
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hur väl korrelerar olika principer att med 2-D 
ekokardiografi mäta vänster förmaksstorlek?  
En jämförelse mellan två metoder av olika komplexitetsgrad. 
 

 
 
 
Författare: Frida Törnqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VT 19 
Examensarbete: Avancerad nivå, 15 hp 
Huvudområde: MC006 Medicin avancerad nivå 
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 
Handledare: Peter Rask, Medicine Doktor, Universitetssjukhuset Örebro 
Examinator: Eewa Nånberg, Professor, Örebro universitet 
 
 



 
 

Sammanfattning 
 

Med ekokardiografi kan hjärtats förmaksstorlek mätas både som en area och en volym. 

Detta arbete jämför hur area och volymsmätningar av vänster förmak korrelerar med 

varandra. Insamlat material härstammar från patienter undersökta på fysiologiska 

sektionen USÖ i början av 2019. 112 patienter ingår i studien (56 kvinnor och 56 män). 

Arean har utlinjerats i fyrkammarvy och tvåkammarvy och beräkning av volymen har 

utförts enligt Simpson biplane metoden. Interobserver och intraobserver variabilitet har 

analyserats på 20 individer (10 kvinnor och 10 män).  

Resultatet visar på god korrelation mellan arean i fyrkammarvy och den beräknade 

volymen, r=0,92. Uppdelat på respektive kön kvinnor r=0,88 och män r=0,93.  

Vid analys av intraobserver variabilitet ses god samstämmighet men interobserver 

variabilitet visar en systematisk skillnad mellan utförarna. Variationskoefficienten 

(CV%) skiljer sig mer avseende volym än area. Intraobserver CV%  för volym är 9,2 

% och för area 6,2 %. Interobserver CV% är för volym 14,% och för area 9,9 %. 

Slutsatsen är att arean korrelerar väl med volymen och det kan vara ett enklare och 

mer reproducerbart alternativ än volymsberäkning.  

 

Nyckelord: Ultrasound, echocardiography, atriumsize, normalvalue 
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1. Introduktion 

En transthorakal ekokardiografisk undersökning (TTE) innebär bland annat att flera mått på 

hjärtats olika hålrum och dimensioner uppmäts. En kropps eller ett hålrums storlek kan bland 

annat beskrivas i form av en volym. Eftersom tvådimensionell ekokardiografi (2D) endast 

avbildar ett plan krävs matematiska beräkningar och antaganden för att transformera erhållna 

mätningar i 2D till en volym. Vid en TTE undersökning mäts flera mått av hjärtats olika 

hålrum och dimensioner och i vissa fall är det tveksamt om beräkningarna egentligen tillför 

någon ytterligare information.  

För att presentera vänster förmaksstorlek som en volym istället för en area, krävs noggrannhet 

i två plan och därför är det mer tidskrävande. Riktlinjerna för en korrekt area är att 

ekokardiografören inte skall förkorta bilden i något av planen samt utlinjera förmaksarean i 

slutsystole och utlämna lungvenerna och förmaksörat (1).   

Korrekta mått på vänster förmak är en viktig del vid en TTE undersökning. Det finns flera 

studier som påvisar sambandet mellan förstorade förmak och hjärtsjukdom, framförallt 

beträffande förmaksflimmer och hjärtsvikt (2,3).  

I den nuvarande metodbeskrivningen på universitetssjukhuset i Örebro används arean som 

första metod för förmaksstorlek och det är arean som redovisas i det standardiserade 

svarsprotokollet.  

Hypotesen i detta arbete är att vänster förmaksvolym beräknad med Simpson biplanmetoden  

SIMP korrelerar så väl med areaberäkning att värdet med en förmaksvolyms kan ifrågasättas. 

Förmaksvolymen uträknad med SIMP kommer att jämföras med areamätningar i 4K och detta 

kommer utföras på sparade bilder i bildlagringssystemet Syngo Dynamics. 
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1:1 Litteraturgenomgång 

Friska individer>65 år med en ökad förmaksvolym har en klart ökad risk att drabbas av 

förmaksflimmer vid stigande ålder (2). I en efterföljande studie försökte samma författare att 

hitta svar på hur vänster förmak bäst bör mätas med TTE och konstaterade att volym var ett 

bättre mått än både area och anterio-posteriordiameter, när det kom till en jämförelse med 

framtida risk för att drabbas av kardiovaskulärsjukdom/händelse (4). En svaghet i jämförelsen 

var dock att volymen men inte arean indexerades för kroppsstorleken. 

När begreppen förmaksvolym och ejektionsfraktion (EF) jämfördes med dödlighet och 

sjukhusvistelse konstaterades att förmaksstorleken är en lika viktig parameter som EF i 

hänseende av dödlighet och sjukhusvistelse, om det handlar om patienter med en känd 

koronarsjukdom (3). Detta faktum att ökad vänster förmaksstorlek kunde kopplas till ökad 

dödlighet och ökad risk för kardiovaskulär händelse gjorde att förmaksstorleken ansågs som 

ett av de viktigaste måtten vid en TTE undersökning.  

Det identifierades tre olika metoder för mätning av förmaksstorlek som förekomupprepade 

gånger i litteraturen. Dessa tre metoder var modifierad Simson biplan metod (SIMP), area-

längd metoden (AL) och ellipsoid-metoden (PE). År 2006 undersöktes ca 600 patienter med 

alla tre metoderna och det konstaterades att SIMP och AL korrelerade mycket väl med 

varandra. Dessa två metoder byggde båda på mått i två dimensioner d.v.s. i apikal 

fyrkammarvy (4K) och apikal tvåkammarvy (2K) . PE-metoden beskrevs bestå av ett 

diametermått anterio-posteriortoch bredden samt längden av förmaket i 4K och denna metod 

genererade generellt lägre volymer än SIMP och AL (5). Liknande fyndbekräftades av en 

europeisk studie några år senare (6). Den europeiska studien visade även på att AL ger något 

större volymer än SIMP och det fanns en signifikant skillnad i alla tre vedertagna metoderna 

för mätningar av vänster förmaksvolym. Författarna rekommenderade att en standardmetod 

bör implementeras så alla TTE undersökningar använder sig av samma metod (7). 

Tre olika sätt att mäta förmaksvolymjämfördes i en studie som publicerades 1999. Här 

jämfördes volymer beräknade med SIMP med volymer framräknade från M-mode mått och 

volymer beräknade från enbart 4K (modifierad area-längdmetod). Det intressanta i denna 

studie var att korrelationskoefficienten mycket hög r=0,97 för volym mätt i ett plan 4K och i 

två plan SIMP. Motsvarande korrelationskoefficient för den M-mode baserade volymen 

jämfört med volymen uträknad med SIMP:s var r=0,76. Slutsatsen blev att M-mode 
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mätningar bör undvikas och att den beräknade volymen (SIMP) stämmer väl med den 

beräknade volymen i 2K med AL metoden (8).  

1:2 Rekommendationer och normalvärden vid mätning av vänster förmak med TTE 

2014 presenterades en större europeisk multicenterstudie som stödjer de tidigare fynden d.v.s. 

att SIMP genererar mindre volymer än AL. Det framkom en signifikant skillnad mellan könen 

i enskilda värden men detta var inte signifikant om det korrelerades till kroppsyta. Vänster 

förmaksdiameter mätt i 2D bild, anterio-posteriort och arean mätt i 4K blev högre hos kvinnor 

om det korrelerades till kroppsyta. Det var ett udda fynd och förklarades med att vänster 

förmak är svårt att avbilda i ett plan och det finns många felkällor i att avbilda ett hålrum i ett 

plan. En felkälla kan vara att förmaken förstoras asymmetriskt vilket inte går att visualisera i 

ett plan. En av slutsatserna från denna studie, som kallades NORRE, blev att en övre 

normalgräns för förmaksvolym beräknat med SIMP fastställs till 37 mL/m² och med AL-

metoden till 42mL/m². Det kan konstateras att dessa båda metoder inte var likställda med 

varandra (7). 

2015 publicerades internationella riktlinjer-guidelines, där både europeiska och amerikanska 

forskare samarbetade. Det fastställdes att vänster förmaksstorlek bör mätas med SIMP istället 

för AL på grund av att den sistnämnda innehåller ännu fler geometriska antaganden vilket gör 

att den är mindre tillförlitlig. Vidare noterades det att flertalet studier poängterade sambandet 

mellan kardiovaskulär händelse och ökad förmaksvolym vilket talade för att volymer skulle 

användas istället för 2D mått när det gällde förmaksstorlek. Övre normalgräns för vänster 

förmaksvolym beräknat med SIMP fastställs till 34 mL/m², utan könsskillnad (1). 

En studie på ca 400 svenska friska försökspersoner, publicerades 2015 och kallades för 

Stockholm-Umeå materialet. Syftet med denna var att individualisera flera ekokardiografiska 

referensvärden med ålder, kön och kroppsstorlek. Slutsatsen gällande förmaksmått blev att 

vänster förmaksarea ökade linjärt med stigande ålder oberoende av kön. Här hade författarna 

använt area på förmaket och 2D-mätning av förmaket och mätningarna gjordes i apikal 4K 

och parasternal längsaxel. Förmaksarean hos kvinnor varierade mellan 9-21 cm² och hos män 

mellan 10-23 cm² (8). Detta stämde relativt väl överens med en studie från 2006 där 

författarna sammanfattade att en area <20 cm² är inom normalvärdet för båda könen (9). 

Januari 2019 publicerades en studie som jämförde area och volymsberäkningar av vänster 

förmak gjorda med datortomografi (CT) och TTE. Metoden som användes för uträkning av 
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volymer med TTE var AL. Det visades ingen signifikant skillnad mellan area eller volym mätt 

med CT eller TTE, korrelationskoefficienterna var för area r=0,74 och för volym r=0,77. 

Volymsberäkningar visade oberoende av metod en större variabilitet än area mätning. Denna 

studie avslutade med att rekommendera att nuvarande guidelines för mätning av 

förmaksstorlek bör omprövas (10). 

1:3 Ekokardiografisk beräkning av volym enligt Simpson biplane metoden (SIMP) 

SIMP bygger på att förmaket delas in i ett antal cylindrar och varje cylinders volym beräknas 

med hjälp av dess diameter (D1 och D2) och höjd (h). Cylindrarnas individuella volymer 

summeras och ger tillsammans den totala volymen V enl. formeln V=𝜋𝜋
4
∑𝐷𝐷1×D2×h.  

 

 

Figur 1 Förmaket delas upp i diskar i både fyrkammare och tvåkammare för att sedan 

summeras enligt den angivna formeln. Bilden kommer från artikeln: Two-Dimensional 

Echocardiographic methods for assessment of left atrial volyme. Ujino K, Barnes M, Cha S, 

Langins A, Bailey K, Seward J et.al. The American Journal of Cardiology 2006;98:1185-1188 

 

Nackdelar med metoden är att det är svårt att inte förkorta förmaken när ekobilden tas d.v.s. 

ultraljudsstålen skall skära genom mitten av hjärtat och inte ge ett falsk för litet förmak. En 

volymsberäkning kräver noggrannhet i två plan och därför är mer tidskrävande än en 

areaberäkning (1). 
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Simpson biplan beräkningar görs automatisk på de flesta ekomaskiner och det kan vara 

värdefullt att känna till hur maskinen får fram sina uträkningar. Det finns nämligen en 

förenklad Simsons formel som antar att diskarna är cirkulära och därför använder arean i 

endast ett plan (11).  

1:4 Syfte 

Undersöka hur väl areaberäkning av vänster förmak i apikal fyrkammarvy (4K) korrelerar 

med volymen (beräknad enligt Simpson biplan metoden-SIMP). Det är av intresse att jämföra 

olika metoder med varandra för att kunna optimera tidsåtgången vid ultraljudsundersökningar.  
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2. Metod och material 

2:1 Urval 

Mätningarna utfördes på bilder som var sparade i bildlagringssystemet SyngoDynamics, 

konsekutiva undersökningar med startdatum 2019-01-01 användes. Polikliniska patienter som 

besökte kliniken för ultraljud hjärta TTE ingick i studien. Det var således en blandning av 

friska och hjärtsjuka patienter och ingen hänsyn togs till patienternas grundsjukdom.  

För att en area och volymsberäkning skulle kunna vara möjlig krävdes det tydliga rörliga 

bilder i både 4K och 2K. Det krävdes även att bilderna skar genom mitten av förmaket och 

inte förkortade förmaken. Endast undersökningar där adekvata 4K och 2K vyer fanns 

registrerade användes. För korrigering till kroppsytan krävdes att längd och vikt var noterad. 

Exklusionskriterier förutom avsaknad av adekvata bilder och data enligt ovan var om 

undersökningen utförs på annan avdelning eller på jourtid. Även alla 

transeusofagusekokardiografi (TEE) var exluderade. 

När 139 patientundersökningar gåtts igenom visade det sig att könsfördelningen var mycket 

ojämn och bortfallet stort p.g.a. av nedsatt bildkvalitet i en eller två projektioner. Fortsatta 

datainsamlingar skedde därefter enbart på kvinnor för att få jämnstora grupper av könen. När 

data från 175 personer var insamlade fanns totalt 112 personer där samtliga data fanns 

registrerade, 56 kvinnor och 56 män. 

Följande mått redovisades för varje enskild patient: area i 4K, area i 2K, volym Simson 

biplane, längd, vikt, BSA, kön, ålder, sinusrytm/förmaksflimmer eller oregelbunden rytm. 

BSA (bodysurface area) beräknas enligt den formel som bildlagringsystemet använder d.v.s. 

DuBois (12). 

2:2 Ekokardiografi-mätmetodik 

Bildlagringssystemet som används är Syngo Dynamics, Siemens Medical Solutions USA. Här 

lagras ultraljudsundersökningar digitalt och all data inhämtas från detta program.  

Undersökningarna är utförda på två olika ultraljudsmaskiner Vivid E9 (General Electric 

Health Care, Waukesha, WI USA) och SiemensAcuson SC 2000 (Siemens Medical Solutions 

USA).   
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TTE undersökningarna utfördes som standard undersökningar med patienterna liggandes på 

vänster sida. Sparade rörliga bilder i 4K och 2K har används för att kunna beräkna en area och 

en volym.  

Förmaksarean mättes i slutsystole precis innan mitralisklaffen öppnas genom att manuellt 

linjera ut förmakets väggar i både 4K och 2K. Det är mycket viktigt att arean mäts i 

slutsystole d.v.s. när förmaket är som störst. Lungvenernas inmynning och vänster förmaksöra 

skall inte inkluderas i arean och den area som erhålls alldeles under mitralisklaffen skall inte  

tas med (1). 

 

Figur 2 Visar hur ultraljudsbilden ser ut vid Simson biplane beräkning i fyrkammarvy. Bilden 

kommer från artikeln: Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by 

Echocardiography in Adults: An update from the American Society of Echocardiography and 

the European Association of Cardiovascular Imaging. European Heart Journal of 

Cardiovascular Imaging 2015 (1). 
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2:3 Reproducerbarhet 

Kontroll på reproducerbarheten gjordes på 20 patienter, de 10 sista patienterna som alla var 

kvinnor och de 10 första som alla var män. Inget annat urval är gjort avseende 

reproducerbarhet utan det är en blandning av hjärtsjuka och friska patienter. I 

bildlagringssystemet Syngo Dynamics utlinjerades arean i 4K och 2K igen av mig d.v.s. 

intraobserver. Det hade gått > 1 vecka innan mätning nummer två utfördes och det fanns 

ingen möjlighet att se den första mätningen. Interobserver mätningarna utfördes i Syngo 

Dynamics och här utlinjerades arean i 4K och 2K av en kollega med >20 års erfarenhet av 

TTE, inga tidigare mätningar var synliga.  

2:4 Statistisk analys 

Pearsons korrelationsanalys användes för att se om det fanns ett linjärt samband mellan olika 

mätvärden. Intra- och interobserver variation har åskådliggjorts med hjälp av Bland-Altman 

analys (13) och variationskoefficienten har beräknats (14). Dataanalys utfördes med hjälp av 

statistic package of the social science (SPSS v25). Specificitet, sensitivitet och positivt 

prediktivt värde samt negativt prediktivt värde beräknas. 

2:5 Etiska överväganden 

Detta var patienter som redan var undersökta med ekokardiografi och deras redan insamlade 

bilder användes. Arbetet sågs som en del av klinikens kvalitetsarbete och etikansökan var 

därför inte nödvändig. Klinikchefens medgivande krävdes för att få söka i Syngo Dynamics 

efter patientdata. Data avidentifierades, endast ålder, kön samt mätvärden registrerades och 

bearbetades statistiskt. 
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3. Resultat 

175 individer ingår i studien och av dessa är det 112 stycken som har fullständiga uppgifter på 

alla parametrar. Tabell 1 sammanfattar hur bortfallet fördelar sig och tabell 2 beskriver 

parametrarna i avseende av min/max medelvärde och standardavvikelse uppdelat på kön. 

 

Tabell 1. Antalet insamlade data och antalet bortfall bland de insamlade parametrarna. 

  Längd Vikt BSA* Area4k Area2k Volym Vol/BSA 
Antalet 
insamlade 
data 

 168 166 166 151 125 117 112 

 
Antalet 
bortfall 

  
7 

 
9 

 
9 

 
24 

 
50 

 
58 

 
63 

*BSA=Body Surface Area /kroppsyta 

 

 

Tabell 2. Area 4K och volym presenterat som medelvärde och standardavvikelse uppdelat på 

kön. 

  MÄN   KVINNOR  
 N Medel SD N Medel SD 
 
Area4k 

 
69 

 
22,7 

 
±5,5 

 
82 

 
19,1 

 
±4,4 

Volym 57 72,1 ±28,7 60 55,1 ±17,2 
N=antal mätningar Medel=medelvärde  SD=standardavvikelse Arean mäts i cm² och volymen 

i cm³. 

 

 

Pearsons korrelationstest mellan förmaksarean mätt i 4K och beräknad volym enligt SIMP är 

för hela gruppen r=0,92 (n=117), för kvinnor r=0,88 (n=60) och för män r=0,92 (n=57), figur 

3,4 och 5. 
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Figur 3 Korrelation mellan vänster förmaksarea (cm²) i 4Kpå x-axeln och beräknad volym 

(cm³) enligt SIMP:s på y-axeln. (n=117 r=0,92) 

 

 

Figur 4. Korrelation mellan vänster förmaksarea (cm²) i 4K på x-axeln och beräknad volym 

(cm³) enligt SIMP:s hos kvinnor på y-axeln. (n=60 r=0,88) 

Korrelation mellan area 4K och volym 

Korrelation mellan area 4K och volym hos kvinnor 
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Figur 5. Korrelation mellan vänster förmaksarea (cm²) i 4K på x-axeln och beräknad volym 

(cm³) enligt SIMP:s hos män på y-axeln. (n=57 r=0,93) 

Vid mätning av 4K-area är variationskoefficienten (CV%), d.v.s. förhållandet mellan 

standardavvikelsen och medelvärdet vid beräkning av intraobservervariabilitet 6,2% och vid 

interobserver 9,9%. Volymsmätning ger intraobserver 9,2% och interobserver 14,1%. En 

systematisk skillnad kunde ses mellan undersökarna (p<0,01) men inte vid upprepade 

mätningar av samma undersökare, se tabell 3. Bland-Altman diagrammet avseende area i 4K 

intra- och interobserver visar medelvärdet av två mätningar på x-axeln och differensen av 

samma mätningar på y-axeln, se figur 6 och 7.  

Tabell 3. Intra- och interobserver variabilitet vid mätning av area 4K respektive beräkning av 

volymen hos 20 individer. 

N=20 Intraobserv. 
md ±SD 

Intraobserv. 
CV % 

Intraobserv. 
p-värde 

Interobserv. 
md ±SD 

Interobserv. 
CV% 
 

Interobserver 
p-värde 

Area 4k -0,16 
±1,42 

6,2 0,62 -1,49 
±2,34 

9,9 <0,01 

 
Volym 

 
 0,00 
±6,83 

 
9,2 

 
1,00 

 
-8,35 
±10,96 

 
14,1 

 
<0,001 

md=medeldifferensen, SD=standard avvikelse, CV%= variationskoefficient 

Korrelation mellan area 4K och volym hos män 
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Figur 6. Bland-Altman plot intraobserver mätningar av area 4K(n=20). X-axeln visar 

medelvärde av två areamätningar och y-axeln differensen mellan samma mätningar. 

 

Figur 7. Bland-Altman plotinterobserver mätningar av area4K (n=20).X-axeln visar 

medelvärde av två undersökares areamätningar och y-axeln differensen mellan undersökarnas 

mätningar. 
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Om vi antar guidelines föreslagna 34 mL/m² som övre gräns för en normal förmaksvolym och 

11,8 cm²/m² som gräns för en normal area och anser volymen vara facit. Då kan en 

specificitet och sensitivitet räknas ut samt även ett positivt prediktivt värde (PPV) och ett 

negativt prediktivt värde (NPV).  

42 stycken har en Vol/BSA >34 mL/m² och av dessa har 33 stycken även en area/BSA >11,8 

cm²/m². 70 stycken har en Vol/BSA <34 mL/m² och av dessa har 65 stycken en area/BSA 

<11,8 cm²/m² 

Ovanstående ger en sensitivitet på 78% och en specificitet på 93 % samt ett PPV på 86% och 

NPV 87%. 
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4. Diskussion 

4:1 Diskussion om normalvärden i litteraturen 

De normalvärden som svenska riktlinjer rekommenderar baseras på de större studierna 

NORRE, Lang och Stockholm-Umeå (1,7 och 9). Dessa tre skiljer sig åt avseende övre gräns 

för förmaksvolym, 34mL/m² respektive 37 mL/m². I Arne Olssons bok Ekokardiografi, vilken 

är mycket spridd i Sverige, avspeglas svårigheterna med att beräkna volymen enligt 

tillförlitliga referensvärden. Där hänvisas till olika referensmaterial som anger varierande 

normalvolym från <28mL/m² till <41,5mL/m² (15). 

En svensk expertgrupp för ekokardiografi, Equalis, väljer att följa NORRE-studiens slutsats 

och anger 37 mL/m² som övre gräns för volym (mätt enl. SIMP) men redovisar även 

normalvärden för area/BSA (6-12/13) och volym mätt med AL-metoden (42 mL/m²) (16). 

Svedenhag med flera postulerade att förmaksstorleken ökar med stigande ålder (8). I en 

tidigare studie, publicerades 2002, valde författarna att undersöka volymsförändringar av 

vänsterförmak vid stigande ålder. 92 friska försökspersoner ingick och de delades in i två 

grupper över/under 50 år och volymen mättes med SIMP och 3D metod. Slutsatsen blev att 

ingen signifikant skillnad kunde fås mellan grupperna och således ingen skillnad i 

förmaksvolym vid stigande ålder i en frisk population (17).  

4:2 Metoddiskussion 

2017 publicerades en studie där SIMP och AL metodens framräknade volymer jämfördes med 

normalvärden och där betonas vikten av att använda samma metod för volymsberäkning när 

patienter följs över tid eftersom AL beräknar signifikant större volymer än SIMP (18). I 

denna studie valdes SIMP för volymsberäkning därför att guidelines rekommenderar denna 

metod, den är relativt lätt att använda retrospektivt och det är en parameter som våra 

ultraljudsmaskiner räknar ut automatiskt. Det är fastställt att 2D TEE mäter systematisk lägre 

volymer än CT oavsett metod (19). Motsvarande d.v.s. att jämföra olika volymsmetoder mot 

varandra är inte utfört i detta material. 

Insamlade ultraljudsbilder kommer från två olika ekomaskiner men mätningar och 

beräkningar är utförda på samma arbetsstation retrospektivt varför användandet av olika 

ultraljudsmaskiner inte bedöms ha påverkat resultatet. Ca ¼ av patienterna var undersökta 

med GE maskin och resten med Siemens och teoretisk skulle det kanske kunna vara så att en 
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maskin ger tydligare bilder och därmed bättre reproducerbarhet. Dock tror jag att variationen i 

den enskilde patientens bildkvalitet är av större betydelse än ultraljudsfabrikat. 

I detta arbete beaktades inte de nyare tekniker som finns för att med ultraljud mäta och förstå 

vänster förmaksstorlek och funktion t.ex. 3D-EKO, vävnadsdoppler och strain. Dessa tekniker 

anses vara känsliga för att beskriva förmakets funktion vilket bör bedömas tillsammans med 

arean (19).  

4:3 Resultatdiskussion 

Även om åldern i materialet varierar mellan 19-98 så ligger majoriteten av individerna inom 

åldersintervallet 60-80, precis som våra patienter på kliniken. Detta bör inte ha betydelse för 

syftet med studien eftersom varje patient jämförs med sig själv.  

Den starkaste korrelationen erhålls mellan vänster förmaksvolym och vänster förmaksarea hos 

män se figur 5 men även korrelationen hos kvinnor och båda grupperna tillsammans är 

mycket god. Det visar sig att spridningen är större ju större förmaket är vilket förklaras av att 

det finns fler variationer i utlinjering av ett stort förmak än ett mindre.  

I denna studie finns ingen ”gold standard” eller facit, det går inte med säkerhet att avgöra 

vilka patienter som har en verklig förstoring av vänster förmak. Trots bristerna med avsaknad 

av golden standard och variationen i olika referensvärden talar ovanstående siffror för att 

användandet av enbart areamätning kan vara ett fullgott alternativ. Den höga 

intraobservervariability (9,2%) och interobserver variability (14,1%) vid beräkning av 

volymen stöder detta resonemang ytterligare.  

Bortfallet är stort, datakvaliteten i databasen Syngo Dynamics är inte optimal. Trots att inga 

undersökningar utförda på IVA, underjourtid eller TEE har inkluderats så håller bildmaterialet 

ofta låg kvalitet i avseende att studera förmaksstorleken. En del av detta beror på att 

undersökningarna riktas mot en speciell frågeställning exempelvis påverkan på 

vänsterkammarfunktionen av hjärttoxiskt läkemedel (t.ex. Herceptin vid 

cancerbehandling)eller att flera inneliggande patienter är svårundersökta p.g.a. nedsatt 

allmäntillstånd vilket gör det svårt att ligga på sidan osv. Många läkare och BMA är under 

utbildning på kliniken vilket gör att bildmaterialet har ojämn kvalitet. En ”slutsats” som 

noteras är att bildkvaliteten är starkt beroende på den som undersöker patienten, vissa 

undersökares bilder har jag till 100% kunnat använda men andra undersökares har jag till 95 

% inte kunnat använda. Ultraljud är starkt undersökarberoende och kräver stor erfarenhet och 
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träning av de som samlar in bilder och gör bedömningar. Ett sätt att minska detta problem 

hade varit att välja ut vissa erkänt duktiga ekokardiograförer och endast göra studien på deras 

bilder. Då skulle bortfallet ha blivit mindre men det finns en viss poäng med att få en siffra på 

hur mycket/lite av våra bilder i Syngo Dynamics som är godtagbara att använda i detta syfte. 

Ytterligare ett kvalitetsarbete skulle kunna vara att ökaandelen användbara insamlade bilder 

för att denna typ av jämförelser skall kunna göras utan så stort bortfall.  

4:4 Diskussion om Reproducerbarhet 

Reproducerbarheten undersöktes på en mindre patientgrupp (20 patienter). Intra- och 

interobserver variabiliteten var mindre vid mätning av 4K-area jämfört med beräkning av 

volymen vilket gör att areamätning är att föredra ur den aspekten, speciellt viktigt när en 

patient följs över tid och upprepade mätningar görs för att följa eventuell progression. Den 

interpersonella jämförelsen visade en systematisk skillnad mellan utförarna, medeldifferensen 

var störst vid volymsberäkningen 8,35mL (CV 14%) men även signifikant,1,49 cm² (CV10%) 

vid areaberäkningen (p<0,01).  

De patienter som har stora förmak har ofta förmaksflimmer och då sparas flera hjärtslag i 

bildlagringssystemet. En anledning till att interobserver variabiliteten skiljer sig mycket i 

detta material kan vara att min kollega inte hade några direktiv om vilket hjärtslag som det 

skulle mätas på. Teoretisk kan vi ha gjort mätningarna på olika hjärtslag vilket i ett litet 

material kan ge stora variationer. Det skulle vara intressant att genomföra fler studier på 

kliniknivå angående intra/interobserver variabilitet. 

4:5 Slutsats 

Undersökningen visar en mycket god korrelation i den undersökta gruppen mellan vänster 

förmaksarea mätt i 4K-projektion och förmaksvolym beräknad med hjälp av SIMP. Intra- och 

interobservervariabilitet är väsentligt lägre vid mätning av area i 4K jämfört med 

volymsberäkning. Areamätning kan genomföras hos en större andel av patienterna jämfört 

med volymsberäkning. Mätning av vänster förmaksarea i 4K är ett fullgott alternativ för att 

bedöma förmaksstorleken i klinisk praxis. 
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