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ABSTRACT 

Echocardiographic examinations are an important tool for the assessment of cardiac 

function when it comes to patients with a suspected heart condition. As part of an 

echocardiographic examination, the heart’s contractility, wall thickness, blood flow 

velocities and internal diameters can be measured. This is done by interpreting the images 

generated by the ultrasonic waves that the ultrasound transducer generates and receives. 

This is made possible by the ultrasound transducer’s end being made up of piezoelectric 

crystals that can both generate and receive ultrasound waves that vibrate at a frequency of 

20 kHz or more. The aim of this study was to compare the end systolic and end diastolic 

measurements taken by biomedical scientists and biomedical scientist students in the 

parasternal long axis view and see if there was a statistically significant difference between 

the two groups’ measurements. The study included 25 healthy male test subjects who were 

examined by a biomedical scientist student who saved moving pictures of their hearts in the 

parasternal long axis view. The pictures were then examined and measured on by five 

biomedical scientists and five biomedical scientist students. The collected data was 

analyzed by linear regression analysis and with a T-test, obtaining a correlation coefficient 

between the measurements taken by the two groups. The result showed that the correlation 

between the two groups was high but that there were statistically significant differences 

between the measurements taken by the two groups. The variance in end-systolic diameters 

also varied significantly. Further studies with more participants taking measurements would 

be required to indicate clearer differences between the groups. 

  



SAMMANFATTNING 

Ultraljudsundersökningar av hjärtat är en viktig metod för att bedöma hjärtats funktion vid 

utredning av hjärtsjukdomar. Vid en ultraljudsundersökning kan hjärtats kontraktilitet, 

väggtjocklekar, flödeshastigheter och innerdiametrar mätas med hjälp av analys av 

ultraljudsvågorna som ultraljudsproben skickar ut och tar emot. Detta sker genom att 

probens ände som består av piezoelektriska kristaller både kan sända och ta emot 

ultraljudsvågor med frekvenser på över 20kHz. Syftet med studien var att jämföra 

mätvärdena i systole och diastole på bilder i parasternal långaxel som uppmätts av 

biomedicinska analytiker (BMA) och biomedicinska analytikerstudenter. Frågeställningen 

var huruvida det finns en statistisk signifikans skillnad mellan de uppmätta värdena. 

Studien omfattade 25 friska försökspersoner av manligt kön som undersöktes av en 

biomedicinsk analytikerstudent som sparade rörliga bilder av deras hjärtan i parasternal 

långaxel. Därefter gjordes mätningar i slutsystole och slutdiastole på bilderna av fem 

biomedicinska analytiker med mångårig erfarenhet och fem biomedicinska 

analytikerstudenter. De insamlade värdena analyserades genom två T-test samt med linjär 

regressionsanalys som tog fram en korrelationskoefficient mellan gruppernas mätvärden. 

Resultaten visade att det fanns en god korrelation mellan mätningarna grupperna emellan 

men att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan gruppernas uppmätta diametrar. 

Även variansen för måtten i slutsystole skiljde sig signifikant. Vidare studier med fler 

deltagare som mäter på bilderna skulle behövas för att visa på tydligare skillnader mellan 

grupperna.  
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INTRODUKTION 

Ultraljud 

Ultraljudsundersökningar kan visualisera inre organ och strukturer genom att låta ljudvågor 

med en frekvens på över 20kHz, även kallade ultraljudsvågor passera genom den 

undersökte personens vävnader (1, 2). Dessa ljudvågor reflekteras av organet eller 

strukturen som undersöks vilket möjliggörs genom att det i ultraljudsprobens ände finns 

piezoelektriska kristaller (1, 2). Dessa kristaller är uppbyggda av polära molekyler som i 

flytande form placerats i ett magnetfält vilket får samtliga molekyler i kristallen att peka åt 

samma håll (1, 2). När den stelnade piezoelektriska kristallen sedan utsätts för elektrisk 

spänning så börjar den vibrera till följd av att de polära molekylerna påverkas av strömmen 

vilket genererar ultraljudsvågor med en hög frekvens som varierar beroende på spänningen 

(1, 2). Ultraljudsvågen kan passera större delen av kroppens vävnader men inte till exempel 

ben (1, 2). När ultraljudsvågen reflekteras av vävnad i kroppen, oftast ett organ så 

återvänder den reflekterade vågen till ultraljudsproben vilket kommer att visas som en 

färgskiftning i bilden (1, 2).  

När ultraljudsvågen har reflekterats helt och återvänt till proben påverkar den återigen de 

piezoelektriska kristallerna och får dem att vibrera vilket på motsatt sätt från hur 

ultraljudsvågen uppkom då istället genererar en elektrisk impuls. Genom att samla in dessa 

elektriska impulser kan de sedan översättas till en bild som via konstant uppdatering från 

nya signaler motsvarar det avbildade organet, dess rörlighet och funktion (1, 2). Ultraljud 

kan användas för att ge två- eller tredimensionella bilder (1, 2). Vid tvådimensionellt 

ultraljud kan antingen ett brett område avbildas vilket avbildar en vy av en större del av 

hjärtat men vid användning av ”M-mode” avbildas ultraljudsvågen längst en 

endimensionell linje men med tiden som andra axel (1, 2). M-mode kan användas för att 

visualisera en mindre del av hjärtat och är enkel att utföra mätningar på då en korrekt 

inspelad sekvens i M-mode håller sig vinkelrätt mot den rörliga vävnaden som avses mätas 

på (1, 2). Vid undersökningen används ett enkelt trepunkts-ekokardiogram (EKG) för att 

ultraljudsmaskinen ska kunna veta när en hjärtcykel påbörjas och avslutas (1, 2). Detta sker 
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genom att maskinen identifierar toppen av R-vågen i QRS-komplexet, som har högst 

amplitud i EKG:t och använder detta som en referens (1, 2). 

Vid ultraljudsundersökningar undersöks ofta blodflödets riktningar och hastigheter i 

hjärtrummen (1, 2). För att möjliggöra detta används dopplereffekten för att kunna beräkna 

hastigheter och riktningar (1, 2). När en ultraljudsvåg reflekteras av någonting i rörelse, 

oftast en röd blodkropp som är på väg mot ultraljudsvågen så kommer ultraljudsvågen att 

återvända till proben med en högre frekvens (1, 2). När maskinen detekterar detta så 

omvandlar den den högre frekvensen till en hastighet på blodflödet samt en riktning (1, 2). 

Detta innebär att de mest pålitliga flödesmätningarna utförs från en vinkel då blodets 

riktning går rakt mot eller från proben eftersom snedriktade flödesmätningar är mindra 

pålitliga och kräver speciella inställningar på utrustningen (1, 2). Samma princip fungerar 

på blodkroppar som färdas bort från ultraljudsvågens riktning men med en sänkt frekvens 

istället för en höjd (1, 2). 

En ultraljudsundersökning är en snabb, icke invasiv metod för att undersöka ett hjärta som 

varken kräver radioaktiv strålning eller en undersökning som i vanliga fall tar cirka två 

timmar som vid magnetresonanstomografi av hjärta (1, 2). 

Hjärtundersökningar 

Hjärtundersökningar fokuserar oftast på hjärtats vänstra sida.  Hjärtats högra sida har ett 

mindre ansträngande arbete eftersom den endast behöver pumpa blodet till lungorna vilket 

sker under ett lägre tryck (1, 2, 3, 4).  Den vänstra hjärtsidan vars uppgift det är att pumpa 

ut blodet till resten av kroppen utför ett större arbete vilket alstrar ett högre tryck och blir 

därför större tidigt i livet som resultat av detta (1, 2, 3, 4). 

Med hjälp av ultraljudsbilder kan hjärtats dimensioner mätas, detta kan användas för att 

undersöka huruvida den undersökta lider av ett hjärtfel (1, 2, 5). Hjärtat kan visualiseras 

från många håll beroende på vad som undersöks (1, 2, 5). Vid apikal vy placeras proben så 

nära hjärtats apex som möjligt och ger en bild av samtliga av hjärtats hålrum (1, 2, 5). Den 

subcostala vyn liknar den apikala då samtliga hålrum kan visualiseras men denna vy brukar 

oftast fokusera på vena cava inferior och kan tas fram genom att hålla proben inferiort om 
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sternum riktad mot hjärtat (1, 2, 5). Vid suprasternal vy avbildas huvudsakligen arcus 

aortae men även superiora delar av hjärtat genom att proben riktas nedåt mot hjärtat 

superiort om sternum (1, 2, 5). Ett vanligt mått vid ultraljudsundersökningar är 

vänsterkammarens innerdiameter i parasternal långaxel, det vill säga att proben ligger 

längst med hjärtat till vänster om sternum (1, 2, 5). I parasternal långaxel kan 

huvudsakligen hjärtats vänsterkammare, vänster förmak, mitralisklaff och aortaklaff 

visualiseras, mätas och bedömas, dock kan andra projektioner komplettera dessa bilder (1, 

2, 5). Högerkammarens funktion utvärderas också med hjälp av ultraljud, till exempel vid 

lungemboli där emboli kan synas i högerkammaren (1, 2). Pulmonell hypertension, när 

trycket i lungkretsloppet stiger kan synas med hjälp av ultraljud av hjärtat där bland annat 

höga flödeshastigheter över pulmonalis- och tricuspidalisklaffarna och hypertrofi av 

högerkammaren påvisar diagnosen (1, 2).  

Förutom att mäta dimensioner i form av diametrar och tjocklekar kan även hjärtats funktion 

mätas i form av en ejektionsfraktion (1, 2). 

Ejektionsfraktion 

Ejektionsfraktionen är ett mått på hjärtats kontraktilitet (1, 2, 3, 4). Den är en procentsats 

som utgår från hur stor volym en kammare innehöll i slutdiastole och hur stor volym som är 

kvar i kammaren i slutsystole (1, 2, 3, 4). Denna procentsats kan approximeras genom att 

mäta vänsterkammarens area i både systole och diastole och ger en uppskattning av hjärtats 

funktion (1, 2, 3, 4). En sådan metod som används i parasternal långaxel är Teichholz där 

systoliska och diastoliska bilder tagna i parasternal långaxel används (1, 2, 3, 4). Metoden 

används huvudsakligen för en ge ett närmevärde för ejektionsfraktionen men kompletteras 

oftast av en annan metod som t.ex. Simpsons biplan där vänsterkammarens area mäts från 

två vinkelräta vyer i apikal fyr- och tvåkammarvy i systole och diastole. (1, 2, 3, 4). Båda 

dessa metoder utgår från en uppskattning av hjärtats volym, där Teichholz metod beräknar 

en volym utifrån en tvådimensionell bild i längdsnitt medan Simpsons metod beräknar en 

volym utifrån två tvådimensionella bilder tagna i längdsnitt vilket ger en högre precision (1, 

2, 3, 4). Även en visuell bedömningsmetod finns där vänsterkammarens ejektionsfraktion 
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uppskattas utifrån väggrörligheten i olika nivåer i kortaxel från olika vyer (8). Den visuella 

bedömningen kräver en viss vana hos undersökaren för att den ska kunna ge ett tillförlitligt 

svar (8).  

Användningsområden för parasternal långaxel 

Ett vanligt användningsområde för mätningar i parasternal långaxel är vid 

bröstcancerbehandling som involverar Trastuzumab, oftast känt under 

varunamnet ”Herceptin” (9, 10). Trastuzumab är en monoklonal antikropp som ges 

intravenöst och binder till en cancerrelaterad receptor och förhindrar den från att bidra till 

den ohindrade prolifererationen av celler som associeras med cancer (9, 10). Trastuzumab 

har som många andra kemoterapeutiska metoder oönskade biverkningar som är uppvägda 

av behandlingens positiva påverkan men som ändå behövs kontrolleras för patientens 

säkerhet (9, 10). Dessa biverkningar inkluderar illamående, mild smärta och allvarligast är 

hjärtsvikt (9, 10). Patienter som behandlas med Trastuzumab får uppföljande 

undersökningar med ultraljud i parasternal långaxel var tredje månad för att se till att 

hjärtats kontraktilitetsförmåga inte har påverkats negativt av behandlingen (9, 10). Vid 

dessa undersökningstillfällen som vid andra hjärtsviktsfrågeställningar är det en sänkt 

ejektionsfraktion som är måttet på hur allvarlig svikten är (9, 10, 1, 2) 

Vid utredning av ischemi är det viktigt att gradera rörligheten av kammarväggen vilket ofta 

görs i parasternal lång- och kortaxel (1, 2). Detta eftersom projektionen, speciellt i kortaxel 

kan visa rörligheten i hela vänsterkammaren ända ut i apex vilket gör det möjligt att 

upptäcka om någon del av hjärtat har drabbats av ischemi och därför inte kontraherar lika 

mycket (1, 2).   

Parasternal långaxel är även en bra projektion för att kunna se perikardvätska och 

septumdefekter (1, 2). 
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Figur 1: Ultraljudsbild av hjärta i parasternal långaxel 

Klaffvitier 

Andra mått som kan tas i parasternal långaxel förutom diametern är kammarseptums 

tjocklek och bakväggstjockleken (1, 2, 5). Om en ovanligt stor vänsterkammardiameter 

uppmäts kan det tyda på en dilatation av vänsterkammaren vilket är vanligt vid 

kranskärlssjukdom, inflammation av hjärtmuskeln, högt blodtryck eller kronisk 

aortainsufficiens (6, 7).  Vid en kronisk aortainsufficiens flödar blodet delvis tillbaka in 

genom aortaklaffen vilket innebär en volymsbelastning av vänsterkammaren som på sikt 

kan orsaka dilatation som följd av det konstant höga trycket (6, 7). Om hjärtats väggar är 

hypertrofa kan det bero på en aortastenos (1, 2, 5). Vid en aortastenos behöver hjärtat arbeta 

hårdare eftersom aortaklaffen är för tät vilket får muskeln att växa sig större (1, 2, 5). Dessa 
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klaffvitier kan visualiseras med hjälp av färgdoppler där höjda hastigheter över klaffen 

påvisar en stenos medan ett blodflöde åt fel håll i hjärtat påvisar en insufficiens (1, 2).  

Guidelines 

Enligt internationella guidelines bör vänsterkammardiametern och väggtjocklekar mätas i 

höjd med mitralisklaffen i systole och diastole och kan mätas både i en vanlig inspelning 

där större delar av vänsterkammaren visualiseras eller i M-mode centrerat vid 

mitralisklaffen vinkelrätt mot kammarens långaxel (3, 4). Val av R-R-intervall är beroende 

av vilket R-R-intervall där bilden är skarpast samt av att ingen arytmi påverkade frekvensen 

tätt inpå det valda intervallet (3, 4). För att bilderna ska vara rättvisande är det viktigt att 

vinklingen av ultraljudsproben är sådan att vänsterkammaren är så öppnad som möjligt, det 

vill säga att ultraljudsvågen går längst hela vänsterkammaren och inte snett genom så att 

den inferiora delen av hjärtat inte visas som avrundad utan med en skarpare spets som 

eventuellt inte kan visualiseras samtidigt som klaffarna (3, 4). Teichholz metod 

rekommenderas inte längre för användning vid beräkning av ejektionsfraktionen eftersom 

den utgår från att vänsterkammaren har en specifik morfologi som inte fullständigt kan 

visualiseras eller bekräftas i parasternal långaxel (3, 4). Detta innebär ofta att Teichholz 

formel erhåller en överdrivet stor ejektionsfraktion jämfört med andra metoder (3, 4). 

Istället rekommenderas Simpsons metod som visualiserar kammaren bättre för 

tvådimensionella ejektionsfraktionsmätningar (3, 4). Referenvärden för en diastolisk 

vänsterkammardiameter hos en vuxen man ligger enligt American Society of 

Echocardiography (ASE), mellan 42 och 58 mm medan den systoliska 

vänsterkammardiametern ligger mellan 25-40 mm (3). 
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Figur 2: Rekommenderad skärning av vänster kammare i parasternal långaxel (LAX). 
Bilden från Stanford Universitys hemsida (Bilden tillgänglig på 
https://web.stanford.edu/group/ccm_echocardio/cgi-
bin/mediawiki/index.php/Parasternal_long_axis_view) 

 

Kvalitetssäkring 

Att jämföra de ekokardiografiska undersökningarna som görs på sjukhusavdelningar är 

viktigt för att utvärdera kvaliteten av mätningar och bildtagning. De flesta studierna som 

jämför ekokardiografiska resultat fokuserar oftast på intra- och interanalytisk 



8 
 

reproducerbarhet (11-13). Intraanalytiska jämförelser undersöker skillnader mellan två 

mätningar utförda på samma material vid olika tillfällen medan interanalytiska jämförelser 

undersöker skillnader mellan mätningar utförda av olika undersökare (11).  

Till exempel ska det enligt The British Society of Echocardiography vid utredning av 

behandling med Trastuzumab mellan två undersökningar utförda av samma person endast 

få skilja max 10 % i den uppmätta ejektionsfraktionen (12). Detta för att utföraren ska 

betraktas ha så pass hög reproducerbarhet att förändringar i resultaten inte ska bero på 

mätfel utan på faktisk förändring av patientens tillstånd (12). 

Det svenska företaget Equalis arbetar med kvalitetssäkring och genomför jämförelser på 

bland annat bilddiagnostiska undersökningar som ultraljud. Genom dessa jämförelser kan 

de utvärdera mätresultaten och genom utifrån resulataten förbättra patientsäkerheten (13). 

Equalis utgår från standardvärden från ASE, Norre studien och även en studie from 

Stockholm från 2014 för att ha referensvärden för vänsterkammardiametrar i parasternal 

långaxel att jämföra med (4, 14-16)  
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Syfte och frågeställning 

Eftersom vänsterkammarmåtten används för att bedöma hjärtfunktion är det viktigt att 

mätningarna utförs korrekt och exakt. Ultraljudsbilder kan ofta vara svårtolkade vad gäller 

vad som är vad i bilden. Till exempel trabekler och papillarmuskler kan göra det svårt att 

bedöma vad i bilden som är väggarna som utgör gränsen för vänsterkammaren. 

Fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro ingår inte i Equalis som jämför 

metoder mellan olika sjukhus och skulle därför vilja ha en utredning om hur deras 

biomedicinska analytiker mäter vänsterkammarmått.  

Syftet är att jämföra hur pass bra mätningarna av vänsterkammaren stämmer överens 

mellan biomedicinska analytiker som arbetar på fysiologiska kliniken vid 

Universitetssjukhuset Örebro och även att jämföra deras mått och standardavvikelser av 

vänsterkammarens diameter i systole och distole med relativt oerfarna biomedicinska 

analytikerstudenter med fysiologisk inriktning som läser 6:e terminen av programmet vid 

Örebro universitet. 

Frågeställningen är huruvida det skiljer sig mellan vänsterkammarmåtten som de mindre 

erfarna studenterna tar jämfört med biomedicinska analytiker med mångårig erfarenhet.  
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MATERIAL OCH METOD 

Försökspersoner 

25 försökspersoner samlades in via förfrågning av kurskamrater och anställda på 

Länsstyrelsen Örebro och Alléskolan Hallsberg. De 25 deltagarna hade en medelålder på 43 

år (range 20-67). Kriterierna för att delta i studien var manligt kön och att deltagaren var 

utan tidigare hjärtproblem. Detta för att undersöka en mer homogen grupp för ökad 

statistisk säkerhet. I samband med undersökningen samlades även information in om 

patientens ålder, längd, vikt och diabetesstatus in som möjliga påverkande faktorer. Två av 

deltagarna hade diabetes. Medellängden på försökspersonerna var 182 cm (range 160-195) 

och medelvikten var 84 kg (range 59-95). 

Utrustning 

Utrustningen som använts för att ta bilderna är en ultraljudsmaskin av typen Siemens 

ACUSON SC2000 (Siemens Medical Solutions USA) på Örebro universitetssjukhus. 

Proben var av typen 4V1c (Siemens Medical Solutions USA). Elektroder av typen H92SG 

(Covidien Tyskland) användes för att kunna visualisera R-R intervallen vilka 

ultraljudsmaskinen använde för att bestämma inspelningsintervallen. Programmet som 

användes för att göra mätningar i bilden var Syngo Dynamics (Siemens Medical Solutions 

USA). 

Utförande 

EKG-elektroderna fästes på försökspersonens överkropp på båda axlar och till vänster 

superiort om crista iliaca och användes för att ge ultraljudsmaskinen ett enkelt EKG för att 

beräkna pulsen genom att utgå från på R-R intervallen. Måtten som togs var lateral- och 

septum-väggtjocklek i parasternal långaxel i diastole och vänsterkammardiameter i systole 

och diastole. Vid undersökningstillfället spelades ett antal videoklipp in omfattande fyra 

hjärtcykler per video.  

Dessa filmklipp gallrades sedan ner till ett videoklipp per undersökt person efter vilken 

video som hade bäst kvalitet. Detta bestämdes efter upplösning över kammarväggen och 

bäst riktning i kammaren så att så mycket av den som möjligt syntes vilket innebar en 
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minimal felkälla i form av förkortning. De som mätte på bilden bestämde själva när i denna 

inspelning mätningen av systolisk respektive diastolisk vänsterkammardiameter skulle ske. 

Samtliga inspelningar gjordes av en biomedicinsk analytikerstudent med inriktning 

fysiologi i termin 6. Bilderna bedömdes av 5 erfarna biomedicinska analytiker som arbetar 

på fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro med en genomsnittlig erfarenhet 

av ultraljud på 12 år (range 4-20) och 5 biomedicinska analytikerstudenter i termin 6 på 

Örebro universitet. 

Samtliga undersökningar utfördes oberoende från varandra, det vill säga så att ingen som 

utförde mätningarna fick se någon annans mätvärden först. 

Statistik 

Samtliga värden samlades in varav fyra analyserades med parade T-test där det undersöktes 

om det fanns en statistisk signifikant skillnad i mätresultaten och spridningen mellan de två 

grupperna (signifikansnivå α=0,05) där H0 var att det inte fanns någon skillnad mellan 

mätningarna utförda av de två olika grupperna. Även linjär regressionsanalys gjordes av 

mätvärdena för att få en korrelationskoefficient mellan de två grupperna. Medelvärde och 

standardavvikelse för de olika mätvärdena beräknades. Beräkningarna utfördes i Microsoft 

Excel 2013. (Microsoft Corp, Redmond, Washington, USA) 

Etiska aspekter 

Studien innebär inga etiska dilemman då samtliga deltagare gett samtycke till att delta samt 

informerats om hur undersökningen gick till och vilka som skulle studera bilderna. En 

ultraljudsundersökning ingen risk för den som undersöks och eftersom undersökningarna 

skedde under kvällstid var risken för en akut situation som skulle kräva just den 

ultraljudsapparaten minimal. Deltagande i studien var helt frivilligt och försökspersonerna 

kunde närsomhelst begära att inte längre vara del av studien utan motivering. Inför studien 

fick samtliga försökspersoner läsa igenom ett informationsbrev som förklarade 

undersökningen (se bilaga 1).  
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Studiens syfte var inte att peka ut någon som gör icke-korrekta mätningar på kliniken eller 

bland studenterna och resultaten från mätningarna behandlades anonymt så att det enda som 

gick att urskilja är huruvida resultaten inom kliniken stämmer överens med varandra.  

Klinikchefen på Fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har gett samtycke 

till studien. 
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RESULTAT 

Samtliga av försökspersonernas bilder bedömdes vara av användbar kvalitet och användes i 

den statistiska jämförelsen.  

Tabell 1: Medelvärde och variationsbredd på ålder, längd, vikt, och body mass index (BMI) 
för försökspersonerna som deltog i studien  

 Medelvärde Variationsbredd 
Ålder (år) 43,2 20-67 

Längd (cm) 182 160-195 

Vikt (kg) 84,1 59-125 

BMI 25,5 21,9-32,9 
 

 

Figur 3: Visar spridningen på mätningarna på vänsterkammardiametrarna i diastole (VKD) 
och systole (VKS) för grupperna med biomedicinska analytiker (BMA) och studenter i mm. 
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Tabell 2: Medelvärden med standardavvikelse (SD) på båda gruppers uppmätta värden 
samt genomsnittlig standardavvikelse per försöksperson (Avg STD) på värden uppmätta av 
de två olika grupperna: studenter och biomedicinska analytiker (BMA) för 
Vänsterkammardiameter i diastole (VKD) (mm) och vänsterkammardiameter i systole 
(VKS) (mm). 

  Studenter  BMA 
  Medelvärde SD Avg SD  Medelvärde SD Avg SD 
VKD 47,8 3,81 2,05  51,5 3,83 1,97 
VKS 33,4 3,38 2,2  34,9 3,13 2,93 

 

Det kan observeras i figur 3 och tabell 2 att mätningarna utförda av biomedicinska 

analytiker genomsnittligt gav större diametrar än vad studenterna uppmätte. I en jämförelse 

av medelvärden för varje individuell testpersons vänsterkammardiameter så hade 

biomedicinska analytikergruppen uppmätt högre värden i samtliga fall förutom för en 

försökspersons systoliska mått där den biomedicinska analytikergruppen fick ett lägre 

medelvärde. 

Skillnaden i de diastoliska värdena kan även beskrivas som ett interanalytiskt fel (uträknat 

genom att ta skillnaden mellan gruppernas medelvärden och dela det på medelvärdet på 

båda gruppers medelvärden) på 7,4%. 
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Figur 4: Regressionsanalys av genomsnittet av uppmätta värden för samtliga 
försökspersoner av Biomedicinska analytiker (BMA) och studenter som visar genomsnittlig 
vänsterkammardiameter diastole (VKD) i mm. 
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Figur 5: Regressionsanalys av genomsnittet av uppmätta värden för samtliga 
försökspersoner av Biomedicinska analytiker (BMA) och studenter som visar genomsnittlig 
vänsterkammardiameter i systole (VKS) i mm. 

 

Som kan ses i figur 4 och figur 5 så var korrelationskoefficienten mellan uppmätt volym 

mellan grupperna 0,96 med ett R2-värde på 0,91 för diameter i diastole, 0,86 med ett R2-

värde på 0,86 för diameter i systole vilket tyder på att det finns en stark korrelation mellan 

mätningarna. Dock kan det observeras att det i regel uppmättes högre värden av 

biomedicinska analytiker jämfört med mätningarna utförda av studenter vilket också kan 

ses i tabell 2 och figur 3.  

De oparade T-testen gav ett p-värde på 8,6E-14 (p<0,05) för mätningar gjorda i slutdiastole 

och 5,9E-6 (p<0,05) för mätningar gjorda i slustsystole vilket tyder på en statistisk 

signifikant skillnad mellan de uppmätta diastoliska och systoliska diametrarna 
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Figur 6: Visar spridning på uppmätta diastoliska diametrar för varje individuell person som 
mätte på bilderna 

 

Figur 7: Visar spridning på uppmätta systoliska diametrar för varje individuell person som 
mätte på bilderna  
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Trots att medelvärdena var nästintill identiska upptäcktes en signifikant spridning i 

mätningarna per undersökt person i de biomedicinska analytikernas mätningar på bilderna i 

systole (se figur 7). Ett parat T-test mellan grupperna på genomsnittlig standardavvikelse i 

per undersökt person i systole gav ett signifikant p-värde på 0,026 (p<0,05). Ett likadant 

test på dessa standardavvikelser hos de diastoliska mätningarna gav ett p-värde på 0,78 

(p>0,05). 

Tabell 3: Visar antalet uppmätta vänsterkammardiametrar som skiljer sig från 
normalvärdena (framtagna av American Society of Echocardiography och European 
Association of Cardiovascular imaging) för båda mätgrupper  

 Student BMA 

Stora diastoliska diametrar (>58mm) 3 7 

Små diastoliska diametrar (<42mm) 8 3 

Stora systoliska diametrar (>40mm) 9 11 

Små systoliska diametrar (<25mm) 1 2 
 

Som kan ses i tabell 3 uppmättes ett större antal vänsterkammardiametrar som översteg 

normalvärdena hos mätgruppen med BMA medan studenternas grupp uppmätte fler 

diametrar som låg under normalvärdena.  
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DISKUSSION 

Felkällor 

För att få ett säkrare resultat med större signifikans hade ett större antal personer som utför 

mätningar på bilderna behövts från båda grupper. I denna studie skiljde sig en av fem 

mätningar av bilderna i systole från gruppen med färdigutbildade biomedicinska analytiker 

så mycket att den fick en stor inverkan på det totala resultatet. Detta trots att de andra fyra i 

gruppen uppmätte nästan exakt samma värden. Som resultat gav detta en stor påverkan av 

standardavvikelsen inom gruppen vilket gör det svårt att säga huruvida testgruppen på fem 

personer kan representera hur resultatet skulle ha sett ut om fler biomedicinska analytiker 

på kliniken hade deltagit i studien. Den signifikanta genomsnittliga 

standardavvikelseskillnaden på 2,93 hade, utan den avvikande mätningen endast varit 1,74 

vilket inte hade varit signifikant och snarare visat på en lägre spridning bland BMA. 

För att stärka studiens signifikans hade ett större antal försökspersoner kunnat undersökas. 

Ett fåtal svårmätta bilder kan ha bidragit till en proportionellt större felkälla som kunde ha 

blivit mindre med en större försökspersonsgrupp som bättre motsvarar hur hjärtfriska mäns 

hjärtan framträder vid ultraljud. Här kan även nämnas att personen som var ansvarig för att 

spela in bilderna var en relativt oerfaren student och att inspelade bilder av en erfaren 

legitimerad biomedicinsk analytiker hade kunnat vara lättare att tolka. Vissa av 

inspelningarna hade en lätt snedskuren och avrundad vänsterkammare som guidelines 

beskriver inte ger ett korrekt resultat (3, 4). 

Felaktiga mätningar i parasternal långaxel är ett allvarligt problem och kan leda till att 

undersökaren under- eller överskattar ejektionsfraktionen eller dilatationen av 

vänsterkammaren (2). Detta kan i sin tur leda till att patienter får en behandling som de 

ännu inte behöver eller att de inte behandlas trots att de behöver det vilket kan leda till 

allvarliga komplikationer (2). 

Att inspelningarna omfattade fyra stycken R-R-intervall kan också ha påverkat resultatet 

om inte samtliga som mätt på bilderna mätt i samma R-R-intervall (1, 2). Detta speglar att 

det vid vanliga ultraljudsundersökningar är upp till den som mäter och spelar in att 
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bestämma vilket R-R intervall som skall användas för mätning men eftersom denna studie 

fokuserar på mätningsskillnader och inte inom vilket R-R intervall det mäts i så är det ändå 

en felkälla (1, 2). 

Jämförelsen mellan BMA och studenter angående hur många värden som avvek från 

normalvärden i denna uppsats utgick från ASE:s rekommendationer men andra studier som 

Norre och Stockholmsstudien ger normalvärden som skiljer sig från varandra (4, 15,16). 

Normalvärden är inte heller statiska och kan ändra sig med tiden, t.ex. enligt ASE som år 

2005 angav 42-59 mm som normalvärde för diastoliska vänsterkammardiameter men år 

2015 angav 42-58 mm som normalvärde (3, 4). Beroende på vilka mätvärden som används 

som normalvärden kan alltså olika antal mätvärden bedömas som avvikande. 

Enligt studiens design skulle mätningarna ske individuellt och oberoende från person till 

person, dock sparade programmet som lagrade bilderna mätvärden från den senaste 

mätningen om personen som mätte förra gången inte tog bort dessa linjer. Eftersom endast 

ett fåtal mätvärden var identiska inom och mellan grupperna samt att en signifikant skillnad 

uppmättes tycks detta inte ha haft någon större inverkan på resultatet men risken kan ändå 

inte uteslutas. För framtida studier rekommenderas tydligare instruktioner om borttagning 

av gamla mätvärden efter mätningarna är utförda 

Liknande forskning 

En studie som gjordes i Norge år 2010 kom fram till ett interanalytiskt fel mellan de 

diastoliska måtten tagna av två undersökare på 5% vilket kan jämföras med denna studies 

interanalytiska skillnad mellan grupperna på 7,4% (11). Det större interanalytiska felet 

beror troligen på skillnaden i erfarenhet mellan grupperna men att studiernas resultat 

fortfarande ligger nära varandra är sannolikt en effekt av medelvärdesbildningen mellan 5 

personer per grupp jämfört med endast två olika observatörer i den norska jämförelsen (11). 

En annan studie publicerad år 1983 i Journal of the American College of Cardiology gjorde 

jämförelser som denna studie efterliknande med linjär regressionsanalys och fick fram ett 

R2-värde på 0,98 för diastolisk volym och 0,96 för systolisk volym (13). Denna studie 

utgick från en jämförelse mellan två personer och inte två grupper vilket ovanpå att studien 
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jämförde volymer och inte diametrar gör det svårt att göra en exakt jämförelse. Det kan 

dock ändå ses en skillnad i R2-värden där 0,98 och 0,96 är högre än 0,90 och 0,86 som var 

denna studies resultat (13).  

Slutsats 

Studien tyder på att de biomedicinska analytikerna som gjorde mätningar på bilderna 

uppskattade högre värden på vänsterkammardiametern i både systole och diastole än vad 

studenterna gjorde. Det framgick också att de biomedicinska analytikerna hade en 

signifikant större spridning mellan måtten i systole samt att de två grupperna skiljde sig 

signifikant vad gällde uppmätt diameter i diastole. För att resultatet ska kunna vara mer 

säkerställt bör vidare studier utföras där fler biomedicinska analytiker och studenter kan 

rekryteras till att mäta på bilderna för ett resultat som representerar grupperna bättre. 

Förhoppningsvis kan resultaten från studien användas för att utvärdera kvaliteten hos 

mätningarna som utförs på fysiologiska kliniken i Örebro och leda till en förbättring i 

framtiden. 
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Bilaga 1: informationsbrev till försökspersoner 

Till dig som är hjärtfrisk man – Information och förfrågan om 
deltagande i hjärtdimensionsstudie  

Du som hjärtfrisk och man tillfrågas härmed att delta i en studie vars syfte är att jämföra två 
gruppers mätmetoder av hjärtats vänsterkammardiameter.  

Hur går detta till?  

En ultraljudsundersökning av ditt hjärta genomförs på USÖ:s fysiologiska klinik i L-huset 
plan 2 hiss L2. 

Undersökningen 

Under undersökningen kommer du behöva ta av dig på överkroppen och få tre elektroder 
fastsatta på överkroppen för att få ett enkelt elektrokardiogram som kommer att användas 
för att maskinen ska kunna se när hjärtcykeln börjar och slutar. Du kommer därefter få 
lägga dig på vänster sida och bli undersökt med en ultraljudsprob som med hjälp av en gel 
kan avbilda ditt hjärta genom bröstkorgen. 

Deltagande och resultat 

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
motivering. Resultatet behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer kunna ta del av 
det. Frågor som ställs kommer vara kring födelsedatum, längd och vikt och huruvida du har 
diabetes. Undersökningen beräknas ta cirka 10-20 minuter. Det finns inga risker med 
undersökningarna men att ligga på vänster sida kan upplevas som obekvämt.  

Jag som genomför och ansvarar för undersökningarna heter Arvid Jansson och går mitt 
sista år på biomedicinska analytiker-programmet med inriktning klinisk fysiologi vid 
Örebro Universitet.  
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