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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Venduplex har på senare år vuxit fram som den mest använda metoden vid 

diagnostik av venös insufficiens eftersom det är en ofarlig, kostnadseffektiv, non-invasiv 

metod med hög sensitivitet och specificitet där både den anatomiska placeringen av 

insufficiensen samt den funktionella förändringen av venen kan påvisas direkt vid 

undersökningen. Olika manövrar kan genomföras för att påfresta venklaffarna och 

därmed framkalla en eventuell reflux, men det är oklart om de olika manövrerna kan 

påverka den reflux som provoceras fram och därmed också påverkar bedömningen av 

insufficiensgraden. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det förelåg skillnad i graderingen av 

insufficiensen samt om den maximala refluxhastigheten påverkades beroende på vilken 

manöver som användes för att framkalla en reflux. 

 

Metod: 20 v. saphena magna mitt på låret med påvisad reflux deltog i studien. Två 

upprepade mätningar genomfördes där venklaffarna provocerades med hjälp av en 

blodtrycksmanschett över vaden, med en manuell kompression över låret samt med en 

manuell kompression över vaden. 

 

Resultat: Den maximala refluxhastigheten blev 0,33±0,20m/s när en blodtrycksmanschett 

över vaden användes, 0,31±0,22m/s när en manuell handkompression över vaden 

användes samt 0,17±0,16m/s när en manuell lårkompression genomfördes.  

 

Slutsats: Ingen signifikant skillnad på maximal refluxhastighet kunde konstateras när en 

automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden jämfördes med en manuell 

handkompression över vaden. En signifikant högre maximal refluxhastighet 

konstaterades när en manuell vadkompression jämfördes med en manuell lårkompression. 

 

Sökord: Duplex scanning, pneumatic compression, reflux velocity, saphenous vein, 

venous insufficiency.
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1. Bakgrund 

1.1. Anatomi och fysiologi 

Anatomin för venerna i benen kan variera mycket mellan olika personer men de delas in i 

tre olika huvudsystem. Figur 11 visar en översikt över hur venernas anatomi i benen ser 

ut. Det djupa vensystemet ligger subfasciellt och följer artärsystemet. Det ytliga 

vensystemet ligger extrafasciellt och subkutant. De största grenarna i det ytliga systemet 

är v. saphena magna (VSM) och v. saphena parva (VSP) och dessa vener ligger ovanför 

den djupa fascian som omger muskulaturen men under den ytliga fascian som delar upp 

det subkutana fettlagret. VSM går framför den mediala malleolen upp längs tibiakanten, 

medialt bakom knäleden och fortsätter medialt på låret tills den tömmer sig i v. femoralis 

communis uppe i ljumsken. De grenar som ansluter till huvudstammarna brukar 

vanligtvis gå subkutant. Det tredje vensystemet är perforanterna som förbinder det ytliga 

systemet med det djupa och går genom muskelfascian2-5. 

 Figur 1: En översikt över venernas anatomi i de nedre extremiteterna med de vanligaste huvudstammarna 
utmarkerade1. 
 

Venernas väggar är uppbyggda av tre lager från insidan kallade tunica intima, tunica 

media och tunica adventitia2-4. Intiman i venerna i extremiteterna har 

endotelduplikationer som bildar bicuspida klaffar vilka ska hindra blodflödet att gå åt fel 

håll2-4,6. Dessa klaffar är passiva och styrs helt av blodflödet3 (se figur 27). När blodet 

flödar upp mot hjärtat är klaffarna öppna. Om blodflödet vänder och flödar nedåt mot 

fötterna stängs klaffarna snabbt3. En frisk venklaff är mycket stark och kan stå emot tryck 

på upp emot 300-700mmHg2-4. Klaffarnas distribution i extremiteterna varierar mycket 

v.femoralis communis 

v.saphena magna 

v.poplitea 

v.saphena parva 
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men förekomsten av dem minskar i proximal riktning2,3. Tillsammans med muskulaturen 

i benen bildar klaffarna en pumpfunktion som är viktig för att blodet ska föras tillbaka till 

hjärtat när en person är i upprätt läge. I stående position påverkar gravitationen och det 

hydrostatiska trycket blodet. Om det inte fanns några klaffar eller om muskelpumpen inte 

fungerade skulle blodflödet rinna åt fel håll2-4,6. Muskelkontraktion samt en extension av 

musklerna ger en ökning av det intramuskulära trycket vilket leder till att blodet i venerna 

i muskelpartierna pumpas in i de mer proximala venerna (figur 27). Underbenspumpen, 

där bland annat vadmuskulaturen ingår, är den viktigaste muskelpumpen men även 

quadricepspumpen, sartoriuspumpen och hamstringspumpen är viktiga för att blodet ska 

transporteras mot hjärtat2,3. 

 
Figur 2: När vadmuskeln kontraheras pumpas blodet i venerna upp i proximal riktning. När muskeln 
slappnar av vänder blodflödet till distal riktning vilket leder till att venklaffarna automatiskt stängs för att 
förhindra flöde i fel riktning7. 

1.2. Etiologi 

Venös insufficiens (VI) är tillsammans med venös tromboembolism de två vanligaste 

vensjukdomarna2-4,6. Enligt en studie genomförd på den skotska befolkningen 1998 är 

prevalensen av kronisk VI i extremiteterna för män 9,4% och för kvinnor 6,6% och den 

ökar med stigande ålder8. I USA anses prevalensen vara något lägre, mellan 2-5% i hela 

befolkningen5. Även högre prevlanser på upp mot 20-40% finns rapporterade och detta 

skiljer sig åt på grund av att VI definieras på olika sätt i olika studier3. VI innebär att ett 

tillstånd föreligger i vensystemet vilket gör att det venösa återflödet till hjärtat försvåras 

eller blockeras. Detta kan bero på insufficienta venklaffar vilka ger en reflux (backflöde) 

i venerna, obstruktiva förändringar i venerna eller på en störning av vadmuskelpumpen. 

Det leder i sin tur till en venös hypertension vilket påverkar venerna negativt och 
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manifesterar sig i olika typer av symptom beroende på hur allvarlig den är2-6. Varicer är 

den mest frekventa manifestationen men andra symptom som svullnad, smärta, 

tyngdkänsla, klåda och värmekänsla förekommer också. I värsta fall kan hudförändringar 

och bensår utvecklas2-6,9-11.  

 

Beroende på den anatomiska placeringen av VI i vensystemet delas den in i djup-, ytlig-, 

eller perforantinsufficiens. Även kombinationer av olika VI förekommer2,3,5. Ett annat 

sätt att dela in VI är i akut eller kronisk insufficiens. Den akuta uppstår direkt efter en 

genomgången djup ventrombos (DVT) om den har gett en påverkan på klaffarna vilket 

har lett till att de har blivit insufficienta. Om denna påverkan kvarstår utvecklas en 

kronisk sekundär insufficiens. Det finns även primär kronisk insufficiens som har en 

något oklar genes, men troligtvis beror på en svaghet i kärlväggarna eller i klaffarna 

vilket leder till en dilatation av venerna och därmed ett backflöde på blodet som i sin tur 

ger att ett ökat ventryck i benen2-4,5,10. Det finns hormonella och genetiska faktorer som 

påverkar utvecklingen av primär kronisk insufficiens. Andra identifierade riskfaktorer för 

utveckling av primär VI är stigande ålder, fetma, graviditet, jobb som innebär mycket 

stillastående arbete, hormonbehandling (t.ex. p-piller) och stillasittande livsstil2,3,9,10,12. VI 

kan klassificeras kliniskt enligt CEAP-systemet där C står för den kliniska bilden (vilka 

manifestationer som förekommer, graderas 0-6 där 6 är öppna bensår), E för etiologin 

(primär, sekundär, medfödd eller oklar orsak), A för den anatomiska utbredningen (ytlig, 

djup, perforanter, ingen identifierad) och P för den patofysiologiska indelningen (reflux, 

obstruktion, kombinationen eller ingen identifierad)2,3,9,10,13. 

1.3. Behandling 

Behandlingen av de olika typerna av VI skiljer sig åt. Ytlig VI och även viss 

perforantinsufficiens kan behandlas med kirurgi genom stripping eller underbindning av 

de sjuka venerna. Andra sätt att behandla ytlig insufficiens är att spruta in skleroserande 

ämnen i venen eller genom laserbehandling. Vid djup VI krävs en livslång behandling 

med kompressionsstrumpor eller lindor. I vissa undantagsfall kan en rekonstruktion av 

det djupa vensystemet utföras men detta är mycket ovanligt. På grund av skillnaden i 

behandling är det viktigt att diagnostisera de olika typerna av VI2,3,5,6,14. 
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1.4. Diagnostik 

Det finns olika metoder för att diagnostisera VI men på senare år har venduplex vuxit 

fram som den vanligaste eftersom det är en ofarlig, kostnadseffektiv, non-invasiv metod 

med hög sensitivitet och specificitet8-11,15-17 där både den anatomiska placeringen av VI 

samt den funktionella förändringen av venen kan påvisas direkt vid undersökningen2,4-6,9-

11,14,16,18-21. Duplex betyder tvilling och innebär att både doppler och 2D-bilder används 

vid undersökningen. Undersökningen genomförs med en linjär multihertz ultraljudsgivare 

med frekvensen 4-7,5MHz3,4,6,9,10,16. Sättet att genomföra en venduplexundersökning för 

att diagnostisera VI varierar mellan olika kliniker. Patienten kan undersökas stående med 

tyngden på motsatt ben3-6,9-11,16,17,19,22,23, på en tippbräda upphöjd i en viss vinkel (45-

60°)6,8,17 eller sittande3,16,18. För att påfresta venklaffarna och därmed framkalla en 

eventuell reflux kan olika typer av manövrar genomföras, exempelvis valsalvas 

manöver2,3,5,6,10,19, distal handkompression2,3,5,6,9-11 eller distal kompression med en 

automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett2-4,6,9,11,19,22, men det är oklart om de olika 

manövrerna kan påverka den reflux som provoceras fram och därmed också påverka 

bedömningen av insufficiensgraden. Provokationerna av venklaffarna bör ske i så nära 

anslutning till det vensegment som undersöks för att undvika att sjuka klaffar undgår 

diagnostisering5,19,21. Även bedömningen av refluxen kan skilja mellan olika kliniker. 

Vissa tittar enbart på durationen och anser att om refluxen överstiger 0,5s är den 

signifikant3,4,6,11,17,22. Andra variabler som kan kontrolleras vid bedömning av VI är den 

maximala refluxhastigheten, det maximala flödet på refluxen samt diametern på kärlet3-

6,16-18,23,24. På fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) graderas 

insufficiensen utifrån den maximala refluxhastigheten som framkallas. 0,05-0,10m/s 

bedöms som lindrig VI (grad 1), 0,10-0,15m/s bedöms som måttlig VI (grad 2) och 

>0,15m/s bedöms som kraftig VI (grad 3)4,25. 

 

Studier har påvisat olika resultat angående om sättet att påfresta venklaffarna för att 

kontrollera deras funktion kan påverka diagnostiseringen av VI. I en studie från 200915 

genomförd på 18 patienter remitterade för venösa besvär i de nedre extremiteterna där en 

automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden jämfördes med handkompression 

över vaden i samband med VI-diagnostik påvisades en signifikant högre refluxhastighet 
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när den framkallades med en handkompression medan durationen på refluxen var 

signifikant längre om den framkallades med en blodtrycksmanschett15. Författarna 

konstaterade att blodtrycksmanschetten var den mest reproducerbara metoden15. I en 

annan studie genomförd på 94 venösa segment hos patienter med klinisk konstaterad VI 

konstaterades också en signifikant högre refluxhastighet om den framkallades med hjälp 

av handkompression istället för med en blodtrycksmanschett, dock upplevde de 

svårigheter att bibehålla probens position när den manuella kompressionen 

genomfördes26. Vikten av reproducerbarhet och standardisering vid diagnostik av VI 

kommenterades i en studie genomförd på 32 friska individer där det rekommenderades att 

en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett bör användas vid diagnostik av VI19. I en 

studie genomförd för att förfina diagnostiken av VI konstaterades det att en 

duplexundersökning genomförd i stående position med en distal kompression hade bäst 

sensitivitet (91%), specificitet (100%) och träffsäkerhet (95%)17. Dock kunde författarna 

inte påvisa någon signifikant skillnad mellan att använda en automatisk uppblåsbar 

blodtrycksmanschett och en manuell handkompression17. I en studie från 199421 där 68 

extremiteter med reflux kontrollerades i stående och liggande position samt med hjälp av 

valsalvas manöver, handkompression och kompression genomförd med 

blodtrycksmanschett konstaterades att graden av VI kunde underskattas om 

handkompression användes21. Dessutom friskförklarades ca 20% av de patienter som 

hade VI när handkompression användes21. Andra författare menar att det finns en risk för 

överdiagnostik (att friska vener bedöms som sjuka) när handkompression används då 

handkompressionen vid vissa tillfällen har visats inte producera en tillräckligt hög och 

lång tryckgradient i klaffplanet för att klaffarna ska provoceras att stängas varför friska 

vener då kan diagnostiseras som sjuka27. För att reda ut om den uppmätta refluxen 

påverkas av om den framkallas med handkompression eller med hjälp av en 

blodtrycksmanschett genomfördes denna studie. 

1.5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka om det förelåg någon skillnad i gradering av 

insufficiens vid misstänkt VI i VSM mitt på låret och om den maximala refluxhastigheten 

påverkades om refluxen provocerades fram med en distal handkompression jämfört med 

en distal kompression genomförd med en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett. 



	   6 

Dessutom skulle repeterbarheten och mätnoggrannheten för tre olika metoder att 

framkalla reflux vid misstänkt VI kontrolleras. 

 

Frågeställning 1: Föreligger det skillnad i graderingen av VI när en automatisk 

uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden används eller när en handkompression över 

vaden genomförs? 

Frågeställning 2: Föreligger det skillnad i maximal refluxhastighet när en automatisk 

uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden används eller när en handkompression över 

vaden genomförs? 

Frågeställning 3: Föreligger det skillnad i graderingen av VI när en handkompression 

över vaden eller en handkompression över låret genomförs? 

Frågeställning 4: Föreligger det skillnad i maximal refluxhastighet när en 

handkompression över vaden eller en handkompression över låret genomförs? 

Frågeställning 5: Vilken metod för att framkalla en reflux har bäst repeterbarhet och 

mätnoggrannhet av en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden, en 

handkompression över vaden och en handkompression över låret? 
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2. Material och Metod 

2.1. Material 

En ACUSON™ Sequoia® 512 (Siemens AB, München, Tyskland) med en 6L3 linjär 

multiprobegivare (4-6MHz) och en LOGIQ® E9 (GE Healthcare, Amersham, 

Storbritannien) med en 9L-D linjär multiprobegivare (3-8MHz) användes vid 

mätningarna. Samtliga mätningar genomfördes av samma biomedicinsk 

analytikerstudent. Standardprogram för venduplexundersökningar med grundinställningar 

användes på båda apparaterna. Lectro Derm➀ Ultraljudsgel (Stockholms Analytiska Lab 

AB, Stockholm) användes vid samtliga undersökningar. En 12cm bred 

blodtrycksmanschett med tillhörande pump (Stille AB, Stockholm, Sverige) placerades 

nedanför knäet. En tryckindikator (Speidel & Keller, Jungingen, Tyskland) visade det 

tryck som manschetten pumpades upp till. Ett måttband användes för att bestämma 

mitten på låret.  

2.2. Testpersoner 

Mätningarna genomfördes på 20 VSM mitt på låret (10 vänster och 10 höger). 20 

testpersoner (tp) varav 16 kvinnor och 4 män med medianåldern 42,5år (36-61,5år) deltog 

i studien. Upprepade mätningar genomfördes i en subpopulation bestående av 4 tp varav 

alla var kvinnor med medianåldern 47,5år (36-62,5år) på 2 vänster och 2 höger VSM mitt 

på låret. 

2.3. Metod 

Patienter som var remitterade till den Fysiologiska kliniken på USÖ för att genomföra en 

venduplexundersökning på grund av misstanke om VI rekryterades till studien. Enbart de 

patienter som uppvisade reflux i VSM mitt på låret tillfrågades om de ville delta i studien. 

Patienterna informerades då muntligen och skriftligen om studien enligt bilaga 1 och fick 

ge sitt samtycke innan några mätningar genomfördes. Ultraljudsmaskinen ställdes på den 

sida om britsen som skulle undersökas. Tp placerades på rygg på en tippbräda med 

fötterna neråt. Tippbrädan vinklades upp i 45º8,17 och tp ombads att stödja på det ben som 

inte skulle undersökas samt att vinkla ut det ben som skulle undersökas. Mitten på låret 

bestämdes med hjälp av ett måttband från ljumsken ner till femurs mediala epikondyl och 

markerades med en penna. Blodtrycksmanschetten placerades nedanför knäet. När 
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vänster ben undersöktes hölls proben med vänster hand och när höger ben undersöktes 

hölls proben med höger hand medan de distala handkompressionerna genomfördes med 

den motsatta handen. VSM lokaliserades i tvärsnitt och vinklades sedan in i längdsnitt så 

att markeringen på låret var mitt på ultraljudsgivaren. Blodtrycksmanschetten pumpades 

upp med hjälp av tryckluft under ca 3s till 100mmHg19,21,23,26,28,29 och tömdes därefter 

mycket snabbt på luft. Spektraldoppler användes för att registrera refluxen och med hjälp 

av ultraljudsmaskinens mätprogram mättes den maximala refluxhastigheten. För att 

refluxen skulle bedömas som signifikant skulle durationen på refluxen överstiga 0,5s5,9-

11,19,21,22,29. VSM vinklades på nytt in i längdsnitt och kompressionen med 

blodtrycksmanschetten upprepades en gång till. Sedan togs manschetten bort och samma 

procedur genomfördes två gånger med en maximal handkompression på låret precis 

ovanför knäet. Efter detta genomfördes två handkompressioner precis nedanför knäet 

över vaden. För att kontrollera mätnoggrannheten för de olika metoderna genomfördes 

fem upprepade kompressioner på varje position på en subpopulation bestående av fyra tp. 

Refluxhastigheter på 0,05-0,10m/s bedömdes som lindrig insufficiens (grad 1), 

hastigheter på 0,10-0,15m/s bedömdes som måttlig insufficiens (grad 2) och hastigheter 

>15m/s bedömdes som kraftig insufficiens (grad 3)4,25. 

2.4. Etiska överväganden 

Det föreligger inga kända risker med en ultraljudsundersökning av venerna16. Patienterna 

informerades skriftligen (bilaga 1) och muntligen om studien, att det var frivilligt att delta 

och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva uppge någon 

förklaring. Verksamhetschefen godkände att studien genomfördes. 

2.5. Statistik 

Det högsta av de två värdena på den maximala refluxhastigheten användes vid de 

statistiska beräkningarna. Normalfördelade variabler angavs som medelvärde±1,96 

standardavvikelser (SD)30. Icke normalfördelade variabler angavs som median (q1-q3)30. 

Ett tvåsidigt parat t-test genomfördes för att kontrollera om det förelåg några signifikanta 

skillnader i den maximala refluxhastigheten när den framkallades med hjälp av en 

blodtrycksmanschett över vaden och en handkompression över vaden. Dessutom 

genomfördes parat t-test för att jämföra den maximala refluxhastigheten när den 
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framkallades med hjälp av en handkompression över vaden med en handkompression 

över låret30. Statistisk signifikans definierades som p<0,05. Metodernas 

överensstämmelse kontrollerades genom att de uppmätta värdena på den maximala 

refluxhastigheten för de olika metoderna markerades ut och att en ekvivalenslinje 

konstruerades samt genom att beräkna 95% Limits of Agreement (LoA 95%)31. 

Ekvivalenslinjen är den linje som kan dras i 45º vinkel från origo när två olika metoder 

som mäter samma sak jämförs med varandra i ett punktdiagram. Om metoderna 

överensstämmer helt kommer alla uppmätta värden att hamna längs ekvivalenslinjen31. 

LoA 95% uppskattades med hjälp av medelskillnaden mellan två metoder±1,96SD för 

skillnaderna mellan metoderna. LoA 95% representerar det intervall inom vilka 95% av 

skillnaderna mellan två metoder som jämförs med varandra förväntas att hamna31. Bland-

Altman diagram konstruerades med medelvärdet mellan två metoder jämfört med 

skillnaden mellan de två metoderna31. 

 

För att kontrollera mätnoggrannheten för de olika metoderna för att framkalla en reflux 

beräknades variationskoefficienter (CV) för den maximala refluxhastigheten på de fyra 

testdeltagarna (subpopulationen) där fem upprepade mätningar genomfördes på varje 

position. Ett medelvärde för de fyra försökspersonernas CV för varje metod beräknades30. 

SD för upprepade mätningar på en testperson kan användas för att ”measurement error” 

(sw) för metoden ska kunna uppskattas32. sw för de tre metoderna som användes för att 

framkalla reflux bestämdes med hjälp av formeln: sw= √medel för inom-individ variansen 

(inom-individ varians=SD för varje individ upphöjt i två)32. Repeterbarheten används för 

att beskriva hur stor skillnaden blir mellan två upprepade mätningar på samma person i 

95% av alla upprepade mätningar genomförda med en metod. Den beräknades för varje 

metod som användes för att framkalla en reflux med hjälp av formeln: √(2*1,96*sw)32. 

Individens standardavvikelse på den maximala refluxhastigheten vid upprepade 

mätningar jämfördes med individens medelvärde vid upprepade mätningar för att 

kontrollera om storleken på standardavvikelsen ökar vid stigande mätvärden på den 

maximala refluxhastigheten32. Beräkningarna genomfördes i Microsoft® Excel 2011 for 

Mac samt i Numbers by Apple®.  
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3. Resultat 

3.1. Insufficiensgrad 

När provokationen av venen genomfördes över vaden, oavsett tillvägagångssätt, 

bedömdes 19 av 20 VSM som vener med insufficiensgrad 3 och en bedömdes ha 

insufficiensgrad 1. När kompressionen genomfördes med handen på låret bedömdes 

enbart tolv av de totalt 20 undersökta venerna ha kraftig insufficiens (tabell 1). 
 

Tabell 1: Antal VSM som bedömdes som lindrigt, måttligt eller kraftigt insufficienta vener beroende på 
vilken maximal hastighet som uppmättes på refluxen indelat i grupper efter vilken metod som användes för 
att framkalla refluxen. 

      Insufficiensgrad 

Metod 
Lindrig insufficiens 

(st) 
Måttlig insufficiens 

(st) 
Kraftig insufficiens 

(st) 
Totalt 

(st) 
Blodtrycksmanschett 1 0 19 20 

Vadkompression 1 0 19 20 
Lårkompression 4 4 12 20 

 

3.2. Maximal refluxhastighet 

När blodtrycksmanschetten över vaden användes för att framkalla en reflux blev den 

maximala refluxhastigheten 0,33±0,20m/s. När en manuell handkompression över vaden 

användes blev hastigheten 0,31±0,22m/s (figur 3). När en manuell handkompression över 

låret genomfördes blev hastigheten 0,17±0,16m/s. Den maximala refluxhastigheten blev 

signifikant högre när den manuella vadkompressionen jämfördes med den manuella 

lårkompressionen (p<0,001) (figur 4). Ingen signifikant skillnad i maximal 

refluxhastighet kunde påvisas när blodtrycksmanschetten över vaden jämfördes med 

vadkompressionen (p>0,05).  
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Figur 3: Medel för den maximala refluxhastigheten med 1,96x standardavvikelse framkallad med hjälp av 
en blodtrycksmanschett över vaden samt med en handkompression över vaden genomförd på 20 VSM mitt 
på låret. 
 

	    

Figur 4: Medel för den maximala refluxhastigheten med 1,96x standardavvikelse framkallad med hjälp av 
en handkompression över vaden samt en handkompression över låret genomförd på 20 VSM mitt på låret. 
*Signifikant högre hastighet jämfört med handkompression över låret, p<0,001. 
 

Figur 5 visar två Bland-Altman diagram där de olika metoderna för att framkalla en 

reflux jämförs med varandra. LoA 95% när en manuell handkompression över vaden 

jämfördes med en manuell handkompression över låret varierade mellan -0,06m/s till 

0,32m/s (0,13±0,19m/s, figur 5). LoA 95% när en manuell handkompression över vaden 

jämfördes med att använda en automatisk blodtrycksmanschett varierade mellan -0,18m/s 

till 0,22m/s (0,02±0,20m/s, figur 5).  
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Figur 5: Bland-Altman diagram där de tre olika metoderna som användes för att framkalla en reflux vid 
venös insufficiens i VSM (20st) mitt på låret jämförs med varandra. Limits of Agreement 95% (Loa 95%) är 
markerade i figuren med medelvärde för skillnaderna mellan metoderna ±1,96*SD för skillnaderna mellan 
metoderna. 
 

I figur 6 jämförs överensstämmelsen mellan varje försökspersons maximala 

refluxhastighet framkallad med en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över 

vaden, med en vadkompression samt när den framkallades med en lårkompression. I 

figuren är ekvivalenslinjen markerad så att skillnaderna mellan de olika metoderna kan 

tydliggöras. När en manuell vadkompression jämförs med en manuell lårkompression blir 

den maximala refluxhastigheten högre med den manuella vadkompressionen i 95% av 

fallen (19 av 20 mätningar, figur 6). När den automatiskt uppblåsbara 

blodtrycksmanschetten över vaden jämförs med den manuella vadkompressionen fås 

samma resultat på den maximala refluxhastigheten vid 3 av 20 mätningar (15%). 

Blodtrycksmanschetten genererade högre hastighet vid 11 av 20 mätningar (55%) medan 

den manuella vadkompressionen genererade högre värden vid 6 av 20 mätningar (30%, 

figur 6). 
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Figur 6: Jämförelse mellan uppmätt maximal refluxhastighet vid insufficiens i VSM mitt på låret (20st) 
framkallad med hjälp av en blodtrycksmanschett över vaden, manuell vadkompression samt manuell 
lårkompression med en inritad ekvivalenslinje. 

3.3. Mätnoggrannhet och repeterbarhet 

CV för den maximala refluxhastigheten när en automatisk uppblåsbar 

blodtrycksmanschett över vaden användes för att framkalla en reflux blev 9,3%. När en 

manuell vadkompression genomfördes för att framkalla refluxen blev CV 10,5% och när 

en manuell lårkompression genomfördes för att framkalla refluxen blev CV 21,0%. 

 
Figur 7: Individens standardavvikelse jämförs med individens medelvärde för den maximala 
refluxhastigheten i subpopulationen (4 tp) efter fem upprepade mätningar framkallad med hjälp av en 
automatisk blodtrycksmanschett över vaden, en manuell kompression över vaden samt en manuell 
kompression över låret. 
 

I figur 7 jämförs standardavvikelsen för den maximala refluxhastigheten mot dess 

medelvärde för varje tp i subpopulationen (4 tp) där fem upprepningar med varje metod 

för att framkalla en reflux genomfördes för att kontrollera om SD ökar med ett stigande 

mätvärde på den maximala refluxhastigheten. Ingen tydlig trend kunde ses för någon av 
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de tre olika metoderna, men när handkompressionen genomfördes över låret så fås de 

lägsta mätvärdena trots att SD för metoden är bland de högsta värdena. 

 

sw var när en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden användes 0,03m/s. 

När en manuell lårkompression användes för att framkalla en reflux samt när en manuell 

vadkompression användes blev sw för metoderna 0,04m/s. Repeterbarheten för metoden 

när en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden användes för att framkalla 

en reflux blev 0,09m/s. När en manuell vadkompression genomfördes blev den 0,11m/s 

och när en manuell lårkompression genomfördes blev den 0,12m/s. 
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4. Diskussion 

4.1 Insufficiensgrad 

Manuell vadkompression och en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett gav exakt 

samma resultat på graderingen av insufficiensen i VSM mitt på låret (tabell 1). En viss 

skillnad i insufficiensgradering kunde dock påvisas mellan de metoderna och 

genomförandet av manuell lårkompression då enbart tolv av 20 VSM blev bedömda som 

kraftigt insufficienta vid lårkompression jämfört med 19 av 20 VSM med de andra två 

metoderna. På grund av det låga deltagandet kunde ingen statistisk beräkning genomföras 

för att bekräfta om det var en signifikant skillnad. Detta tyder på att användningen av 

lårkompression för att bedöma insufficiensgraden i VSM mitt på låret kan ge en 

underskattning av insufficiensgraden vilket i sin tur kan påverka bedömningen av vilken 

typ av behandling som ska genomföras2-6,14. Resultatet skiljer sig till viss del från en 

studie genomförd 1994 där författarna konstaterade att det fanns en risk att 

insufficiensgraden kunde underskattas om en handkompression användes istället för en 

automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett för att framkalla en reflux21. Det påvisades 

dessutom att ca 20% av de insufficienta venerna friskförklarades när en handkompression 

genomfördes för att framkalla en reflux21. En annan studie har poängterat att det finns en 

risk att det inte produceras en tillräckligt hög transvalvulär tryckgradient för att 

venklaffarna ska stängas när handkompression genomförs varför det kan påverka 

diagnostiseringen av insufficienta vener och vener som egentligen är friska kan bedömas 

som sjuka27. Dock så genomfördes undersökningarna i den studien med testpersonerna i 

liggande position27. Risken att klaffarna inte skulle stängas efter en provokation borde 

inte vara aktuell när undersökningen genomförs med patienten i stående position då det 

hydrostatiska trycket i venerna i benen är högre i stående jämfört med liggande position, 

varför venklaffarna redan innan provokationen ska vara stängda om de är helt friska2-4. 

Resultaten i denna studie tyder på en kompression över vaden, antingen med en 

blodtrycksmanschett eller med en handkompression, bör genomföras för att inte vissa 

insufficienta vener ska underskattas eller till och med friskförklaras trots att det föreligger 

reflux i dem vilket kan bli fallet om en handkompression över låret används för att 

provocera fram en reflux. 
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De flesta deltagarna i studien bedömdes ha en kraftig reflux i VSM mitt på låret. 

Dessutom var den maximala refluxhastigheten relativt hög bland testdeltagarna 

(0,33±0,20m/s med manschett, 0,31±0,22m/s med vadkompression, 0,17±0,16m/s med 

lårkompression) vilket innebär att de flesta var mycket över gränsen för bedömningen att 

VSM hade kraftig insufficiens (maximal refluxhastighet >0,15m/s=kraftig 

insufficiens4,25). Det är en begränsning av studien att det inte var fler deltagare som hade 

en mildare grad av insufficiens vilket gör det svårt att bedöma om det finns risker att 

underskatta graden av insufficiens hos patienter som inte har en lika kraftig insufficiens i 

VSM mitt på låret. 

4.2. Maximal refluxhastighet 

En signifikant högre maximal refluxhastighet konstaterades mellan att framkalla refluxen 

med en manuell vadkompression och en manuell lårkompression (figur 4). Ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas på den maximala refluxhastigheten när metoden där en 

automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över vaden jämfördes med en manuell 

handkompression över vadmuskeln (figur 3). Detta resultat skiljer sig något åt från 

tidigare genomförda studier där det konstaterats signifikant högre maximala 

refluxhastigheter när en handkompression över vaden har använts för att framkalla en 

reflux jämfört med när en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett har använts15,26. 

Detta kan bland annat bero på att författarna till studien genomförd 200915 använde sig av 

en person som genomförde handkompressionen (med två händer) och en som 

genomförde själva ultraljudsundersökningen15, varför en kraftigare manuell kompression 

kunde genomföras jämfört med i den här studien.  

 

I figur 6 ges en överblick över hur väl de olika metoderna att framkalla reflux stämmer 

överens med varandra vid mätning av den maximala refluxhastigheten och det syns 

tydligt att om en handkompression över vaden används så blir den uppmätta maximala 

refluxhastigheten högre (95% av fallen) jämfört med om en manuell kompression över 

låret genomförs. Även LoA 95% (figur 5) mellan de två metoderna indikerar att en 

kompression genomförd över vaden genererar högre maximala refluxhastigheter jämfört 

med en manuell handkompression över låret. När båda metoderna genomförs över vaden 
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(manuell och blodtrycksmanschett) så varierar inte den uppmätta maximala 

refluxhastigheten lika mycket utan värdena håller sig relativt jämt fördelade kring 

ekvivalenslinjen även om blodtrycksmanschetten genererar högre maximal 

refluxhastighet i 55% av mätningarna medan handkompressionen över vaden genererar 

högre maximal refluxhastighet i 30% av mätningarna.  

4.3. Mätnoggrannhet och repeterbarhet 

Den lägsta CV som uppmättes hos de tre olika metoderna för den maximala 

refluxhastigheten var med den automatiskt uppblåsbara blodtrycksmanschetten över 

vaden (9,3%). Detta indikerar att den automatiskt uppblåsbara blodtrycksmanschetten är 

den metod som är stabilast (och därmed mest repeterbar) vid upprepade mätningar, 

framförallt om den jämförs med en manuell kompression över låret (CV=21,0%). Andra 

indikationer på att den automatiskt uppblåsbara blodtrycksmanschetten är stabilare än de 

andra metoderna på att framkalla en reflux (speciellt i jämförelse med den manuella 

lårkompressionen) var att repeterbarheten var lägre och att sw var något lägre. Det bör 

poängteras att repeterbarheten var relativt hög för alla tre metoderna (manschett: 0,09m/s, 

handkompression vad: 0,11m/s respektive handkompression lår: 0,12m/s) vilket skulle 

kunna ge en påverkan på graderingen av insufficiensen4,25 oavsett metod, varför det är av 

vikt att kontrollera detta noggrannare i en större population för att säkerställa vilken 

metod som är bäst vid diagnostik av VI. Tidigare studier har påpekat svårigheten att 

standardisera de manuella metoderna för att framkalla en reflux vilket leder till en större 

variation i de uppmätta resultaten med dessa metoder9,15,17,19,21,26,27. I en studie från 

199317 kunde författarna inte påvisa några signifikanta skillnader mellan att använda en 

automatiskt uppblåsbar blodtrycksmanschett eller en manuell handkompression vid 

diagnostisering av venös insufficiens, men författarna påpekade att det krävdes mycket 

övning för undersökaren för att uppnå konsekventa resultat med den manuella metoden17. 

I samma studie konstaterades det att om lårkompression användes vid diagnostik av VI 

riskerades vener som har en VI att feldiagnostiseras som friska. De konstaterade också att 

sensitiviteten blev låg när en lårkompression genomfördes och att det var en svår 

manöver att genomföra17. Det är rekommenderat att använda en automatisk uppblåsbar 

blodtrycksmanschett när det krävs standardisering av metoden för att påfresta 

venklaffarna9,17. Andra studier rekommenderar att en automatisk blodtrycksmanschett 
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används vid diagnostik av VI eftersom det är en reproducerbar och konstant metod21. Den 

metoden går dessutom att standardisera, vilket är svårt med de manuella metoderna27, och 

den kräver inte något patientdeltagande, vilket är fallet när valsalvas manöver används27. 

Det är därför inte speciellt oväntat att CV för den automatiskt uppblåsbara 

blodtrycksmanschetten är lägre jämfört med de två manuella metoderna då den metoden 

inte varierar beroende på undersökarens handstorlek, handstyrka, patientens omfång på 

benen samt med vilken kraft och under hur lång tid som handkompressionen genomförs. 

CV för den automatiskt uppblåsbara blodtrycksmanschetten stämmer överens med 

tidigare studiers resultat15,23.  

4.4. Metoddiskussion 

I tidigare studier har det påvisats att venduplex är en metod med hög sensitivitet (83%-

97%)8,10,15,17,29 och specificitet (86%-100%)8,10,15,17,29 för diagnostik av VI. Resultaten har 

dock varierat på grund av att studierna har genomförts på olika sätt samt att det inte finns 

någon direkt golden standard för att genomföra venduplex för diagnostik av VI och att 

det därmed inte finns någon bra metod att jämföra nya diagnostiska verktyg med17,19,21. 

Att olika studier har genomförts på olika sätt (till exempel hur många som har deltagit i 

undersökningen av patienterna, hur mycket tryck som blodtrycksmanschetten pumpats 

upp till, vilka variabler av refluxen som kontrollerats, vilken position patienterna har 

undersökts i, vilka vensegment som har kontrollerats mm)8,9,15-19,21-23,26,33 gör det svårare 

att jämföra resultaten från den här studien och dra några konkreta slutsatser. Resultaten 

ger dock en indikation mot vilken metod som är bäst att använda sig av när diagnostik av 

VI ska genomföras. Dessutom kontrollerades enbart intra-observatör variationen varför 

slutsatser kring inter-observatör variationen inte kan göras utan ytterligare studier krävs 

för att kontrollera hur de olika metoderna för att framkalla reflux varierar mellan olika 

undersökare. 

 

Resultaten i denna studie skulle ha kunnat statistiskt bearbetats med en variansanalys 

istället för med ett tvåsidigt parat t-test eftersom tre olika mätpunkter jämförs med 

varandra34. Dock anses den huvudsakliga jämförelsen göras mellan att genomföra en 

manuell handkompression över vaden och att använda en automatisk uppblåsbar 

blodtrycksmanschett över vaden varför ett tvåsidigt parat t-test kunde genomföras30. En 
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ytterligare jämförelse med att genomföra en handkompression över låret genomfördes 

dels ur ergonomisk synvinkel3,4,16, dels därför att vissa författare anser att provokationen 

bör genomföras så nära det vensegment som undersöks som möjligt5,19,21. Den manuella 

handkompressionen över låret jämfördes med den manuella handkompressionen över 

vaden. 

 

Ordningen på hur de olika mätningarna genomfördes randomiserades inte utan två (eller 

fem i subpopulationen) kompressioner med en automatisk blodtrycksmanschett över 

vaden genomfördes alltid först följt av två (fem) manuella kompressioner genomförda 

över låret och till sist två (fem) handkompressioner över vaden. Detta kan ha gett ett 

systematiskt fel vid mätningarna och kan därmed ha påverkat resultatet i studien. Om 

studien skulle upprepas igen på ett liknande sätt är det en faktor som behöver förändras. 

 

För att undvika arbetsskador är det viktigt med en god arbetsmiljö och det är viktigt att de 

som arbetar gör det i korrekta ergonomiska positioner35. Vikten av att ha en korrekt 

ergonomisk position vid diagnostik av insufficienta vener har påpekats av flera 

författare3,4,16. Detta kan underlättas av att använda en automatisk uppblåsbar 

blodtrycksmanschett jämfört med en manuell handkompression då undersökaren enbart 

behöver trycka på en knapp eller vrida på en spak för att provocera venen istället för att ta 

i med maximal handkraft över patientens ben i krångliga positioner3,4,16.  

4.5. Slutsats 

En viss skillnad i insufficiensgradering kunde ses när kompressionen genomfördes över 

vaden, oavsett tillvägagångsätt, jämfört med om den genomfördes över låret. Signifikant 

högre maximal refluxhastighet kunde konstateras om kompressionen genomfördes med 

en manuell kompression över vaden jämfört med en manuell kompression över låret. 

Ingen signifikant skillnad på den maximala refluxhastigheten kunde konstateras när 

kompressionen genomfördes över vaden, oavsett tillvägagångssätt. Detta indikerar att 

kompression bör genomföras över vaden istället för över låret vid undersökning av VI i 

VSM mitt på låret för att en eventuell reflux inte ska missbedömas. 
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Resultaten på CV, repeterbarhet samt ”measurement error” indikerar att den metod som 

har bäst mätnoggrannhet och repeterbarhet för att framkalla en reflux vid diagnostik av 

VI i VSM mitt på låret är att använda en automatisk uppblåsbar blodtrycksmanschett över 

vaden. Denna metod anses också vara bäst ur ergonomisk synvinkel. 

 

För att ytterligare kontrollera vilken metod som är bäst vid diagnostik av VI i 

vensystemet i benen rekommenderas ytterligare studier där fler vensegment och en större 

population inkluderas i studien. Dessutom bör även inter-observatör variationen mellan 

de olika metoderna kontrolleras för att det ska kunna konstateras vilken metod för att 

framkalla en reflux som är bäst vid diagnostik av VI. 
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7. Bilaga 1. 
 

Information till frivilliga deltagare i en studie för att utvärdera 
effekten av handkompression samt kompression med hjälp av 
en automatisk blodtrycksmanschett vid diagnostisering av 
venös insufficiens. 
 
Du tillfrågas nu härmed om frivilligt deltagande i en studie genomförd 
av Jonna Meerits, student på biomedicinsk analytikerprogrammet. 
 
Bakgrund: För att venerna i benen ska kunna transportera blodet från benen tillbaka 
till hjärtat och därmed trotsa tyngdkraften finns det klaffar i venerna som hindrar blodet 
från att rinna tillbaka mot fötterna. Dessa klaffar kan ibland få svårt att hålla tätt vilket 
leder till att blodet rinner mot benen istället för hjärtat. Det ger en påfrestning på venerna 
och kan ge symptom som åderbråck, tyngdkänsla, svullnad, hudförändringar mm. Med 
hjälp av en ultraljudsundersökning kan detta läckage anatomiska position och 
funktionella påfrestning på venerna diagnostiseras. 
 
Syfte: För att påvisa detta läckage kan olika manövrar genomföras. Den här studien ska 
jämföra tre olika manövrar som används för att påvisa läckage i venerna och kontrollera 
om de på något sätt kan påverka diagnostiseringen av läckaget. 
 
Genomförande: När du kommer på din undersökning av dina vener kommer sex extra 
mätningar att genomföras om du godkänner deltagande i studien. En ultraljudsgivare 
kommer att placeras över mitten på en ven, kallad Vena saphena magna, som går på 
insidan av låret. För att påvisa ett eventuellt läckage i den venen kommer först två 
kompressioner med hjälp av en blodtrycksmanschett att genomföras. Med hjälp av 
ultraljudet kan hastigheten på det blod som eventuellt läcker tillbaka mätas. Efter det 
genomförs ytterligare fyra kompressioner men då med hjälp av handen två gånger precis 
ovanför knäet samt två gånger på nedanför knäet. Även då kommer hastigheten på blodet 
som läcker tillbaka att mätas. 
 
Tidsåtgång: De sex extra mätningarna kommer att förlänga undersökningen med 
knappt 10min.  
 
Fördelar: Du kommer att få några extra mätningar vi din undersökning vilket ger en 
extra noggrann diagnostisering. Deltagande i studien kommer hjälpa oss att utveckla 
undersökningsmetoden och säkerställa att den blir så noggrann som möjligt. 
 
Risker: Det finns inga dokumenterade allvarliga risker med att genomgå en 
ultraljudsundersökning. 
 
Hantering av data: Dina personuppgifter kommer att lagras i ett register och 
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databehandlas. De är sekretessbelagda och ingen obehörig kommer att ha tillgång till 
detta register. Vid databehandling kommer ditt namn och ditt personnummer att ersättas 
med en kod och endast de som är ansvariga för studien kommer att ha tillgång till 
”kodnyckeln”. Hanteringen av dina personuppgifter regleras av Personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204). 
 
Resultat: Resultatet på studien kommer att sammanställas i en C-uppsats kopplad till 
Örebro Universitet. 
 
Frivillighet: Deltagandet i studien är helt frivilligt och det kan närsomhelst avbrytas 
utan någon förklaring. De mätningar som då har genomförts på dig kommer att förstöras. 
 
Ansvariga för studien: 
 
Handledare:  Irina Dioubanova, Specialistläkare 
 Fysiologisk kliniken 
 Universitetssjukhuset I Örebro 
 
Undersökare:  Jonna Meerits, Student. 
 Biomedicinska analytikerprogrammet 
 Örebro Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien. Jag har fått 
information vad studien handlar om samt att det är frivilligt att delta. 
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Ort och datum 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Signatur och namnförtydligande 
 
 

 

	  


