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ABSTRACT  

    Ejection fraction is a measurement of the chamber function and it decreases when the pump 

function deteriorates such as in the heart failure situation and one of the most common and 

important methods to examine the heart is echocardiography (ultrasound of the heart) and it is 

also used to get two dimensional pictures of the heart, such as left ventricular diameters and wall 

thickness and the morphology of the heart valves. By the use of the Doppler-technique also 

velocities of the blood can be visualized giving the possibility of evaluating stenosis, leakages 

and shunts in the heart. From the velocity pressures can also calculated. It gives no radiation 

exposition and can be used in the emergency room, the operating theatre etc.  

From the two-dimensional pictures, the left ventricular function can be evaluated with the help of 

different methods. The most important being the ejection fraction. 

 

With isotope angiography it is possible to evaluate the ejection fraction for both left and right 

ventricular. This method has historically been considered to be the Gold Standard for left 

ventricular ejection fraction - estimation.       

     

At the Departments of Clinical Physiology and Nuclear medicine, Uppsala University Hospital, 

an ejection fraction determination with echocardiography and isotope angiography were 

performed in 85 patients, aged 25-75 years and out of these 85 patients a further selection was 

done, where the most representative cases over a range of ejection fraction-values were picked 

out and put together in a database of 19 cases for comparison of ejection fraction estimation. 
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INTRODUKTION 

    Hjärtsvikt, som även benämns hjärtinsufficiens eller hjärtinkompensation (congestive heart 

failure) är symtom på en bakomliggande hjärtsjukdom och är alltså inte en sjukdom i sig, varför 

det alltid är viktigt att försöka klarlägga orsaken till att hjärtat sviktar. Hjärtsvikt är ofta 

odiagnostiserad på grund av en allmän brist i enighet av definition och svårighet att ställa 

diagnos, speciellt när tillståndet anses vara övervägande "lindrigt" (Stefan Neubauer 2007). 

Hjärtsvikt är den ledande orsaken till sjukhusvård för individer äldre än 65 år (Krumholz HM et 

al., 2000). Prevalensen i västvärlden beräknas vara 1-4 % av befolkningen.  

Fysikaliskt sett kan hjärtat betraktas som en extremt välreglerad volymspump med mycket stor 

slitstyrka och anpassningsförmåga. Denna muskelpump består av fyra hålrum: Höger och vänster 

förmak respektive höger och vänster kammare. Syrefattigt blod från kroppen kommer in i höger 

förmak via de båda hålvenerna. Blodet passerar trikuspidalisklaffen ned till höger kammare, som 

pumpar blodet förbi pulmonalisklaffen till lungorna. Blodet syresätts i lungorna och går sedan 

vidare till vänster förmak, därefter förbi mitralisklaffen ner till vänster kammare. Härifrån 

pumpas det nu syrerika blodet genom aortaklaffen ut till resten av kroppen. Trikuspidalis- och 

mitralisklaffen kallas även segelklaffar och aorta- respektive pulmonalisklaffarna benämns även 

fickklaffar. 

Hjärtat och framförallt kamrarna arbetar i två faser, en pumpfas - systole och en fyllnadsfas - 

diastole. Höger och vänster kammare kan betraktas som två åtskilda muskelpumpar som arbetar 

synkront, men under olika förhållanden. Den högra kammaren arbetar under ett medeltryck på 15 

mmHg (millimeter kvicksilver) och den vänstra arbetar under ett medeltryck på 90 mmHg. För 

att kunna arbeta mot så höga tryck är väggtjockleken dvs. muskeln större i vänster kammare än i 

höger. 

Ett av de viktigaste måtten på hjärtats pumpförmåga är den s.k. ejektionsfraktionen (EF). EF 

definieras som den andel av den slutdiastoliska blodvolymen som pumpas ut i varje slag enligt 

formeln: 

 

EF = slutdiastolisk volym – slutsystolisk volym 

 slutdiastolisk volym  
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Ett annat mått på hjärtats pumpförmåga är slagvolymen (SV) som vanligen avser vänster 

kammare, men kan även avse höger kammare, men mer sällan förmaken och kan skrivas enligt 

följande: 

 

SV = slutdiastolisk volym – slutsystolisk volym 

 

Med hjärtsvikt avses en funktionsnedsättning hos hjärtat som medför att hjärtat inte kan förse 

kroppens organ med tillräcklig mängd syrerikt blod i förhållande till behovet. Detta kan vara dels 

en sviktande pumpfunktion, som kallas för systolisk svikt, och/eller en försämrad fyllnad som 

kallas för diastolisk svikt. En av de viktigaste orsakerna till systolisk svikt är förlust av 

muskelvävnad efter en hjärtinfarkt. Även andra sjukdomar såsom ett för högt blodtryck, klaff-fel 

med mera kan orsaka hjärtsvikt. Hjärtsvikt utvecklas oftast gradvis beroende på hur svår den 

bakomliggande sjukdomen är. Ett specialfall då det är mycket viktigt att med god mätprecision 

monitorera EF är under medicinering med potentiellt hjärttoxiska läkemedel, exempelvis vissa 

cytostatika, då hjärtsvikt kan utvecklas mycket snabbt och irreversibel myokardskada kan 

undvikas om denna utveckling upptäcks i tidigt skede. Vid sjunkande kontraktionsförmåga 

ändras hjärtats form och funktion i ett försök att kompensera för den sänkta 

kontraktionsförmågan. Detta sker genom att hjärtat (vanligen vänster kammare) vidgar sig och att 

friska områden kontraherar sig mer. På så sätt kan slagvolym och minutvolym (SV x 

hjärtfrekvens) upprätthållas. Kontraktionsförlust kan också ge upphov till tidsförskjutningar i 

hjärtats arbete, en s.k. asynkroni (bristande samordning) som ytterligare försämrar hjärtats 

verkningsgrad. 

    Ytterligare kompensationsmekanismer vid hjärtsvikt är framförallt en aktivering av sympatikus 

och renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS). Sympatikusstimuleringen leder till en ökad 

kontraktilitet i hjärtat och en ökad hjärtfrekvens och aktivering av RAAS leder till en ökad 

vätskeretention. Allt för att kroppen och hjärtat försöker upprätthålla en tillräcklig stor 

slagvolym. På sikt leder dock dessa kompensationsmekanismer till en ytterligare belastning på 

hjärtat och svikten förvärras. Först när kompensationsmekanismerna inte räcker till får patienten 

symtom - först vid ansträngning och sen även i vila.  

 

EF är ett ofta använt mått vid hjärtsvikt, då hjärtmuskelns kontraktionskraft ofta är nedsatt och 
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som leder till att hjärtats kammare tömmer sig sämre än normalt. När vänster kammare sviktar 

tenderar slagvolymen vid en given belastning att minska och den slutdiastoliska volymen att öka. 

Dessa båda förändringarna gör att EF minskar. EF beräknas i procent och är normalt minst 55 % 

(Tabell 1). 

 

Tabell 1. Gradering av sänkt ejektionsfraktion (EF) angett i procent samt referensvärden för både 

män och kvinnor  

 

Normal Lätt sänkt Måttligt sänkt Kraftigt sänkt 

> 55 % 45-54 % 30-44 % < 30 % 

 

 

En av de vanligaste och viktigaste metoderna att undersöka hjärtat med idag är ekokardiografi 

och en av de viktigaste frågeställningarna är storlek och funktion av vänsterkammaren (Lang R et 

al., 2006). 

    Ekokardiografi är en ultraljudsbaserad teknik, dvs. en diagnostisk undersökning baserad på 

reflektion av ultraljud. Principen är densamma som för ekolod, där en ultraljudssändare är 

uppbyggd kring piezoelektriska kristaller, som både producerar och tar emot ultraljudsvågor. 

Tekniken kan avbilda hjärtat i form av både stillbilder och rörliga bildsekvenser. Ultraljudets 

amplitud avtar successivt varefter det fortplantas och hur långt en ultraljudssignal når 

sammanhänger med bl a ljudets frekvens. Ett lågfrekvent ljud når längre än ett högfrekvent ljud. 

Orsaken till att ljudenergin avtar är att ultraljudsstrålen reflekteras och sprids alltmer ju djupare 

den kommer samt att ljudenergin övergår till en annan energi som t ex värme. 

Ultraljudsfrekvensen som används på en vuxen person ligger kring 2-3 MHz (megahertz). Hos 

barn används en mer högfrekvent givare som ger sämre penetration på djupet, men istället medför 

en bättre upplösning.  

 

En tvådimensionell registrering, 2-D-bild erhålls genom att man på mekanisk väg eller genom 

speciell elektronisk teknik låta ekostrålen snabbt svepa fram och tillbaka i ett plan. På så sätt kan 
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delar av eller hela hjärtat avbildas i en tvådimensionell projektion som visas på en TV-skärm. 

Antalet bilder som visas per sekund begränsas av ultraljudets hastighet, djupet och sektorns 

storlek och är så hög (upp till 200-300/sek) att ögat aldrig hinner uppfatta att bilder byts. Från den 

2-D-bilden beräknas hjärtrummens diametrar, väggarnas tjocklek samt en morfologisk 

bedömning av klaffarna. Man kan även se den regionala väggrörligheten, om den är normal eller 

om det förekommer eventuell hyperkinesi (ökad rörlighet), hypokinesi (sänkt rörlighet), akinesi 

(ingen rörlighet) eller invers rörlighet (motsatt rörlighet) som vid t ex aneurysm. 

    I kombination med Dopplerteknik som mäter frekvensändringen av ultraljudet som sker i 

samband med att reflektionerna kommer från ett föremål i rörelse kan även blodflödet, dess 

riktning och hastighet i hjärtat ses. Utifrån det får man även möjligheten att bedöma graden av 

eventuella förträngningar eller läckage i klaffarna samt om eventuella shuntar mellan höger och 

vänster sida av hjärtat finns. Ur hastigheterna kan även tryckskillnader i hjärtat beräknas.  

 

Den vanligaste metoden inom ekokardiografi är transthorakalt ekokardiogram, förkortat TTE, där 

givaren placeras på bröstkorgen på patienten från vilken ultraljudsbilderna registreras (Fig. 1).  

 

HF VF

VKHK

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Apikal 4-kammarbild där alla fyra hjärtrummen visualiseras samtidigt. VF = vänster 

förmak, VK = vänster kammare, HK = höger kammare och HF = höger förmak 

 

Ekokardiografi är en icke-invasiv (Espinola-Zavaleta N et al., 2006) och ger en snabb bedömning 

av hjärtats funktion på ett för patienten skonsamt sätt. Inga kända biverkningar i form av t ex 

strålning förekommer och metoden kan utnyttjas både vid akuta och elektiva (icke akuta) 

undersökningar samt även under pågående operativa ingrepp i hjärtat. Metoden kräver stor 

erfarenhet och noggrannhet hos undersökaren, sedan är det inte alltid möjligt att genomföra en 
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adekvat undersökning, då patienten är mycket kraftig eller om patienten har emfysem. 

    Med ekokardiografi kan man beräkna vänster kammares EF. Den bedömningen görs oftast från 

2-D-bilden (Rahmouni HW et al., 2008). Antingen genom en ungefärlig skattning med enbart 

ögats hjälp en s.k.eye-bulling eller kan man även använda sig av Simpsons formel som bygger på 

att volymen beräknas utifrån ett flertal tvärsnitt av 2-D-bilden varpå metoden ger en subjektiv 

bild av vänsterkammaren beroende på hur endokardiet markerats med en så kallad loop. Genom 

en formel som räknar ut EF-värdet där utlagd kontur av mätpunkter ger varje punkt ett värde 

(Vannan et al., 2005). 

    Ytterligare ett sätt att beräkna EF ekokardiografiskt är med hjälp av Teicholtzs formel som 

korrigerar för kammarens eliptiska form. Denna metod är bäst lämpad vid en mer uttalad 

dilatation. 

 

En annan metod att bedöma hjärtats funktion med är isotopangiografi. Med isotopangiografi är 

det även möjligt att göra en beräkning av höger kammares EF. Vid isotopangiografi använder 

man radioaktiva isotoper och en gammakamera används för att avläsa isotopaktiviteten i de 

verkliga tre dimensionerna, varför några antagande om geometrin inte behöver göras. Precisionen 

i mätningen blir bättre jämfört både med 2-D-ekokardiografi och med 

röntgenkontrastundersökning (Morris KG et al., 1985 och Ong L et al., 1986).  

    En isotopangiografi innebär att man registrerar en intravenöst injicerad radionukleids 

utbredning i blodbanan. Denna undersökning kan utföras på två sätt. Dels kan registreringen ske 

under första passagen av radionukleiden genom hjärtat och lungor och dels kan registrering göras 

efter uppnådd jämnvikt mellan den centrala och perifera cirkulationen skett s.k. jämnviktsstudie. 

    Det är framförallt jämnviktsstudierna som används för att bedöma vänster- och 

högerkammarens globala och regionala systoliska funktion (Jimènez-Angeles L et al., 2006). Till 

viss del även vänsterkammarens diastoliska funktion i framförallt i vila. Den är dock svår att 

tillämpa hos patienter med förmaksflimmer och patienter som har en mycket oregelbunden rytm.  

    Då de röda blodkropparna är jämnt fördelade i blodet föreligger ett linjärt förhållande mellan 

volymen i hjärtkamrarna och antalet registreringar som gammakameran har registrerat från 

kamrarna. På så sätt kan både de slutdiastoliska och slutsystoliska volymerna i kamrarna 

beräknas och EF räknas ut. 

 

 7



Vid Fysiologiska kliniken och Nuklearmedicinska avdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala 

utförs ekokardiografiska respektive isotopangiografiska undersökningar av hjärtan. Med hjälp av 

vårt databassystem har vi därför gjort sökningar på de patienter som inom ett relativt nära 

tidsintervall gjort både ekokardiografiska undersökningar samt isotopangiografiska 

undersökningar, för att få en jämförande undersökning av de båda metodernas säkerhet att 

bedöma vänsterkammarfunktionen. Noggrannhet och statistisk spridning av visuellt skattad EF 

utfördes av läkare på avdelning för ultraljud hjärta/kärl, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 
Material  

    Med hjälp av sökning i våra databassystem vid Fysiologiska kliniken och Nuklearmedicinska 

avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala har undersökningar inom ett relativt nära 

tidsintervall (År 2002-2008) kunnat hittas och parats ihop för jämförelse. Eftersom en mindre 

mängd isotopangiografiska undersökningar finns arkiverade jämfört med ekokardiografiska 

undersökningar (förhållande cirka 1:10) gjordes matchningen utifrån denna databas mot 

ekodatabasen. Av knappt 4000 isotopangiografier med åldersintervall 25-75 år, både män och 

kvinnor återstod efter denna matchning 85 undersökningar, där det även fanns en 

ekokardiografisk undersökning utförd. Av dessa valdes 19 fall som genomgått både en 

ekokardiografisk- och en isotopangiografisk undersökning, då tiden var begränsad för denna 

studie och för att få ett så litet antal patienter som möjligt, vilka sammanställs i en egen databas 

för visuell skattning av EF-värdet av läkare på avdelningen för ultraljud hjärta/kärl, Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. 

    För EKO (ekokardiografi) användes Helios ekodatabas med cirka 45 000 ekokardiografiska 

undersökningar och för isotopangiografi användes Nuklearmedicins Hermes Golddatabas med 

cirka 4000 isotopangiografiska undersökningar/år. 

     

Metod 

    Hjärtsvikt kan snabbt utvecklas och en irreversibel myokardskada kan uppstå, då en patient 

behandlas med potentiellt hjärttoxiska läkemedel som t ex cytostatika, är EF ett ofta använt mått, 
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men även ett viktigt mått vid just hjärtsvikt. Och för att beräkna vänster kammares EF är 

ekokardiografi en av de vanligaste och viktigaste metoderna att använda sig av, där även storlek 

och funktion av vänsterkammaren ställs. Ekokardiografi baseras på reflektion av ultraljud som är 

uppbyggd kring piezoelektriska kristaller, som både producerar och tar emot ultraljudsvågor och 

den bedömningen görs ofta från 2-D-bilden.  

    En annan viktig metod att bedöma vänster kammares EF med är isotopangiografi som innebär 

att man registrerar en intravenöst injicerad radionukleids utbredning i blodbanan. Även en 

beräkning av höger kammares EF är möjlig. Denna undersökning kan utföras på två sätt antingen 

en första passage studie, där detektering och gradering av shuntar mellan vänster och höger sida 

av hjärtat ses eller en jämnviktsstudie där vänster- och högerkammares globala och regionala 

systoliska funktion bedöms.  

  

Till denna studie har vi valt att primärt söka patienter som har genomgått två isotopangiografiska 

undersökningar med en så liten spridning som möjligt och en ekokardiografisk undersökning 

mellan dessa två isotopangiografier. Därefter beräknades referens-EF mellan de två uppmätta EF-

värdena från isotopangiografi i förhållande till den tidpunkt då ekokardiografi är utfört. Om t ex 

ekokardiografi var utfört precis mitt emellan EF1 som är 60 % och EF2 som är 68 % blir det 

jämförande EF-värdet lika med medelvärdet dvs. 64 %. Därefter beräknades spridningen mellan 

de två undersökningarna normerat (närmar sig normalvärdet) mot tiden mellan dem. Så om t ex 

ovanstående exempel skulle skilja 8 % och det är 8 månader mellan undersökningarna får man ett 

spridningsmått som är detsamma som om det hade skiljt 4 % över 4 månader. I detta fall 

eftersträvades lägsta möjliga spridningsmått.  

    Som ett andrahandsalternativ, när det inte fanns dubbla isotopangiografier valdes 

ekokardiografi så nära som möjligt i tiden från isotopangiografi. Referens-EF är i detta fall helt 

enkelt det uppmätta EF-värdet från isotopangiografin. För att statistiskt kunna bedöma hela 

ekokardiografi spridningen har specialistkompetenta läkare försökt sig på att göra exakta EF-

skattningar på samtliga 19 fall, där samtliga ekobilder från dessa undersökningar kopierades till 

en egen databas.  

    När tiden gått ut och undersökningen fick stängas hade dock tyvärr endast två läkare på 

avdelningen för ultraljud hjärta/kärl lämnat in EF-skattningar.  
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RESULTAT  

    För att bedöma noggrannheten och den statistiska spridningen av visuell skattning av 

framförallt vänster kammares ejektionsfraktion (EF) vid ekokardiografi (EF-EKO) användes 

isotopangiografi som referensmetod (EF-ERNA). 

Undersökningar inom ett relativt nära tidsintervall har kunnat hittas och paras ihop för att ur 

befintligt arkivmaterial erhålla så tillförlitliga referensvärden på ejektionsfraktionen (EF-ERNA) 

som möjligt till 19 ekokardiografiska undersökningar och dessutom med så god spridning som 

möjligt över hela skalan av möjliga EF-värden dvs. såväl låga EF-värden (dålig funktion) som 

höga värden (bra funktion). Två läkare på avdelningen för ultraljud hjärta/kärl, Akademiska 

sjukhuset i Uppsala skattade ett visuellt EF-värde för varje undersökning. 

Skattat EF-värde (EF-EKO) plottades mot referensvärdet (EF-ERNA) från isotopangiografi och 

en linjär regressionslinje dvs. överensstämmelsen mellan uppskattat och referensvärde 

beräknades. Lutningen av denna regressionslinje hos bedömare-2 talar för en tendens till 

underskattning vid höga EF-värden. Hos bedömare-1 fanns liknande lutning, men mindre uttalat.  

I fig. 2 visas de bägge bedömarnas värden på y-axeln mot referensvärdet på x-axeln. Här har även 

korrelationen mellan de bägge bedömarnas värden och referensvärdet beräknats. Bedömare-1 

hade en korrelation (R) på 0,8 mot referensvärdet och för bedömare-2 kan vi se att korrelationen 

var 0,6. Detta innebär att bedömare-1 hade en bättre överensstämmelse med referensvärdet än 

bedömare-2 då korrelationsvärdet beskriver överensstämmelsen mellan uppskattat värde och 

referensvärdet.  

Detta kan bero på att bedömare-1 är en mera van bedömare, då korrelationsvärdet var högre än 

för bedömare-2. Figuren visar även ideala identitetslinjen dvs. om uppskattat värde är lika med 

referensvärdet så ligger punkten på linjen. Ju längre ifrån linjen en punkt ligger, desto större 

skillnad mellan uppskattat och referensvärde. Värden över 55 % betecknas som normala.  

Därför har även linjer lagts in för uppskattat EF-värde på 55 % (y-axeln) och referensvärde på 55 

%.  
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Fig. 2. De bägge bedömarnas värden på y-axeln mot referensvärdet på x-axeln, där även 

korrelationen mellan de bägge bedömarnas värden och referensvärdet beräknats. Linjerna delar in 

figuren i fyra kvadranter, där övre högra kvadranten visar värden som både bedömts som normala 

och som är normala enligt referensvärdet, nedre vänstra kvadranten visar sänkta referensvärden 

och där man även bedömt värdet som sänkt. Nedre högra kvadranten visar normala värden som 

bedömts sänkta och övre vänstra kvadranten visar sänkta värden som bedömts normala. De 

ofyllda cirklarna visar bedömare-1, trianglarna visar bedömare-2, den blå streckade samt den lila 

streckade linjen visar normalvärdet och den orange streckade linjen tvärs över visar 

identitetslinjen  

 

 

DISKUSSION 

    De flesta patienter med hjärtsvikt har nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion medan de med 

normal eller endast lätt nedsatt vänsterkammarkontraktilitet (EF över 45 %) har en övervägande 

diastolisk funktionsnedsättning med en försämrad fyllnadsförmåga, en s.k. diastolisk dysfunktion. 

Diastolisk dysfunktion spelar också en stor roll inom patofysiologin när det gäller just hjärtsvikt 

(Wang J, Nagueh SF, 2008), men denna studie är inriktat på måttet EF, ett ofta använt index för 

systolisk funktion och dilatation av kammaren. Detta mått kan beräknas med olika metoder varav 

ekokardiografi är den mest vanligaste och viktigaste metoden (Nikitin NP et al., 2006). 
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Isotopangiografi är en god referensmetod och innehåller inte några antaganden om konfiguration 

eller faktiska volymer i vänsterkammaren. Med isotopangiografi som referens visar denna studie 

att felskattningar på storleksordningen +/- 15 EF-enheter var vanliga även hos erfarna och 

specialistkompetenta EKO-bedömare. Denna studie visade att bland de normala (EF > 55 %) 

enligt referensmetoden uppskattades samtliga som normala av bedömare-1 och 77 % av 

bedömare-2. Här finns dock en bedömning som avviker med 38 EF-enheter. Som grov skattning 

av vänsterkammarfunktion och differentiering mellan normal respektive nedsatt funktion verkar 

ekokardiografi fungera tillfredsställande (Di Bello V et al., 2007). Endast enstaka falsk positiva 

respektive falsk negativa undersökningar påvisades i detta avseende och det rörde sig då om 

sådana som även med referensmetoden låg i gränstrakten normal till lindrigt nedsatt och därför är 

svårklassificerade. I vårt material har bedömare-1 två falskt positiva och bedömare-2 fyra falskt 

positiva uppskattningar. 

Trots att isotopangiografi användes som referensmetod och är en god referensmetod så ger det 

inte möjlighet att värdera denna specifika metods lämplighet och undersökningen har heller inte 

utvärderat alternativa ekokardiografiska metoder för EF-bestämning med beräknade värden enligt 

Teichholtz, Simpsons eller AV-plansrörlighet, men med teoretiska grunder så verkar 

isotopangiografi som magnetresonanstomografi (MRI) vara mer tilltalande val än ekokardiografi 

när det gäller denna specifika frågeställning.  

Trots att det var 85 patienter kvar som genomgått både en ekokardiografisk undersökning och en 

isotopangiografisk undersökning togs alla dessa inte med på grund av att det var ett alldeles för 

stort antal för de specialistkompetenta läkare som skulle göra en visuell EF-skattning. Det var 

tillräckligt svårt att få någon läkare att avsätta tid till att göra visuella EF-skattningar, så om 85 

patienter hade ingått i studien hade alla totalvägrat. Trots påtryckningar från ansvarig 

handledare/överläkare lyckades endast två specialistkompetenta läkare lämna in visuella EF-

skattningar. 

Nästan alla utvalda undersökningar låg inom ett snävt EF-intervall, kring 60 %. Det vore 

önskvärt med en jämnare distribution, vilket inte kunde tillfredsställas genom att lägga till 

undersökningar, eftersom vi inte kunde göra nya undersökningar inom denna studie. Vi kunde 

bara ”sålla” bort undersökningar i det intervall där många ”dubbletter” dvs. 

referensundersökningar med i stort sett samma EF-värde fanns. Därför begränsades materialet till 

endast 19 patienter.  
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Det som kunde ses för de två bedömarna var att bedömare-1 hade en bättre överensstämmelse 

med referensvärdet än bedömare-2 utifrån erhållet korrelationsvärde (figur 4). Troligtvis berodde 

det på att bedömare-1 är en mera van bedömare än bedömare-2.  

 

Sammanfattningsvis bedöms de erhållna resultaten stödja den aktuella uppfattningen vid 

avdelningen för ultraljud hjärta/kärl på Akademiska sjukhuset, Uppsala att visuell skattning av 

vänsterkammarfunktionen inte bör redovisas som ett vilseledande ”exakt” siffervärde, utan endast 

som grov skattning i ett fåtal nivåer (normal/lindrig/måttlig/markerat/uttalat nedsatt). Vidare visar 

studien att den aktuella uppfattningen att ekokardiografi kanske inte är ett lämpligt förstahandsval 

för att detektera eventuellt kardiotoxisk hjärtpåverkan vid speciellt riskfylld 

läkemedelsbehandling som t ex cytostatika. Såväl den individuella mätosäkerheten som den 

interindividuella variansen omöjliggör att med säkerhet detektera små EF-förändringar, vilket är 

nödvändigt för att man i ett tidigt skede ska kunna avbryta en kardiotoxisk behandling innan 

irreversibel myokardskada hunnit utvecklas. Men å andra sidan så riskerar falsk misstanke om 

kardiotoxisk påverkan leda till att man på felaktiga grunder avbryter en behandling som patienten 

av andra skäl är i stort behov av. Om nu den här studien skulle användas för framtida bruk och 

för att bedömningen ska bli säkrare, så skulle det krävas betydligt flera specialistkompetenta 

läkare som gör EF-skattningarna samt ett större antal patienter som genomgått de båda 

undersökningarna. 
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