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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Ultraljud är ljudvågor från 20kHZ och uppåt. Piezoelektriska kristaller i 

ultraljudsproben sänder ut och tar emot ultraljudsvågor till och från kroppen. Maskinella 

inställningar av ultraljudstrålen påverkar bildkvaliteten vid ekokardiografier. 

Ekokardiografi är en mycket operatörsberoende metod och kräver stor kunskap och 

erfarenhet inom metoden för att erhålla högkvalitativa bilder. Uppdatering och utbyte av 

ultraljudsmaskiner rekommenderas av flera internationella organisationer inom 

ekokardiografi för ökad kvalitét -och patientsäkerhet. Syftet med denna studie är att 

jämföra om det föreligger någon skillnad i mätvärden av vänster kammares 

ejektionsfraktion (VKEF) beroende på ultraljudsmaskinens ålder.  

Material och metod: Stickprovet bestod av 29 hjärtfriska individer mellan 20-30 år, 

både män och kvinnor. VKEF jämfördes med två ultraljudsmaskiner. Maskin 1:  En 

mindre än ett år gammal EPIQ 7, premium ultrasound system (Philips Healthcare, 

Stockholm, Sverige) och maskin 2:  En 10 år gammal Vivid E9 (GE Healthcare, 

Danderyd, Sverige) VKEF bestämdes med Simpsons biplana metod. Ett parat t-test 

gjordes för att påvisa en eventuellt signifikant skillnad mellan mätvärdena av VKEF 

från de olika maskinerna. Mätnoggrannhet och reproducerbarhet bestämdes för båda 

maskinerna. Antalet mätvärden som föll utanför normalgränserna för VKEF noterades.  

Resultat: Resultatet visade att det inte förelåg någon signifikant skillnad i mätvärdena 

av VKEF mellan de två maskinerna. Reproducerbar – och mätnoggrannheten var högre 

för maskin 1. Maskin 2 erhöll fler mätvärden som hamnade utanför normalgränserna av 

VKEF.  

Diskussion: Ingen signifikant skillnad fanns mellan mätvärdena En trolig förklaring till 

det kan vara att stickprovet var för litet (n<30). Dock så bedöms maskin 1 att föredras 

över maskin 2, detta pga. en bättre reproducerbar -och mätnoggrannheten samt färre 

värden som föll utanför normalgränserna för VKEF för maskin 1 jämfört med maskin 2. 

Maskin 1 visar även på en bättre bildkvalitet visuellt som eventuellt kan kopplas till 

resultatet för reproducerbar -och mätnoggrannhet.  

 

Nyckelord: Ekokardiografi, vänster kammares ejektionsfraktion (VKEF), 

ultraljudsmaskin, bildkvalité.   

 

 
 



How does the age affect the determination of left ventricle ejections 

fraction? A comparative study between two ultrasound machines with 

an age difference of 10 years.  

ABSTRACT 

Introduction: Ultrasound are soundwaves from 20kHz and upwards. Piezoelectric 

crystals in the ultrasound probe emit and receive ultrasound waves. Mechanical settings 

of the ultrasound beam affect the image quality during ecocardiac examns. 

Echocardiography is a highly skilled and operator dependent technique which requires 

great knowledge and experience to obtain optimal diagnostic images. Several 

international echocardiography organisations recommend scheduled updates and 

renewal of cardiac ultrasound machines to increase the image quality and patient safety. 

The purpose of this study is to compare if there is any difference in the measured values 

of the left ventricle ejection fraction (LVEF) depending on the age of the ultrasound 

machine. 

Material and method: The sample consisted of 29 heart-healthy individuals between 

20-30 years, both men and women. LVEF was compared with two ultrasound machines. 

Machine 1: A less than one year old EPIQ 7, premium ultrasound system (Philips 

Healthcare, Stockholm, Sweden) and machine 2: A 10 years old Vivid E9 (GE 

Healthcare, Danderyd, Sweden). LVEF was determined using the Simpson´s biplane 

method. A student T-test was done to demonstrate a possible significant difference 

between the measured LVEF values on both machines. The measurements accuracy and 

reproducibility were determined for the both machines. The number of measured values 

that fell outside the normal limits for LVEF was documented.  

Result: The result showed that there was no significant difference in the measured 

values of LVEF between the two machines. Reproducibility and the machines accuracy 

was greater with machine 1. Machine 2 had more measurement values outside the 

normal limits of LVEF.  

Discussion: There was no significant difference between the measured values. A 

probable explanation for that could be that the sample was too small (n <30). However, 

machine 1 is considered to be preferred over machine 2 because of a the better 

reproducibility and the machines accuracy as well as fewer values outside the normal 



 1 

limits for LVEF with machine 1 compared to machine 2. Machine 1 also shows a better 

picture quality visually which can possibly be connected to the result for reproducibility 

and the machines accuracy. 

Key words: Echocardiography, left ventricle ejections fraction (LVEF), ultrasound 

machine, image quality.  
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INTRODUKTION 

 

Ekokardiografi, fysik och teknik 

Ekokardiografi är en mycket värdefull undersökningsmetod för att bedöma hjärtats 

anatomi och funktion. En god kunskap om ultraljudets fysik ger operatören (i Sverige 

ofta en Biomedicinsk analytiker) en förståelse för metodens möjligheter och 

begränsningar, samt kunskapen och självförtroendet att kunna anpassa 

ultraljudsmaskinens inställningar för att optimera bilderna (1, 2).  

 

En ljudvåg är en mekanisk våg som färdas longitudinellt och som kan beskrivas som en 

serie av vibrerande partiklar i en linje. Till skillnad från elektromagnetiska vågor som 

t.ex. ljusvågor eller radiovågor måste ljudvågor passera igenom ett medium för att 

kunna transmitteras. När ljudvågor passerar igenom ett medium uppstår kompressioner 

(partiklarna i ljudvågen kommer närmare varandra) och förtunningar av ljudvågen 

(partiklarna i ljudvågen kommer längre ifrån varandra). Detta ger ljudvågen dess form 

(figur 1). Ultraljud är ljudvågor med en frekvens över 20 kHz. Inom ekokardiografi 

används ofta ett frekvensintervall mellan 1,5-7 MHz (1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren visar en ljudvåg.  

 

När ultraljud transmitteras genom kroppen stöter det på flera olika typer av vävnader, 

alla med olika akustisk impedans. Denna skillnad i akustisk impedans mellan vävnader 

gör sig mest märkbar mellan två olika typer av vävnader. När en ultraljudsvåg passerar 

en gräns mellan två vävnader/medium med stor skillnad i akustisk impedans kommer en 

stor del av ultraljudsvågens energi att reflekteras tillbaka. Detta fenomen är som 

tydligast när ultraljud träffar gränsen mellan luft och hud då endast en procent av 
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ultraljudets energi kan transmitteras in i kroppen, resten reflekteras tillbaka. För att 

undgå detta problem används ett kontaktmedium, en gel som placeras på 

ultraljudsproben för att reducera den stora skillnaden i akustisk impedans mellan luft 

och hud och tillåter mycket mer av ultraljudets energi att transmitteras in i kroppen (1, 

2).  

 

Vid ekokardiografi genereras ultraljud av en prob som både sänder ut och tar emot 

reflektioner av ultraljud. Det är piezoelektriska kristaller (ett material som ändrar form 

när elektricitet tillsätts) inuti proben som gör att ultraljud kan bildas. När elektricitet 

tillsätts kristallerna börjar de vibrera och på så sätt genereras ultraljud. När de 

kristallerna istället utsätts för ultraljudsvågor som reflekterat tillbaka från kroppens 

olika vävnader börjar kristallerna vibrera och elektricitet bildas som konverteras till en 

signal och detekteras av ultraljudsmaskinen (1).  

 

Ultraljudsstrålen är cylindrisk den första sträckan när den sänds ut från proben, detta 

område kallas Fresnel zone (1). Därefter divergerar strålen och frångår den cylindriska 

formen till en mer koniskt form, detta område kallas för Fraunhofer zone (1). 

Bildkvalitén är bättre i området närmast proben. Längden på området närmast proben 

ökar med högre frekvens och bredare diameter på probens utstrålningsområde. 

Fokusering av ultraljudsstrålen är en teknik som gör att ultraljudsstrålen smalnar av i 

området närmast proben och breder ut sig mer i området längre bort ifrån proben (figur 

2). Det gör att upplösningen blir högre i området närmast proben utan att behöva ha en 

större diameter på proben eller ökad frekvens (1). 
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Figur 2. Figuren visar hur fokusinställningen samt avsaknad av fokusinställning 

påverkar en ultraljudsstråle.  

 

Maskinella inställningar 

För att få en optimal ultraljudsbild behöver operatören kunna hantera de manuella 

inställningarna.  De som används i denna studie är gain*, djup, fokus och sektorvidd. 

Ökad gain amplifierar reflektionen och gör bilden ljusare. Djupet bestämmer var på 

ultraljudsstrålen informationen ska tas från. Med fokus bestäms var ultraljudsstrålen ska 

vara som smalast och därmed var bilden ska vara som tydligast. Sektorvidden 

bestämmer hur stort fält ultraljudsstrålen ska spridas och därmed hur stort område de 

ska samlas in data från (1). 

 

Ultraljudsupplösning och bildkvalité 

Upplösning innebär förmågan att särskilja två objekt som befinner sig nära varandra 

(spatial upplösning) eller två rörelser som sker nära varandra i tiden (temporal 

upplösning). Spatial upplösning delas in i två varianter, axiell upplösning och latareal 

upplösning. Axiell upplösning påverkas av den lodräta delen av ultraljudsstrålen och 

bestäms utefter ultraljudsstrålen frekvens, en högre frekvens ger en bättre axiell 

upplösning. Våglängden har också en betydelse för den axiella upplösningen, en kort 

våglängd ger en bättre axiell upplösning (1). Lateral upplösning påverkas av den 

horisontella delen av ljudvågen och varierar beroende på hur långt ifrån proben ett 

Fokuserad region 

Fraunhofer zone Fresnel zone 

Fraunhofer zone Fresnel zone 

* gain – kommer från engelska och betyder ökning.  
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objekt befinner sig. En smalare ultraljudstråle ger en bättre lateral upplösning. Den 

laterala upplösningen påverkas även av gain-inställningar, en högre gain ger en sämre 

lateral upplösning. (1). 

 

Temporal upplösning kallas även frame rate  och påverkas av hur lång tid det tar att 

samla in all nödvändig data för att skapa en bild. Denna tid påverkas i sin tur av djupet 

och sektorbredden (1). 

 

Konceptet bildkvalité är komplicerat att beskriva och bedöma pga. dess subjektiva 

natur. Det finns inget vetenskapligt bevis eller grund till hur bildkvalité ska mätas 

kvantitativ och detta gör det svårare att bedöma. Bildkvalitén påverkas av maskinens 

upplösning och inställningar av gain, djup, fokus, frekvens och sektorvidd vilket 

poängterar vikten av operatörens kunskaper om de maskinella inställningarna (1, 3).  

 

Artefakter 

Artefakter innebär att strukturer kan vara felplacerade i bilden i förhållande till 

verkligheten, att strukturer som inte finns kan ses i bilden eller att strukturer som finns 

inte kan ses i bilden. Det finns olika typer av artefakter (benämningarna ses ofta på 

engelska)  acoustic shadowing, reverberation, beam with artefact och  side lobe artefact 

(1). 

 

Kvalitetssäkring, utrustning och uppgradering 

Utförande av ekokardiografi och ultraljud  är en mycket operatörsberoende metod som 

kräver mycket goda kunskaper inom metoden vilket tar långt tid att erhålla. Metoden 

måste genomföras av en professionell, erfaren och tränad person inom metoden (3)  

(i Sverige är det oftast legitimerade biomedicinska analytiker eller läkare som utför 

ekokardiografier). Trots de höga kraven på operatören kan det vara svårt att få 100 % 

optimala bilder för varje patient, detta visar på metodens höga svårighetsgrad (3). I 

Storbritannien säger lagen att den som ska utföra ultraljud måste ansöka om 

ackreditering hos United Kingdom accreditation service (UKAS) inom Imaging services 

Accreditation (ISAS) (4) för att få utföra metoden. Detta både ökar kvalitén på metoden 

och patientsäkerheten (3).  
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Det är nödvändigt med kontinuerlig service och kontroll av alla ultraljudsmaskiner som 

används kliniskt (3,5–7).Dessutom rekommenderar The Royal collage of Radiology 

(RCR) att ett program för uppdatering av maskiner och uppgradering till nya maskiner 

ska finnas pga. teknologins snabba utveckling samt sjukvårdens behov och förväntning 

av bättre och säkrare metoder (3).  

 

Enligt RCR ska en ultraljudsmaskin bytas ut om den synbart genererar opålitliga bilder, 

den har gått sönder och tillverkaren nekar reparation eller inte kan reparera den pga. 

brist på reservdelar, eller om det finns bevis på kliniska signifikanta tecken på 

försämrad prestanda (3).Enligt The British Society of Echocardiography (BSE) (5) ska 

en ultraljudsmaskin bytas ut eller genomgå en omfattande uppdatering efter fem år. De 

rekommenderar även att ingen ultraljudsmaskin ska användas kliniskt om den är äldre 

än tio år eller inte genomgått någon uppdatering om den är mellan fem och tio år (5). 

The European Society of cardiology (ESC) rekommenderar att en ultraljudsmaskin ska 

bytas ut om den är över sju år gammal (8). The European Society of radiology (ESR) 

menar att varje klinik bör ha en femårs plan för hur de ska genomföra uppdateringar av 

maskinerna samt eventuella inköp av nya ultraljudsmaskiner och att en klinik inte skall 

använda sig av ultraljudsutrustning som är över tio år (9).  

 

Anledningen till att det är viktigt att uppdatera och/eller byta ut ultraljudsutrustning pga. 

åldern är att äldre utrustning löper högre risk att gå sönder. Det kan leda till försenade 

undersökningar och utdragna beslut om diagnos som kan innebära fara för patienten. 

Det är dessutom dyrare att reparera äldre utrustning än ny utrusning, i vissa fall tom. 

omöjligt då reservdelar kan ha tagits bort från marknaden. För all typ av medicinsk 

bildhanteringsutrustnings (tex. magnetresonans tomografi, ultraljud och röntgen) 

försämras bildkvalitén med tiden, detta är oundvikligt och gäller även 

ultraljudsutrustning. Försämringen av bildkvalitén gör att utrustningen så småningom 

inte kan användas kliniskt (9).  

 

Ejektionsfraktion 

Hjärtats funktion bedöms i stor utsträckning av vänster kammarens systoliska funktion 

och är därför den viktigaste parametern att undersöka och bedöma under en 
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ekokardiografi. Mätning av vänster kammares ejektionsfraktion (VKEF) är den 

vanligaste metoden för att skatta vänster kammarens systoliska funktion. VKEF bedöms 

i procent och är den andel av den systoliska volymen som pumpas ut av den diastoliska 

volymen (10). Bestämning av VKEF är en väletablerad standardiserad och mycket 

värdefull metod för att diagnostisera hjärtsvikt, kranskärlssjukdomar och för 

övervakning av effekten av olika mediciner som påverkar hjärtat. Det finns flera olika 

kvantitativa metoder för att bestämma VKEF dock är visuell bedömning och 

uppskattning av VKEF en vanlig metod kliniskt. Den visuella metoden är inte 

kompatibel med forskningsstudier då detektion av små förändringar kan vara mycket 

relevanta och dessa är svåra att mäta om VKEF bestäms är visuellt (6).  

 

Enligt The American Society of Echocardiography (11) och Equalis (Extern 

kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige)(12) rekommenderas VKEF att 

bestämmas med tvådimensionellt (2DE)- eller tredimensionellt ultraljud (3DE). Om 

2DE används bör Simpsons biplana metod användas (11, 12). Simpsons biplana metod 

är även den vanligaste metoden att beräkna VKEF enligt BSE (13). 

 

VKEF beräknas utifrån följande formel; VKEF = EDV-ESV / EDV x 100.  Där EDV 

står för end diastolisk volym och ESV står för end systolisk volym. Idag har många 

ultraljudsapparater inbyggda mjukvaror som beräknar ekvationen när mätningar av 

EDV och ESV gjorts (10). Enligt BSE är ett normalt VKEF >55% (14). Enligt Equalis 

(12) är ett normalt VKEF för män mellan 52-72 % och för kvinnor mellan 54-74 % 

(12).  

 

  

 

 

 

 

 



 7 

Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra om det föreligger någon skillnad i mätvärden av 

vänster kammares ejektionsfraktion (VKEF) beroende på ultraljudsmaskinens ålder. 

 

Frågeställningar 

 Föreligger det en statistisk signifikant skillnad i mätresultat av VKEF hos 

hjärtfriska individer mellan maskin 1 och 2 ? 

 Föreligger det en skillnad i mätnoggrannhet avseende VKEF hos hjärtfriska 

individer mellan maskin 1 och 2?  

 Föreligger det en skillnad i reproducerbarhet av mätresultat avseende VKEF hos 

hjärtfriska individer mellan maskin 1 och 2?   

 Kan eventuella skillnader i bildkvaliteten förklaras och kopplas till de 

kvantitativa mätvärdena från maskin 1 och 2?  
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MATERIAL OCH METOD 

 

Stickprov 

29 slumpmässigt utvalda hjärtfriska personer varav 18 var kvinnor och 11 var män 

deltog i studien. Den yngsta deltagaren var 20 år och den äldsta var 30 år. Exkluderande 

kriterier för att ingå i studien var att vara under 20 år eller över 30 år, ej hjärtfrisk och 

om något patologiskt upptäcktes under undersökningen eller om inga mätningar kunde 

erhållas pga. suboptimala bilder. En person exkluderades pga. suboptimala bilder.  

 

Metod  

Försökspersonerna undersöktes med tvådimensionellt transtorakalt ekokardiografi 

(TTE) och för att beräkna VKEF användes Simpsons biplana metod. VKEF beräknades 

med Simpson biplana metod på alla försökspersoner med båda maskinerna. Maskin 1: 

EPIQ 7, premium ultrasound system (Philips Healthcare, Stockholm, Sverige) mindre 

än 1 år gammal (figur 3) och maskin 2: Vivid E9 (GE Healthcare, Danderyd, Sverige) 

10 år gammal (figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3: Philips EPIQ 7 (Philips Healthcare, 

Stockholm, Sverige) (maskin 1) Källa: 

philips.se. 

Figur 4: GE Vivid E9 (GE Healthcare, 

Danderyd, Sverige) (maskin 2) Källa: 

kpihealthcare.com. 



 9 

Innan undersökningen uppmanades försökspersonen att inte stressa till undersökningen 

för att minimera risken för hög puls vid undersökningstillfället. Försökspersonen fick 

börja med att läsa igenom informationsbladet igen och skriva under med sitt 

medgivande. Sedan placerades försökspersonen på britsen, med bar överkropp 

liggandes på sin vänstra sida med vänster arm över huvudet. Ålder, längd och vikt 

matades in i maskinerna.  Ett temporärt ID-nummer genererades av maskin 1, samma 

ID-nummer matades in manuellt i maskin 2. Ett ekokardiogram (EKG) kopplades på 

med en elektrod under höger respektive vänster nyckelben samt en referenselektrod på 

höger sida strax under bröstkorgen. Varje maskin hade ett EKG kopplat till maskinen. 

För båda maskinerna användes ett kontaktmedium (ultraljudsgel) EKO supergel 

(Ceracarta, Forli, Italien). 

 

För maskin 1 användes proben X5-1 xMATRIX array transducer with PureWave crystal 

technology (Philips Healthcare, Stockholm, Sverige). En sektor -matrix array prob med 

ett frekvensintervall på 1-5 MHz, 3040 piezoelektriska kristaller, yta för utsändning av 

ultraljudsstråle 330 mm och volym 104 cm3.För maskin 2 användes proben M5S-D 

MATRIX array probe (GE Healthcare, Danderyd, Sverige). En sektor -matrix array prob 

med ett frekvensintervall på 1-5 MHz, 288 piezoelektriska kristaller, yta för utsändning 

av ultraljudsstråle 476 mm och volym 118 cm3
.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: M5S-D MATRIX array probe 

(GE Healthcare, Danderyd, Sverige) 

Källa: ultrasound-store.com. 

Figur 5: X5-1 xMATRIX array 

transducer with PureWave crystal 

technology (Philips Healthcare, 

Stockholm, Sverige) källa: 

usa.philips.com. 

 



 10 

Alla undersökningar gjordes av samma person. Vilken maskin som försökspersonen 

undersöktes med först varierade. Försökspersonen fick behålla sin position i skiftet från 

den ena maskinen till den andra maskinen så gott de kunde för att minimera rörelser. 

Båda maskinerna fanns i samma rum för att snabbt kunna koppla upp patienten till den 

andra maskinen. Alla VKEF beräkningar gjordes när hela undersökningen med båda 

maskinerna var klar men efter varje enskild person.  

 

VKEF beräknades med Simpsons biplana metod. För att erhålla EDV och ESV 

markeras endokardiet i slutdiastole och slutsystole i apikal fyrkammarvy samt i apikal 

tvåkammarvy. Ultraljudsmaskinen beräknade sedan ut EDV och ESV utifrån båda 

bilderna och därefter VKEF-ekvationen (10).  EDV mättes när vänster kammare var 

som störst och när mitralisklaffen precis slagit igen. ESV mättes när vänster kammare 

var som minst och när aortaklaffen precis slagit igen (2). Med maskin 1 användes en 

semiautomatisk metod för att markera ut endokardiet. Två markeringar placerades på 

klaffnivå av mitralisklaffen, längst medialt och lateralt om klaffen. Sedan markerades 

apex ut längst endokardiet. Den semiautomatiska metoden gav ett förslag på 

markeringarna runt endokardiet som utföraren kunde justera (15). Med maskin 2 

markerades endokardiet ut manuellt. EDV och ESV beräknades alltid på samma 

hjärtslag.  

 

Fyra personer undersöktes tre gånger var med vardera maskin. Detta för att kunna 

beräkna reducerbar -och mätnoggrannheten.  
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Figur 7: Markering av endokardiet med maskin 1 Philips EPIQ 7  (Philips 

Healthcare, Stockholm, Sverige).Fotograf: Anna Jesperson Mora. 

Figur 8: Markering av endokardiet med maskin 2 GE Vivid E9 (GE 

Healthcare, Danderyd, Sverige).Fotograf: Anna Jesperson Mora. 
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Risker med metoden 

TTE innefattar inga större risker för patienten men som operatör man måste en ändå 

göra en riskbedömning inför varje undersökning. Det är viktigt att tänka på hygien och 

använda en ren utrustning för att undvika att föra över eventuella smittor (3).Ultraljud 

avger energi i form av värme (1) och vid längre undersökningar med proben på samma 

ställe kan detta utgöra en risk för patienten. Därför bör undersökningstiden minimeras 

så mycket som möjligt. Skadade sladdar och prober kan utgöra elektriska risker. På lång 

sikt finns en risk för arbetsskador på nacke, rygg och övre extremiteter för operatören, 

pga. ansträngande undersökningspositioner (3).  

 

Statistisk metod 

Medelvärdet och standardavvikelsen beräknades på erhållna mätvärden från respektive 

maskin. Variationskoefficienten (CV %) beräknades för de fyra försökspersoner som 

undersöktes tre gånger med vardera maskin.  

 

För att påvisa eller utesluta en signifikant skillnad mellan mätvärdena från de olika 

maskinerna gjordes en hypotesprövning och ett parat t-test. Signifikansnivån bestämdes 

till 5 % : p = 0,05. En tvåsidig hypotesprövning gjordes där nollhypotesen bestämdes till 

H0: Det föreligger ingen skillnad mellan mätvärdena från maskin 1 och 2. H1: det 

föreligger en skillnad mellan mätvärdena från maskin 1 och 2. Två av 

försökspersonernas mätvärden var tvungna att exkluderas i det parade t-testet då inga 

värden kunna erhållas från maskin 2. All data bearbetades i Excel (Microsoft Excel, 

2016, Kista, Sverige).  

 

Etik  

All data anonymiserades enligt Dataskyddsförordningen lag: GDPR (The General Data 

Protection Regulation) (16) för att inte kunna spåras tillbaka till försökspersonerna. Ett 

informationsblad/medgivandeblankett delades ut till alla försökspersoner innan 

undersökningen. I informationsbladet fanns bakomliggande fakta om studien, 

information om förberedelser, vilka etiska åtgärder som tillämpats samt plats för att ge 

sitt skriftliga medgivande (bilaga 1). Vid eventuella patologiska fynd skulle 

försöksperson rekommenderas att gå till en vårdcentral. Inga patologiska fynd hittades.  
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RESULTAT 

 

Resultatet visade att det förelåg en skillnad mellan mätvärdena från de olika 

maskinerna. I tabell 1 presenteras medelvärdet, standardavvikelsen och differensen 

mellan  mätvärdena erhållna från maskin 1 och 2.   

 

Tabell 1: I tabellen presenteras medelvärdet och standardavvikelsen (SD)  

 av vänster kammares ejektionsfraktion (VKEF) i % från alla försökspersoner för 

maskin 1 (Philips EPIQ 7 ) och maskin 2 (GE Vivid E9).  

 

 

 

 

 

 

Diagrammet nedan visar VKEF (%) för varje försöksperson (figur 8). De orangea 

punkterna visar VKEF från maskin 1 och de blåa punkterna visar VKEF från maskin 2. 

På Y-axeln visas VKEF i % och på X-axeln visas försökspersonerna (n=29). För 

försöksperson sex och tio kunde inget värde erhållas med maskin 1 pga. suboptimala 

bilder, därav ses inget resultat vid punk x = 6 och x=10 för maskin 1.   

 

 

(n= 29) Philips EPIQ 7   GE Vivid E9 Differens 

 

Medelvärde av 

VKEF (%)  

 

58,56 

 

56,13 

 

2,42 

 

SD 

 

 

4,85 

 

4,37 

 

0,49 

0
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40
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80
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Figur 8: Figuren visar mätresultaten för vänster kammares ejektionsfraktion 

(VKEF) i % för vardera försöksperson för maskinerna Philips EPIQ 7 (maskin 1) 

och GE Vivid E9 (maskin 2).  
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Mätvärdena av VKEF % från maskin 1 jämfördes med mätvärdena av VKEF %  från 

maskin 2 och visade på ett p = 0,0547. Då p ej var < 0,05 kunde nollhypotesen inte 

förkastas. 

 

Resultaten av de fyra personer som undersöktes tre gånger med båda maskinerna för att 

jämföra reproducerbarheten av VKEF presenteras i tabell 2 och 3.  Person 1-4 i tabell 2 

motsvarar person 1-4 i tabell 3.   

 

Tabell 2: Medelvärde (x) av vänster kammares ejektionsfraktion (VKEF) 

standardavvikelse (SD) och variationskoefficienten (CV) för de fyra försökspersoner 

som undersöktes tre gånger var med vardera maskin. Denna tabell visar resultatet från 

maskin 1 (Philips EPIQ 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Medelvärde (x) av vänster kammares ejektionsfraktion (VKEF), 

standardavvikelse (SD) och variationskoefficienten (CV) för de fyra försökspersoner 

som undersöktes tre gånger var med vardera maskin. Denna tabell visar resultatet från 

maskin 2 (GE Vivid E9). 

 

 

 

 

 

 

Försökspersoner 

(n=4) 

Medelvärde av 

VKEF (%) 

SD CV (%) 

1 56,06 1,33 2,37 

2 55,9 0,95 1,69 

3 56,06 0,4 0,07 

4 59,7 0,09 9,9 
   

X: 3,51 

Försökspersoner 

(n=4) 

Medelvärde av 

VKEF (%) 

SD CV (%) 

1 52,8 2,73 5,17 

2 51,9 4,47 8,6 

3 59,8 5,76 9,6 

4 61,1 1,21 1,9 

   X: 6,31 
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I nedanstående tabell presenteras de antal mätvärden som föll utanför ramarna för 

normalvärden för vardera maskin enligt normalvärderekommendationer från Equalis 

och enligt BSE.  

 

Tabell 4: Tabellen visar hur många mätvärden som hamnade utanför eller under 

normalvärdena för båda maskinerna. Tabellen presenterar utfall enligt Equalis 

normalvärdesrekommendationer samt British society of echocardiography (BSE) 

normalvärdesrekommendationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mätvärden ≠ 

normalvärden 

enligt Equalis. 

Mätvärden ≠ 

normalvärden enligt 

British society of 

echocardiography 

(BSE). 

 

Antal omätbara bilder pga. 

försämrad bildkvalité. 

 

Philips 

EPIQ 7: 

 

1 

 

5 

 

0 

 

GE Vivid 

E9: 

 

5 

 

12 

 

2 

 

Totalt: 

 

6 

 

17 

 

2 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Diagram 1 visar att det finns en skillnad mellan mätvärdena från de olika maskinerna. 

Det sammanlagda medelvärdet av VKEF för maskin 1 och 2 skiljer sig med 2,42 % 

(tabell 2). Differensen i SD mellan mätvärdena från vardera maskin är 0,49 % (tabell 2).  

Dessa siffror tyder på att det föreligger en skillnad mellan mätvärdena från de olika 

maskinerna. Det parade t-testet visade dock att det inte förelåg en signifikant skillnad 

mellan mätvärdena.  

 

Om en däremot tittar på de enskilda observationerna kan differensen mellan värdena 

vara mer talande och betydande rent kliniskt. Följs rekommendationerna för 

normalvärden från BSA (14) hade maskin 1 fem mätvärden som hamnade utanför 

normalgränsen och maskin 2 hade12 (tabell 4). Följs rekommendationerna för 

normalvärden från Equalis (12) hade maskin 1 ett mätvärde som hamnade utanför 

normalgränsen och maskin 2 hade fem (tabell 4). Dessutom kunde två mätvärden inte 

erhållas från maskin 2 pga. bilder med för dålig bildkvalité. Detta kan tyda på att 

skillnaden är större mellan maskinerna än vad det parade t-testet kan bevisa. En trolig 

orsak kan vara att materialet är för litet för att kunna påvisa en signifikant skillnad i 

mätvärden av VKEF mellan maskinerna.  

 

Maskin 1 visar på en uppenbar visuell bättre bildkvalité än maskin 2. Eftersom maskin 

2 visade sig generera fler värden än maskin 1 som låg utanför referensintervallen är det 

en indikator på att den sämre bildkvalitén i maskin 2 gör att det är svårare att generera 

pålitliga mätvärden med maskin 2. Detta resonemang kan dras då metodhandledaren 

bedömt alla försökspersoners VKEF visuellt som normala.  

 

Enligt, BSE, ESC och ECR rekommenderas ultraljudsutrustning att bytas ut efter 5-10 

år (5,8,9). Som nämnt i introduktionen rekommenderar RCR att en ultraljudsmaskin ska 

bytas ut om ”det finns bevis på kliniska signifikanta tecken på försämrad prestanda” 

(3). Faktumet att två av mätvärdena inte kunde erhållas från maskin 2 och fler 
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mätvärden från maskin 2 hamnade utanför normalgränserna jämfört med maskin 1 är ett 

tecken på att det kan finnas ”kliniska signifikanta tecken på försämrad prestanda”.  

 

Reproducerbar-och mätnoggrannhet 

Bestämningen av CV visar att maskin 1 (CV=3,51%) har en större mätnoggrannhet än 

maskin 2 (CV = 6,31%) (tabell 2,3). Dessa siffror kan också användas för att beskriva 

reproducerbarheten med en reproducerbarhet på 3,51 % för maskin 1 (tabell 2) och en 

reproducerbarhet på 6,31% för maskin 2 (tabell 3). I en annan studie av Thorstensen A 

et al. nämns reproducerbarheten för bestämning av VKEF med ekokardiografi till 7 % 

men en sannolikhet på 5 % (17,18). Därför bedöms reproducerbar -och 

mätnoggrannheten i denna studie som hög.   

 

Operatörens betydelse för mätresultatet 

Eftersom ekokardiografiska metoder är beroende av en professionell handhavare (19) är 

det viktigt att poängtera att denna studie har utförts av en biomedicinsk 

analytikerstudent som inte är lika tränad som den personal som utför ekokardiografier 

kliniskt och besitter inte samma erfarenhet. Detta kan ha haft en bidragande faktor till 

att bilderna och mätningarna inte blivit optimala. Syftet med denna studie var dock att 

jämföra två maskiner mot varandra och eftersom samma student har utfört alla 

undersökningar i syfte om att jämföra maskinerna är det inte betydande för studien eller 

resultatet om bilderna blivit optimala i diagnostiskt syfte då detta inte varit målet. 

Mätvärdena som legat utanför normalgränserna har inte betraktas som alarmerade då 

metodhandledare visuellt bedömt dem som normala. 

 

Skillnader mellan maskinerna 

Med maskin 1 markerades endokardiet ut med en semiautomatisk metod till skillnad 

från maskin 2 där endokardiet markeras ut manuellt. Skillnaden mellan dessa metoder är 

att det är större risk att linjen blir skakig/osymmetrisk med den manuella metoden då 

den mänskliga faktorn (att man skakar på handen) är en vanlig risk. Den manuella 

metoden kräver större precision på handen för att erhålla en adekvat markering.  
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Maskin 1 har en visuellt tydligare bild än maskin 2. Detta bidrar också till att det är 

lättare att se endokardiet och kunna markera ut endokardiet adekvat. Den bättre 

bildkvalitén på maskin 1 kan ha att göra med att i takt med att teknologin utvecklas 

generellt utvecklas även ultraljudsmaskinernas teknologi vilket ger bättre bildkvalité 

(9). Som nämnt i introduktionen finns det inget vetenskapligt sätt att mäta bildkvalité, 

därför är detta en svår punkt att bevisa kvantitativt (3).  

 

Skillnader i probernas egenskaper  kan visa på att den ena maskinen kan generera bättre 

bildkvalité. Proben som användes till maskin 1 har 2752 fler piezoelektriska kristaller 

än proben till maskin 2. Antalet piezoelektriska kristaller har en påverkan på 

bildkvalitén, ju fler kristaller desto bättre bildkvalité (20). De olika proberna har även 

olika form och volym. Proben för maskin 1 är mindre och även lättare än proben till 

maskin 2. Detta kan påverka hur lätt det är att ta fram bra bilder. En mindre prob ser 

lättare mellan revbenen (då ultraljud inte kan transmitteras igenom ben) (21) om det är 

trånga revbensmellanrum. Den prob som är mindre och väger mindre är också 

behagligare för operatören att använda. Operatöreren blir inte lika trött i handled och 

axel och det är lättare att fortsätta att erhålla bra och högkvalitativa bilder.  

 

Felkällor och förbättringsförslag 

Enligt metoden skulle försökspersonerna försöka ligga så still som möjligt mellan 

undersökningen av maskin 1 och 2. Trots dessa instruktioner kan det vara svårt att ligga 

helt stilla och rörelser samt ändring av position kan ha påverkat resultatet. Om 

försökspersonen rör sig kan det vara svårare för operatören att hitta tillbaka till samma 

vy med samma vinkel som innan. Detta kan göra att bilderna inte blir lika bra med båda 

maskinerna.  

 

Enligt artikeln skriven av Erbel R et al har hjärtfrekvensen visat sig sänka VKEF (22). 

Detta innebär att VKEF för samma person kan ha varierat mellan undersökning med 

maskin 1 och 2 pga. av förändringar i hjärtfrekvens.  

 

För att få ett mer talande och genomslående resultat kan två maskiner med olika åldrar 

men från samma märke och tillverkare jämföras istället. Dessutom skulle det vara att 
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föredra att använda samma metod för att markera endokardiet med båda maskinerna. I 

denna studie noterades inte heller hjärtfrekvensen som har visat sig ha en påverkan på 

VKEF (22). I framtida studier borde hjärtfrekvensen noteras om VKEF används som 

mätvariabel. Stickprovet i denna studie var mycket litet (n<30) vilken gör att 

mätresultatet blir osäkert (23). För framtida studier rekommenderas att undersökningen 

sker på ett större stickprov för ett säkrare resultat.  

 

Ekonomiska aspekter 

Ett problem som kan förekomma är att det, trots de rekommendationer som finns om att 

uppdatera och byta ut ultraljudsutrustning, ej sker pga. de ekonomiska förutsättningarna 

hos respektive enhet. Medicinsk bildhanteringsutrustning är mycket kostsam och 

innebär stora investeringar med relativt täta intervall. Det kan dock bli ännu dyrare om 

gammal utrustning ska repareras och om uteblivna undersökningar uppstår (9).  

 

Rekommendationer 

Förutom uppdatering och inköp av nya maskiner till klinikerna kan även 

kvalitetssäkerheten förbättras genom att kräva ackrediterad personal i Sverige för att 

utföra ekokardiografier. Införande av en sådan lag i Sverige skulle inte bara öka 

patientsäkerheten och kvalitéten på metoden utan även statusen för biomedicinska 

analytiker.  

 

Denna studie har ägt rum på Örebro universitet med deras ultraljudsmaskiner. Inga 

rekommendationer om att byta ut eller uppdatera deras äldre maskin kommer att ges då  

maskinerna på universitet finns för utbildningssyfte och inte diagnostiskt syfte.  

 

Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka om åldersskillnaden mellan de två 

maskinerna hade något betydelse för mätvärdet av VKEF, mätnoggrannhet, 

reproducerbarhet och bildkvalité. Studien har visat att det inte föreligger någon 

signifikant skillnad i mätvärdena för VKEF mellan maskin 1 och 2 men att 

mätnoggrannheten och reproducerbarheten är högre för maskin 1. Andra aspekter som 

den synbara bättre bildkvalitén för maskin 1, saknaden av semiautomatisk funktion för 
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att markera ut endokardiet för maskin 2, fler mätvärden som hamnade utanför 

normalgränserna för maskin 2 jämfört med maskin 1 och faktumet att flera nationella 

organisationer inom ekokardiografi rekommenderar att inte använda en 

ultraljudsmaskin som är 10 år eller mer (5,8,9) talar för att patientsäkerheten och 

kvalitén för metoden ökar vid användning av maskin 1 istället för maskin 2.  
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Bilaga 1.   

Informationsblad till dig som ställt upp som försöksperson i min studie. 
Bakgrund 

Syftet med denna studie är att jämföra två ultraljudmaskiner, en som är 10 år gammal och en 

som är mindre än 1 år. Enligt internationella riktlinjer ska en ultraljudsapparat bytas ut efter 10 

år och jag vill se om det föreligger någon skillnad i resultat mellan det två apparaterna 

avseende deras skillnad i ålder. För att göra det har jag valt att undersöka en parameter på 

hjärtat (ejektionsfraktion) med båda apparaterna på ett trettiotal friska personer mellan 20 

tom 30 år. Ejektionsfraktion (EF) är din vänstra kammares pumpförmåga och ett mått på hur 

ditt hjärta mår.  

 

Förberedelser 

Se till att du har gott om tid på dig innan du kommer till undersökningen och inte stressar hit 

då ökad puls och stress kan göra det svårt att ta bra ultraljudsbilder. Undersökningen sker helt 

barbröstad, även för kvinnor.   

 

Etiska åtgärder 

Alla bilder och resultat kommer att avidentifieras och kommer inte kunna spåras tillbaka till 

dig.   

 

Medgivande 

För att delta i studien behöver jag ditt skriftliga medgivande gällande följande punkter:  

- Jag tillåter att avidentifierade bilder av mitt hjärta används i en studentstudie på 

kandidatnivå vid Örebro Universitet.  

- Jag får vid vilket tillfälle som helst avbryta mitt medverkade, innan, under och efter att 

undersökningen är gjord. 

- Om något onormalt (patologiskt) hittas under undersökningen vill jag ha information 

om detta .                                                                                       Ja                                   Nej 

- Jag är hjärtfrisk (vad jag vet).                                                      Ja                                   Nej             

- Jag är mellan 20 tom 30 år.                                                         Ja                                   Nej 

 

Namnteckning:_______________________        Namnförtydligande:____________________ 

Datum:_____________________________ 


