 

exempel vid amputation eller om en skadad led behöver bytas ut. Vid artros förekommer 

smärta samt minskad funktion i den drabbade delen, exempelvis i höftleden. För att minska 

smärta och få bättre funktionalitet i det skadade området sätts en protes in som ersätter den 

skadade kroppsdelen1-2, 12. Smärtminskning kan innebära mer rörelsefrihet eftersom olika 

typer av rörelser aktivt har undvikts innan eller har varit omöjliga att utföra på grund av 

smärtan.  

Eftersom en protes är en konstgjord kroppsdel så kommer den inte att fungera på samma 

sätt som personens tidigare biologiska kroppsdel, vilket innebär att ingen självläkning av den 

konstgjorda kroppsdelen sker och med tiden ökar slitaget. Protesen kan alltså komma att 

bytas ut efter en längre tid och en ytterligare protesoperation kan behöva genomföras. Risken 

ökar bland fysiskt aktiva individer eftersom protesen används i större utsträckning och 

belastas betydligt mer12, 19.  

 

2.5 Operationsmetoder – Total höftledsplastik och ytersättningsplastik  

Vid höftledsplastik har olika typer av höftproteser olika verkan på patientens gång efter 

operation. Protestypen kan därmed på sikt tillåta en mer normal gång som i sin tur kan öka 

energieffektiviteten12. 

Som nämnt i avsnitt 2.4 är risken för slitage på höftproteser oundviklig för individer med 

hög fysisk aktivitet. THA, total hip arthroplasty eller total höftledsplastik på svenska, har 

använts flitigt med lång erfarenhet. Eftersom hela höftleden byts ut mot en konstgjord 

protes, som slits ut desto oftare och ju mer det belastas, har tidigare studier undersökt 

möjligheten för andra alternativ2, 12. Ett mindre igenkänt alternativ kallad SRA, surface 

resurfacing arthroplasty, även känt som surface hip arthroplasty och ytersättningsplastik på 

svenska, har fördelen gentemot THA att lårbenshuvudet besparas18.  

THA innebär att hela lårbenshuvudet byts ut mot en protes med ett långt skaft som 

ersätter hela höftleden och som fäster inuti lårbenet. SRA besparar istället ben genom att 

benet skulpteras för att kunna sättas ihop med en mindre protes med ett litet skaft19. En 

anledning till att SRA kan vara att föredra är att ben som finns kvar kan tillåta mer naturlig 

funktion och minskad dysfunktionalitet i höftens biomekanik. Tidigare studier tyder även på 

att SRA i slutändan kan möjliggöra en mer normal gång jämfört med THA12.   

 

2.6 Statistik 

För att kunna konstatera om THA ger en förbättring i gångeffektivitet kan en så kallad 

one-tailed t-test för beroende normalfördelade data utföras, eftersom förändringen undersöks 

i samma patientgrupp före- och efter operation. Det är en så kallad hypotesprövning, där 

nollhypotesen i t-test är att ingen förändring sker efter operation, och testet undersöker 

nollhypotesens sannolikhet på en 5% signifikansnivå. För detta t-test användes medelvärdet 

av tillhörande patients insamlade värden, både före- och efter operation20. 
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3 Metod 

Projektet bestod av tre steg, egna data samlades först in, följt av bearbetning av samma 

data och slutligen visualiserades resultaten i form av grafer och tabeller. Nedan följer en 

metodbeskrivning för samtliga stegen. 

 

3.1 Insamling av data 

Gånganalysen utfördes på två friska personer, testperson 1 (84,0 kg, 178,2 cm) och 

testperson 2 (79,2 kg, 185,5 cm), i Motoriklab på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 

Stockholm. Patienterna var barfota och ombads gå i olika konstanta hastigheter längs en plan 

sträcka på ca 10 meter. På diverse leder över hela kroppen fästes 34 retro-reflekterande 

markörer och ett system med 8 kameror (Vicon MX40) användes. Kamerorna arbetade i 100 

Hz med att fånga positionerna av markörerna i ett 3-dimensionellt koordinatsystem, där 

masscentrum definierades från en 15-segmentsmodell (huvud, bröstkorg, 3-segmentsarmar, 

bäcken och 3-segmentsben).  

En vanlig mjukvara för kinetiska modeller vid gånganalys användes (Plug-In-Gait, 

Vicon, Oxford, UK). Med hjälp av mjukvaran utvanns en tabell för masscentrum i 

förhållande till koordinatsystemet, x-, y- och z-led i enheten millimeter var tionde 

millisekund. 

Patientdata hade samlats in av en doktorand på Karolinska Institutet på samma sätt som 

beskrivet ovan, men på grund av att informationen var sekretessbelagd så bearbetades det på 

plats. När patientdata hade omvandlats till tabelldata utan koppling till personlig information 

kunde det användas utanför Karolinska Universitetssjukhusets lokaler. Data för 11 

höftartrospatienter användes för denna studie. Insamlingen skedde före- respektive ett år 

efter THA, med ett spann av kroppsvikter mellan 54,4 kg och 107,8 kg samt längder mellan 

154,0 cm och 184,4 cm.  

 

3.2 Bearbetning av data 

Ur mjukvaruprogrammet erhölls tidpunkter för början och slut av en gångcykel, för 

respektive ben. Tabell med insamlat data för respektive person, och tillhörande 

gånghastighet, lästes in i MATLAB® med funktionen dlmread. Först dividerades samtliga 

värden i kolumn 3 till 5, motsvarande förskjutningen av masscentrum i x-, y- och z-led, med 

1000 för att få förskjutningen från millimeter till meter. Detta gjordes med hjälp av en for-

loop. Även kroppsviktens betydelse försummades genom att dividera med massan m i 

beräkningarna. Detta var möjligt eftersom energin är proportionellt mot massan. 

Följande beräkningar utfördes för alla gånganalyser över en cykel, där skillnad mellan 

punkterna i motsvarande cykel var 0,01 sekunder. Med hjälp av for-loopar sparades varje 

uträknat värde i en punkt i en array, refereras som Array1 hädanefter. Den momentana 

hastigheten för masscentrum beräknades i två riktningar, vertikalt och horisontellt för varje 

punkt i cykeln med ekvation (1). Medelvärdet av den horisontella hastigheten räknades ut 

med funktionen mean. Med hjälp av ekvation (2) & (3) beräknades den kinetiska energin i 

respektive riktning, det vill säga 𝐸𝑘,𝑧 och 𝐸𝑘,𝑥 för varje punkt i cykeln. Den potentiella 

energin 𝐸𝑝 beräknades genom ekvation (4), där nollnivån för ∆h var värdet i början av 

gångcykeln. Slutligen beräknades den totala energin av masscentrum ut i varje punkt med 

ekvation (5). 
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Energierna som beräknades användes för att få ut mekaniskt arbete, genom att använda 

ekvation (6), med hjälp av for-loopar som gick igenom hela Array1 med sparade värden. 

Dessa sparades i en ny array, Array2. Med ekvation (7) summerades alla positiva 

förändringar i arbete för att få det externa arbetet, detta gjordes genom att loopa igenom 

Array2 där en if-sats såg till att endast positiva värden sparades innan de summerades med 

funktionen sum. Medelvärdet av det externa arbetet räknades ut med mean. Slutligen 

beräknades energieffektiviteten av det totala mekaniska arbetet enligt ekvation (8). 

 

3.3 Visuell information 

Slutliga numeriska värden, för patientgruppen respektive referensgruppen, 

sammanställdes i en textfil, för att sedan läsas in med dlmread. Där skapades matriser för 

respektive grupp, för att kunna skilja och jämföra dessa i grafer. Graferna visualiserades med 

funktionen plot samt scatter. En regressionsanalys i r2 användes för att se en lämplig trend 

som visar en approximation som passar studiens insamlade data. Dimension av andra 

ordningen indikerar en tvådimensionell trendkurva, det vill säga en regressionslinje av andra 

ordningen. 

 

3.4 Statistik 

De statistiska beräkningarna utfördes även de i MATLAB®. Medelvärdet för respektive 

patient beräknades före- och efter operation. Dessa medelvärden för patienterna lades in i 

varsin array som sedan beräknades med hjälp av funktionen ttest. Detta användes för att 

genomföra ett enkelsidigt test. Ett histogram skapades även med samma arrayer med 

funktionen histogram. T-testet utfördes på en 5 % signifikansnivå.  
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4 Resultat  

Figurerna nedan är från MATLAB® och illustrerar de beräknade parametrarna. 

Parametrarna presenteras i grafer med stöd från tabeller som innehåller numeriska värden av 

data för att lättare kunna indikera skillnader i parametrarna, men även för att tydligt markera 

i texten vad resultaten innebär. Tabeller återfinns i Bilaga 1. 

 

4.1 Energikurvor 

I Figur 1A konstateras det att den friska patienten hade hög energiutväxling då den 

kinetiska- och potentiella energin nästan är helt ur fas relativt varandra. Dock är amplituden 

på kurvorna inte lika stor, vilket tillsammans med den lilla fasdifferensen gjorde att 

effektiviteten för friska personer låg mellan 56 % – 78 % och inte 100 % (Figur 2).  

I den första delen av cykeln hos patienten innan operation (Figur 1B) varierade den 

kinetiska energin mycket mindre än den potentiella energin samt att de nästan låg i fas, 

vilket indikerade ett minimalt energiutbyte och en lägre effektivitet (Tabell 2 från Bilaga 1 & 

Figur 3).  

Patienten efter operation (Figur 1C) visade på förbättrad energiutväxling jämfört med 

innan (Figur 1B) på grund av mer motfas, däremot en ojämn kurva för den kinetiska energin 

som försämrade värdet för effektiviteten. 
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Figur 1: Representativ data för den totala energin (𝐸𝑡𝑜𝑡, streckad), kinetiska energin 

(𝐸𝑘,𝑓, prickad) och potentiella energin (𝐸𝑝, heldragen) för masscentrum mot tiden för 
frisk försöksperson (A) med en gånghastighet på 1,3 m/s hade 77 % effektivitet samt 

illustration av en gångcykel. Patient innan operation (B) med gånghastighet på 1,1 m/s 
hade 28 % effektivitet. Patient efter operation (C) med gånghastighet på 1,1 m/s hade 

en 56 % effektivitet över en tidscykel. I gångcykeln karakteriseras midstance vid ungefär 
0,3 s & 0,9 s, det vill säga då Ep har ett maximivärde och Ek har ett minimivärde. 
 

Illustration av gångcykel godkänd för publicering genom Google bildsökning. 

Bildkälla: Kalron, A., Frid. L. & Menascu. S. Gait characteristics in adolescents with 

multiple sclerosis [Bild]. 2017 [citerad 2017-05-24]. Hämtad från: http://multiple-sclerosis-

research.blogspot.com/2017/01/clinicspeak-low-edss-hides-lot.html  
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4.2 Referensgrupp 

Figur 2 visar en relativt jämn fördelning av effektiviteten över hastighetsintervallet för 

referensgruppen med två friska testpersoner, med en liten ökning i effektivitet vid ökad 

hastighet. Den maximala effektiviteten erhålls vid olika hastigheter för testpersonerna, 

Tabell 1 (se Bilaga 1) visar 78,3 % för testperson 1 vid 1,7 m/s respektive 74,3 % för 

testperson 2 vid 1,3 m/s. Effektiviteten var som lägst när testpersonerna ombads gå i 

långsam takt och motsvarade gånghastighet var på 1,1 m/s respektive 1,0 m/s, med 

tillhörande effektivitet på 56,4 % respektive 59,5 %. Regressionskurvan indikerar hur 

effektiviteten förändrades beroende på gånghastighet där maximipunkten ligger på cirka 1,5 

m/s, och kring denna punkt är effektiviteten lägre. 

 

 
Figur 2: Testpersonernas effektivitet relativt gånghastighet med andra ordningens 

regressionslinje 𝑦 =  −1,6𝑡2 + 18,8𝑡 + 16,3 som tydliggör trenden för de friska 
testpersonerna. 
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4.3 Patientgrupp 

Patientgruppen visade på en förbättring efter operation i Figur 3 samt ökad effektivitet 

vid ökade hastigheter. Värden från Tabell 2 i Bilaga 1 visar att effektiviteten innan operation 

låg i intervallet 4,2 % – 62,8 % och efter operation 12,4 % – 76,3 %. Majoriteten hade även 

fått ökad gånghastighet tillsammans med den ökade effektiviteten efter- jämfört med före 

operation (p = 0,0094).  

Tabell 2 visar att operationen resulterade i ökad effektivitet för sju av elva patienter, 

medan fyra patienter visade fall på både knapp förbättring och liten minskning. Alltså har 36 

% av patienterna minst ett fall utan förbättring. Följaktligen tyder även Tabell 2 på att 

majoriteten hade fått större ökningar i effektivitet efter operationen ju lägre den var innan 

ingreppet. Dock verkade motsatt effekt ha uppstått hos ett fåtal patienter. 

 

 
Figur 3: Patienternas effektivitet relativt gånghastighet före- (turkos) och efter (röd) 

operation med THA. 
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4.4 Samtliga grupper 

Från tidigare figurer framgår det tydligt att referensgruppen hade högst effektivitet 

överlag. Vid låga hastigheter var referensgruppen överlägsen och hade i flera fall nästan fyra 

gånger så hög effektivitet. Patienter efter operation hade vid högre hastigheter, vid tre 

tillfällen, lyckats komma upp på samma nivå som referensgruppen.  

Figur 4 illustrerar medelvärdet av effektiviteten och referensgruppen erhöll största värdet 

med 67,9 %. Patienter både före- och efter operation hade en effektivitet som var mycket 

lägre än detta, 24,6 % respektive 35,5 %. På grund av att energieffektiviteten var lägre hos 

patienter krävdes det mer externt arbete än hos friska för att lyfta och accelerera 

masscentrum (Figur 5 & Figur 6). Detta indikerade att energiutväxlingen mellan den 

kinetiska- och potentiella energin var låg, som konstaterats i Figur 1B.  

Motsatt fynd illustreras i Figur 6 där patienter efter operation utförde mer externt arbete 

vid låga hastigheter än patienter före operation. Figur 7 visar att medelvärdet för det utförda 

externa arbetet var högre för patienter efter- än före en operation, vilket skulle betyda att 

patienter med höftledsprotes hade lägre effektivitet. Histogrammet (Figur 8) visar 

procentuell förändring för patienter efter THA där två patienter hade fått försämrad 

effektivitet medan resterande upplevde en förbättring.  

 

 

 
Figur 4: Medelvärdet av återhämtningen relativt medelvärdet av hastigheten för friska 

testpersoner (svart), patienter före- (turkos) och efter (röd) operation med THA. 
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Figur 5: Utfört externt arbete (𝑊𝑒𝑥𝑡, o) relativt hastigheten för friska testpersoner (svart 

och blå färg på andra ordningens regressionslinje 𝑦 =  0,2𝑡2 − 0,1𝑡 + 0,4), och för 
patienter före operation (turkos och röd färg på andra ordningens regressionslinje 𝑦 =
 0,3𝑡2 − 0,1𝑡 + 0,5). Regressionslinjerna visar hur trenden kan jämföras mellan friska 

testpersoner och patienter med höftledsartros. 

 
Figur 6: Utfört externt arbete (𝑊𝑒𝑥𝑡, o och andra ordningens regressionslinje) relativt 
hastigheten för patienter efter THA (röd). Regressionslinjen visar hur trenden för det 

externa arbetet förändras i hastighetsintervallet 0,8 m/s – 1,5 m/s och anger tydligt vart 
maximivärdet ligger för studiens testpersoner med total höftledsprotes. 
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Figur 7: Medelvärdet av utfört externt arbete (𝑊𝑒𝑥𝑡, o) relativt medelvärdet av 

hastigheten för friska testpersoner (svart), patienter före- (turkos) och efter (röd) THA. 
 

 
Figur 8: Histogrammet visar längs x-axeln förändringen av energieffektiviteten i procent efter 

operation, och y-axeln anger antal patienter i detta procentspann.  
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4.5 Statistiskt resultat 

För patienter före THA jämfört med efter THA genomfördes det ett enkelsidigt test med 

nollhypotesen att ingen förbättring skulle ske efter operation. Resultatet var ett p-värde på 

0,0094. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas. 

Inget t-test genomfördes på de friska testpersonerna på grund av en för liten 

referensgrupp. 
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5 Diskussion 

I enlighet med tidigare studier indikerar resultaten på att artrospatienter har låg 

energieffektivitet jämfört med vad som anses vara normalt och att värden förbättras efter en 

höftledsplastik, dock aldrig till en nivå som motsvarar värden på referensgruppen med friska 

testpersoner. Resultaten visar även att de friska testpersonerna uppnår värden på effektivitet 

som anses vara normala.  

 

5.1 Analys av beräknade data 

Studier har visat att maximal energieffektivitet fås om kurvorna för potentiell- respektive 

kinetisk energi är helt i motfas och lika stora i amplitud, vilket tyder på att den mekaniska 

energin är konstant7. I Figur 1A ser vi att för en frisk testperson är kurvan för potentiell- och 

kinetisk energi nästan helt i motfas. Det innebär som tidigare nämnt en hög energiutväxling, 

vilket betyder att endast en liten mängd externt arbete behöver utföras för att erhålla en hög 

procentuell energieffektivitet.  

Tittar vi däremot på kurvorna för en patient innan operation (Figur 1B) ser vi att de 

nästan är helt i fas under andra halvan av cykeln. Det ger givetvis motsatt effekt, det vill säga 

att en stor mängd externt arbete utförs och leder till en låg energieffektivitet. Efter 

operationen ser vi (Figur 1C) att kurvorna nästan är i motfas igen. Detta tyder på att protesen 

ger en förbättrad och mer effektiv gångrörelse, vilket ger ökad energieffektivitet. Däremot är 

kurvan för den kinetiska energin inte jämn, till skillnad från kurvan för den friska personen 

(Figur 1A), vilket indikerar på en minskad energiutväxling. Därför ses en förbättring i 

effektivitet efter operation tack vare motfasen, men på grund av den ostadiga kinetiska 

energikurvan, som kan bero på kvarstående begränsad rörlighet, nådde patienterna efter 

THA inte upp till de friska personernas effektivitet.  

Tidigare studier har visat att energieffektiviteten inte varierar så mycket vid hastigheter 

mellan 0,8 – 1,8 m/s, endast en liten ökning sker med hastigheten och det ansågs därför 

tillräckligt för att kunna jämföra samtliga energieffektiviteter med varandra4, 6-7. Figur 2 

stödjer detta för normal gång, men med små avvikelser som hög effektivitet vid låg hastighet 

samt låg effektivitet vid hög hastighet. Dock visar Figur 3 att så är inte fallet för patienterna 

varken före- eller efter operation, utan här ökar istället effektiviteten generellt med 

hastigheten. Däremot finns det betydligt fler testresultat efter operation med högre hastighet 

än innan, vilket kan vara en indikation på att patienter innan operation upplever en så stor 

smärta att man begränsas till en låg hastighet medan patienter efter operation känner mindre 

smärta och har även återfått rörlighet och gång i högre hastigheter möjliggörs. 

Värt att nämna är att energikurvorna i Figur 1 är slumpvis utvalda, men representerar 

resultatet i stort sätt väl. Avvikelser förekom från person till person men mönstret som visas 

i Figur 1 återkom för de olika grupperna, vilket man ser bevis på i Figur 3, 4 och 5 samt 

Tabell 2 (se Bilaga 1) där effektiviteten i de flesta fall förbättras efter operation. Som nämnt i 

avsnitt 4.4 motsäger Figur 6 samt Figur 7 de tidigare studierna delvis, detta eftersom Figur 6 

illustrerar att mer externt arbete utfördes vid låga hastigheter efter- än före operation och 

Figur 7 visar att medelvärdet av utfört externt arbete är högre efter- än före operation. Dessa 

fynd borde därför tyda på en försämring efter operation. Dessutom är hastigheten lägre hos 

patienter innan operation i både Figur 7 och Figur 4, vilket sett till tidigare studier samt 

resultat från denna studie kan ha gett förbättrade värden för patienter efter operation. Notera 

dock att utfört arbete är ett absolut mått, till skillnad från effektivitet som är ett relativt mått. 

Därför kan man inte dra några slutsatser från detta. 

I Tabell 2 (se Bilaga 1) framgår det att hela fyra patienter visar på en minskning i 

energieffektivitet efter operation i minst ett av fallen för var och en av dessa.  
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I denna studie kan det ses som rätt många och sådana fall förekommer mycket ofta. Dock 

visar statistiken att effektiviteten ökar efter THA, vilket sett till denna studie är ett mycket 

avgörande resultat. Vidare betyder det att sju av elva patienter i denna studie, i samtliga 

mätningar, har visat en förbättring efter- gentemot före operation. Detta tyder på att det finns 

en variation mellan gångcyklerna som inte är försumbar.  

Den statistiska beräkningen för denna studie tyder på en förmodad förbättring av 

effektiviteten efter operation. Det kan bero på flera faktorer som är värda att undersöka 

vidare, bland annat hälsa, aktivitet och vikt. Ett ensidigt test valdes på grund av att 

målsättningen var att se om förbättring skett, inte förändring, efter THA. Däremot kan det 

vara användbart att utföra ett tvåsidigt t-test i vidare studier, vilket prövar förändringen i 

stort. Histogrammet (Figur 8) visar på två fall där medelvärden av effektiviteten försämrats 

för patienten efter operation, medan övriga har fått en förbättring. Det här kan innebära att 

rörligheten har förbättrats, vilket ger fler möjligheter i det vardagliga livet. Framförallt kan 

detta vara en fördel för äldre personer där minsta lilla förbättring kan bidra till en mindre 

begränsad livsstil. Även smärtan kan då ha förbättrats, vilket skulle leda till bättre 

livskvalitet eftersom både rörlighet och smärta påverkar artrospatienters gångförmåga2. Det 

går däremot inte att dra några slutsatser kring detta utan att genomföra kompletterande 

studier kring höftrörelser samt upplevd smärta före- och efter höftledsprotesoperation.  

 

5.2 Avgränsningar 

Denna studie har varit begränsad med tid och har påverkat studiens möjligheter. Det 

hade varit önskvärt med fler testpersoner som hade kunnat ge en tydligare bild och 

noggrannare analyser där fler parametrar hade kunnat tas i beaktning. Med exempelvis 

vinklar av höftleder skulle tydligare slutsatser kunna dras gällande protesens effektivitet och 

framtida förbättrad utformning av denna. 

Som nämnt i avsnitt 1.2 har tidigare studier visat att energieffektiviteten inte påverkas 

avsevärt av åldern vid normal gång. Ålder kan vara en påverkande faktor för patienter och 

särskilt i samband med operation. Bland äldre är benskörhet tillsammans med ett sämre 

läkkött oftast ett problem som gör att återhämtningen efter ett kirurgiskt ingrepp kan 

försämras. Minskad fysisk aktivitetsvana bland äldre jämfört med yngre är ytterligare 

faktorer som kan påverka effekten av operationen negativt eftersom fysisk aktivitet krävs för 

att upprätthålla en frisk rörelseapparat. 

Studien tog även hänsyn till kroppsvikten hos patienterna, vilket är anledningen till att 

alla parametrar som har beräknats är normaliserade med varje patients tillhörande 

kroppsvikt. Viktnedgång eller viktuppgång i samband med THA skulle kunna vara en faktor 

till hur effektiv operationen visar sig vara när gånganalys utförs efter operation. Tidigare 

studier som har undersökt hur övervikt påverkar gången och om det förbättras efter så kallad 

fetmaoperation, visar att gångfunktionen förbättras drastiskt efter viktnedgången. Övervikt 

kan därmed vara en starkt bidragande faktor i hur gången påverkas, men eftersom denna 

studie fokuserar främst på patienterna som en grupp och inte lägger fokus på individnivå kan 

de patienter som har fått försämrad- eller ingen förändring i effektivitet även vara de som är 

överviktiga. Notera att studierna har fokuserat på drastiska viktförluster som har lett till att 

gångfunktionen förbättrats direkt efter. Oavsett drastiska viktnedgångar är kroppsvikten en 

viktig och en intressant aspekt att undersöka gällande energieffektivitet vid gång, och 

framför allt efter protesoperation på artrospatienter21, 22. 
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5.3 Framtida studier 

Som det framgår i avsnitt 2.5, visar tidigare studier att patienter efter SRA, förbättrar sin 

gång eftersom ytersättningsprotesen verkar ge större möjlighet till att individens naturliga 

gång återfås12. Det finns därför skäl till att utföra en liknande studie på SRA istället för 

THA, samt en eventuell jämförelse av dessa. Med tanke på att SRA inte tar bort hela 

höftleden så finns alternativet THA kvar och även möjlighet för eventuella operationer med 

SRA igen. Om THA utförs först och protesen slits ut så är det enda kvarvarande alternativet 

att genomgå ytterligare en THA. En framtida studie med fördelaktiga resultat för SRA skulle 

kunna göra detta till ett mer användbart och säkert val vid höftledsplastik. Notera dock att 

höftartros kan ha olika allvarlighetsgrad och påverkar därför valet av höftplastik, vilket 

innebär att protesvalet är individuellt fokuserande på till exempel aktivitetsnivå och hur pass 

skadad höften är då operation föreslås. 

SRA är först och främst intressant för yngre individer, då skonandet av höftben kan vara 

av särskild betydelse eftersom flera operationer kan ske i framtiden. THA kan räcka för en 

äldre person på grund av en livslängd på minst 15 - 20 år, dock med kortare livslängd för 

mer fysiskt aktiva individer19. Problemet med att bespara ben vid SRA är, till skillnad från 

THA där protesen har ersatt benet, är att man inte kan utesluta framtida benfraktur. Dessa 

frakturer sker oftast i benet precis efter operation om belastningen är för hög eftersom 

kvarvarande lårbensdel behöver tid att anpassa sig efter den nya protesen19.  

Vidare är det önskvärt att undersöka flera individer med olika utgångslägen för långsam-  

och snabb gång, exempelvis där vissa är mycket vana vid att ta raska promenader medan 

andra föredrar att gå långsamt. Det skulle vara intressant med tanke på att resultaten från 

denna studie hade patienter vars gånghastighet inte varierade lika mycket som för 

testpersonerna. En större variation i gånghastighet kan möjligen ge en mer nyanserad bild av 

hur effektiviteten och gånghastigheten förhåller sig före- respektive efter operation. Ett 

problem är att artros oftast förekommer hos äldre individer, vilket gör det svårt att 

genomföra studier med SRA på yngre individer. Studier på yngre individer är fördelaktigt 

eftersom yngre oftast är mer fysiskt aktiva än äldre och många gånger även har bättre fysiska 

utgångslägen. 

En ytterligare möjlig åtgärd i hopp om att få mer utförliga svar är att följa upp 

patienterna genom att utföra flera gånganalyser vid olika tidsperioder efter operation. 

Resultat från en tidigare studie tyder på att effekten av operation med THA är som störst 3 - 

6 månader direkt efter ingreppet för att sedan få minskad effekt 1 - 2 år efter ingreppet, och 

har även visat att normal gång aldrig uppnås12. Denna studie utförde gånganalys på 

patienterna ett år efter operation. Uppföljning ett par år efter första gånganalysen skulle 

också ge en mer långsiktig bild av effekten, vilket hade varit intressant vid eventuell 

jämförelse av THA och SRA.  

I nuläget finns det ingen alternativ lösning som botar artros, bortsett från en 

protesoperation. Rehabilitering är ett icke-invasivt alternativ som lindrar artrosen, men man 

kan inte bortse från att den inte försvinner helt vilket påverkar livskvaliteten negativt. THA 

innebär ett kirurgiskt ingrepp, men resulterar inte i att patienten återfår sin ursprungliga 

gångkapacitet efter att ha drabbats av artros, vilket visats både i denna studie samt i tidigare 

studier. En möjlig hypotes är att smärtan och rörligheten har förbättrats hos de opererade 

patienterna och kan ha varit huvudanledningen till varför majoriteten har fått markanta 

ökningar i energieffektivitet och hastighet, men eftersom minskad- och oförändrad 

effektivitet även förekom så kan inget tydligt samband dras. En vidare studie som behandlar 

smärtindikation och rörlighet för rehabiliteringspatienter samt patienter före- och efter 

operation, tillsammans med undersökning av energieffektivitet vid gång, kan vara till nytta23. 

Fortsatta studier ger bättre möjligheter till att jämföra de olika alternativa metoderna med 

varandra och för att kunna dra slutsats om huruvida operation är en lämplig åtgärd.  
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6 Slutsats 

Resultaten visar att majoriteten av patienterna har förbättrat sin energieffektivitet efter 

THA. Då enstaka fall bland vissa patienter tyder på ingen förbättring efter THA, samt att 

THA eliminerar andra möjliga operationsmetoder, föreslås det att vidare studier bör göras 

inom samma område som denna studie behandlade där SRA istället för THA undersöks.  

Baserat på resultaten från denna studie och tills flera vidare studier har genomförts bör 

THA, och andra höftprotesoperationer, fortsätta ses som en sista utväg för individer som 

lever med höftartros. 
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Bilaga 1: Tabeller 

Tabell 1: Numeriska värden för effektivitet och momentanhastigheten i riktning framåt 

för masscentrum tillhörande friska testpersoner. 

 

Objekt & kategori  Effektivitet (%) v (m/s) 

Person1 Långsam 56,4 1,1 

Person1 Långsam 57,8 0,9 

Person1 Normal 72,9 1,3 

Person1 Normal 68,3 1,3 

Person1 Normal 66,6 1,3 

Person1 Snabb 78,3 1,7 

     
Person2 Långsam 59,5 1,0 

Person2 Långsam 59,6 0,9 

Person2 Långsam 72,3 0,9 

Person2 Normal 74,3 1,3 

Person2 Normal 72,9 1,2 

Person2 Normal 72,3 1,3 

Person2 Snabb 65,2 1,6 

Person2 Snabb 69,0 1,8 

Person2 Snabb 73,3 1,9 
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Tabell 2: Numeriska värden för effektivitet och momentanhastigheten för masscentrum i 
riktning framåt tillhörande patienter före respektive efter operation. 

 

Före operation  Efter operation 

Patient  Effektivitet (%) v (m/s)  Patient Effektivitet (%) v (m/s) 

Patient1 23,3 0,8   Patient1 56,7 1,2 

Patient1 37,4 1,1   Patient1 53,3 1,2 

Patient1 52,7 1,1        

Patient2 50,5 1,2   Patient2 56,1 1,1 

Patient2 62,8 1,1   Patient2 51,5 1,2 

Patient2 57,9 1,2   Patient2 53,0 1,1 

Patient3 22,8 1,0   Patient3 30,4 1,1 

Patient3 4,2 1,0   Patient3 33,9 1,2 

Patient3 7,7 1,1   Patient3 29,8 1,2 

Patient4 54,9 1,5   Patient4 67,4 1,4 

Patient4 32,4 1,5   Patient4 68,6 1,5 

       Patient4 76,3 1,6 

Patient5 10,0 0,9   Patient5 12,4 0,9 

Patient5 14,2 0,8   Patient5 13,7 1,0 

Patient5 11,5 0,9   Patient5 12,4 0,9 

Patient6 14,4 0,9   Patient6 40,1 1,4 

Patient6 9,7 0,9   Patient6 40,3 1,4 

       Patient6 47,4 1,4 

Patient7 17,6 1,1   Patient7 18,3 1,2 

Patient7 18,2 1,2   Patient7 24,4 1,2 

Patient7 22,3 1,1   Patient7 22,2 1,2 

Patient8 18,1 1,1   Patient8 18,2 1,1 

Patient8 18,2 1,1   Patient8 22,9 1,1 

Patient8 26,1 1,2   Patient8 24,8 1,2 

Patient9 36,2 1,1   Patient9 33,0 1,1 

Patient9 37,0 1,2   Patient9 33,7 1,1 

Patient9 38,9 1,2   Patient9 38,6 1,2 

Patient10 10,6 1,1   Patient10 17,8 1,2 

Patient10 12,0 1,2   Patient10 21,6 1,3 

Patient10 18,5 1,1   Patient10 22,0 1,2 

Patient11 4,5 0,9   Patient11 37,3 1,3 

Patient11 11,3 1,0   Patient11 27,5 1,3 

Patient11 7,7 1,0   Patient11 30,7 1,3 
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Tabell 3: Medelvärdet av effektiviteten och medelvärdet av momentanhastigheten för 
masscentrum i riktning framåt. 

 

Grupp Effektivitet (%) v (m/s) 

Friska 67,9 1,2 

Före operation 24,6 1,1 

Efter operation 35,5 1,2 
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