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Sammanfattning
Bakgrund: Ekokardiografi har en betydande roll i diagnostisering av vänster kammare. Genom
undersökning av segmentell och global longitudinell strain samt strain rate kan regional och
global kinetik bedömas. Vid kontraktion och relaxation deformeras myokardiet varvid
segmentell strain mäter deformationen av respektive segment uttryckt i procent medan strain
rate mäter hastigheten av deformationen. Genom summering av medelvärdet från alla segment
erhålls global longitudinell strain.
Syfte: Syftet med studien var att jämföra ultraljudbaserade segmentell och global strain samt
strain rate i vänster kammare. Jämförelse har gjorts mellan mätningar utförd av erfaren
biomedicinsk analytiker samt mindre erfarna biomedicinska analytikerstudenter.
Metod: Kvantitativ studie där 10 testpersoner undersökts ekokardiografiskt. Bildtagningen och
mätresultaten insamlades med Siemens Acuson SC2000. Sammanställning av insamlade
mätvärden gjordes på Microsoft Excel och Microsoft Word i diagram och tabeller. För
jämförelse av strain segmentellt och globalt samt strain rate har analysmetoden RelatedSamples Wilcoxon Signed Rank Test använts.
Resultat: Resultatet visade enbart en statistisk signifikant skillnad (p <0,05) vid segmentell
strain i basala segmenten i apikala projektioner mellan erfaren biomedicinsk analytiker och
student 1.
Konklusion: Datamaterialet är inte tillräckligt för att kunna generalisera resultatet till en större
population. Det behövs fortsatta studier inom området för att dra en mer säkerställd slutsats.
Nyckelord: Global Longitudinell Strain (GLS); Hjärtmuskel; Speckle tracking; Transthorakal
ekokardiografi (TTE)

Summary
Echocardiography: a comparison of the significance of experience when measuring strain
and strain rate in the left ventricle
Background: Echocardiography has a major role for assessment of the left ventricle. By using
segmental and global longitudinal strain and strain rate both regional and global kinetics can be
assessed. Segmental strain measures deformation of the myocardium as strain rate measures the
velocity of the deformation. By summing the average from all segments, global longitudinal
strain is obtained.
Purpose: To compare heart ultrasound-based segmental and global strain and strain rate in the
left ventricle. Comparisons have been made between experienced biomedical laboratory
scientist and less experienced biomedical laboratory scientist’s students.
Method: Quantitative study were 10 test subjects have been examined echocardiographically.
Imaging and measurements were collected with Siemens Acuson SC2000. Compilation of
collected measurements were made on Microsoft Excel and Microsoft Word in charts and
tables. For comparison of segmental and global strain and strain rate the analysis method
Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test were used.
Result: The result shows only one statistically significant difference (p <0.05) of segmental
strain in the basal segments of apical projections between experienced biomedical laboratory
scientist and student 1.
Conclusion: The data material is not enough to generalize the result to a larger population.
Further studies are needed to draw a more secure conclusion.
Keywords: Global Longitudinal Strain (GLS); Myocardium; Speckle tracking; Transthoracic
Echocardiography (TTE)
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1. Inledning
Ekokardiografi är en icke-invasiv ultraljudbaserad undersökningsmetod som ger bilder av
hjärtat i realtid. Metoden har bidragit till att ge en djupare förståelse av hjärtats funktion samt
morfologi. Denna undersökningsmetod är dominerande vid utvärdering av myokardiets
rörlighet och storlek [1-2].
Tvådimensionell speckle tracking (STE), har under senaste åren påvisats vara ett värdefullt
kliniskt verktyg för en mer tillförlitlig samt omfattande ekokardiografisk bedömning av
myokardiets funktion och kontraktilitet i jämförelse med konventionell ekokardiografi.
Velocity vector imaging (VVI) är en ekokardiografisk 2D-bildteknik baserad på speckle
tracking och konturspårning av endokardiet. VVI används för att kvantifiera regional och global
kinetik av myokardiet varvid segmentell strain, strain rate och global longitudinell strain (GLS)
kan studeras. Fördelen med VVI-metoden är möjligheten till säkrare diagnostik genom
kvantifiering av hjärtfunktion. Detta genom att samla in detaljerade regionala data om strainmönster, förskjutning av myokardiet samt myokardiell hastighetsbestämning [3-4].
Tidigare studier har påvisat att det förekommer tydliga skillnader mellan mätningar av strain
och strain rate beroende på vilken ultraljudsmaskin som används. Enligt Journal of American
Society of Echocardiography (ASE) och European Association of Cardiovascular Imaging
(EACVI) beror normalvärden för strain huvudsakligen på vilken mjukvara och vilket
analysprogram

som ultraljudsmaskinen använder. Det finns en konsensus bland

skrivkommittén av ASE att skillnaderna mellan leverantörer och mjukvarupaket fortfarande är
alltför stora för att rekommendera universella normala värden samt lägre normala gränsvärden
[5-6].
Vad vi känner till finns det inte vetenskapliga studier i samma utsträckning som mäter
förekomsten av signifikanta skillnader i strain och strain rate-mätningar i vänster kammare
(VK) beroende på sonografens erfarenhet. Målet med denna studie är att jämföra relevansen av
erfarenhet för mätningar av strain och strain rate. Detta sker genom att både erfaren
biomedicinsk analytiker (BMA) och två mindre erfarna BMA-studenter analyserar strain i
samtliga segment och globalt samt strain rate i VK vid användning av enbart en
ultraljudsmaskin.
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2. Bakgrund
2.1 Hjärtats anatomi
Hjärtat är beläget direkt ovanför diafragman i thoraxregionen, mediastinum. Hjärtats storlek
varierar med individens vikt och längd [7]. Under systole, är aorta- och pulmonalisklaffarna
öppna samtidigt som mitralisklaffen och tricuspidalisklaffen är stängda [8]. Kamrarna har
tjockare muskelväggar då trycket blir högre än i förmaken. VK, som trycker ut blodet från
hjärtat, har ungefär dubbelt så tjocka väggar och tre gånger högre muskelmassa än höger
kammare (HK) [9].

Figur 1. Schematisk bild av olika strukturer i hjärtat [5].

Hjärtat byggs upp av ett bindvävsskelett som består av bindvävsringar och bindvävsplatta,
anulus fibrosus cordi. Anulus fibrosus cordi, som skiljer förmaken från kamrarna, består av
fyra kraftiga bindvävsringar som är förbundna med varandra. Två av ringarna bildar
öppningen mellan kammare och förmak medan resterande bildar öppningen mellan arteria
aorta och VK samt truncus pulmonalis och HK. Alla fyra klaffarna samt papillarmusklerna
fäster vid anulus fibrosus cordi vilket gör att blodet strömmar i en riktning och att klaffarna
inte sugs in i förmaken [8, 10].
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2.2 Diastolisk funktion
Diastole definieras som tiden mellan stängningen av aorta- och mitralisklaffen och kan
indelas i följande fyra faser:
Isovolumetriska relaxationsfasen (IVRT) uppstår när trycket i kammaren understiger trycket i
arteria aorta vilket leder till aortaklaffens stängning. En snabb relaxation sker i myokardiet,
vilket medför snabbt tryckfall i kammaren. Vid IVRT är kammaren relaxerad och det sker
ingen volymförändring.
Snabba fyllnadsfasen uppstår när mitralisklaffen öppnar sig. När trycket i VK understiger
trycket i vänster förmak strömmar blodet från vänster förmak in i VK. Fyllnaden av VK beror
på dess eftergivlighet (compliance) samt relaxationsförmåga.
Diastasen är när tryckskillnaden mellan VK och vänster förmak nästan är utjämnad.
Förmakskontraktionen innebär att förmaket kontraherar vilket leder till att kammartrycket
återigen understiger förmakstrycket. Förmakskontraktionen medför en drastisk ökning av
kammartrycket i VK vilket medför att mitralisklaffen stänger och avslutar diastole [1, 11].

2.3 Systolisk funktion
Systole är när det ventrikulära trycket i VK överstiger trycket i vänster förmak, vilket leder till
att mitralisklaffens stänger samtidigt som kammarmuskulaturen kontraherar. Stängning av
mitralisklaffen följs av systoliska fasen kallad isovolumetrisk kontraktionstid (IVCT). IVCT
börjar från mitralisklaffens stängning till aortaklaffens öppning. Under ejektionen,
aortaklaffens öppning till stängning, faller volymen i VK snabbt samtidigt som blodet strömmar
från VK till arteria aorta. Trycket i VK överstiger aortatrycket i ungefär halva systole vilket
medför snabb acceleration av blodflödet. Vid normal systolisk funktion är IVCT kort och
tryckökningen i tidig systole sker snabbt. Fasen identifieras på elektrokardiogrammet (EKG)
vid inledandet av QRS-komplexet. Slutet av systole uppträder efter slutet av T-vågen [1, 1213].
Vänster kammare tänjs ut som mest vid slutdiastole och dras ihop som mest vid slutsystole
[14-15]. Diastoliska volymen som strömmar ut i systole kallas för slagvolym (SV). SV
speglar hjärtats arbetsprestation och beror på slutdiastolisk fyllnad (preload), tryck som
kammaren måste arbeta emot under systole (afterload) samt hjärtmuskulaturens kontraktilitet.
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Multiplicering av SV med hjärtfrekvens ger hjärtminutvolym (CO). CO ihop med indexering
av kroppsytan (BSA) där hjärtfunktion tas hänsyn till beroende på individens kroppsstorlek
ger ett bra intryck om VK-funktion [1, 10, 16-17].
Under systole kontraherar myokardfibrerna i VK longitudinellt, detta resulterar i
väggförtjockning i myokardiet och inåtgående rörelse i endokardiet. Hos en frisk individ mäts
myokardiets rörelsehastighet longitudinellt, från bas till apex. Hastigheten ger information om
hjärtats kontraktilitet. VK systoliska funktion beror på myokardiets förmåga att kontrahera,
preload, afterload samt VK-storlek [13, 18-19].

2.4 Ekokardiografi
Vid ultraljudundersökning används ljudvågor innehållande frekvenser över 20 000Hz som
fortplantas genom kroppen. En transducer, bestående av en piezoelektrisk kristall, agerar både
som sändare och mottagare utav ultraljudvågorna. När dessa ljudvågor träffar strukturer i
kroppen bestående av olika ekotäthet reflekteras ljudvågorna. Ljudvågor som har reflekterats
omvandlas till en elektrisk signal i transducern. Därefter kan signalen bearbetas och
presenteras som en grafisk bild eller i form av dynamiska två- och tredimensionella bilder.
När bilden är klar påbörjas uppbyggnaden av nästa bild som resulterar i en rörlig bild av
myokardiet. Bildupplösningen begränsas av antalet bilder som visas per sekund (FPS, frame
per second) samt bildsektorns bredd och djup. Ökad sektorbredd och ett ökat djup leder till
minskning av FPS. För att kunna utvärdera hjärtat krävs det FPS på mer än 30 bilder/sekund
[1]. Begränsning av bildtagningen kan även påverkas av olika sjukdomstillstånd. Obstruktiva
lungsjukdomar och fetma är exempel på sjukdomstillstånd som kan medföra lägre bildkvalitet
vid bildtagningen. Vid alltför låg bildkvalitet försvåras mätningen samt bedömningen av det
som skall undersökas [1, 3].
Fördelarna med metoden är att det inte förekommer några kontraindikationer eller
biverkningar för undersökningen samt att det inte föreligger risk för patientbestrålning med
joniserande strålning. Nackdelarna med undersökningsmetoden är att den är beroende av
sonografens skicklighet samt erfarenhet [1, 3, 20].
Ekokardiografi har en viktig roll i både diagnos samt i uppföljning av patologiska
hjärtsjukdomar. Undersökningsmetoden möjliggör en dynamisk bildbehandling av hjärtat där
information om bland annat hjärtats morfologi, funktion, patologiska avvikelser samt regional
4

och global kinetik kan erhållas. Således är metoden lämplig för utvärdering av global samt
regional VK-funktion [1-2, 21].

2.5 Strain och strain rate
Vid kontraktion och relaxation av hjärtmuskulaturen deformeras vävnaden. Myokardiet sträcks
ut vid relaxationsfasen och drar ihop sig vid kontraktionsfasen. Strain beskriver hur mycket
olika segment i myokardiet förlängs samt förkortas under hjärtcykeln och insamlas genom
användandet av tvådimensionell ekokardiografi (2DE). Definitionen av strain rate är att det är
ett mått på hur snabbt längdförändringen sker i ett segment i förhållande till ursprungslängden
[1, 6].
Strain uttrycks i procent och beräknas genom formeln:
(L-L0/L0)
L0 = längdförändringen av ett segment efter deformation
L = ursprungslängden av ett segment innan deformation
Strain rate uttrycks i 1/s och beräknas genom formeln:
(L- L0) / (L0 x t)
t = deformationstiden [22].
Strain och strain rate är av intresse för bedömning av regional och global VK-funktion. Strain
kan anta ett negativt eller positivt värde. Vid negativ strain sker det en förkortning av
myokardiet och innebär att segmentet kontraherats under systole. Vid positiv strain sker det en
förlängning av myokardiet vilket indikerar på ett dyskinetiskt område [1, 5-6]. Normalt
förekommer det inte stora skillnader i strain mellan myokardsegmenten i VK, därmed bör strain
deformeras lika över hela hjärtat vid normal hjärtfunktion. Ett nekrotiskt område deformeras
dock inte under hjärtcykeln vilket ger avvikande segmentell strain och GLS. Patologi påvisas
således vid förekomst av signifikanta skillnader i strain mellan segmenten [1, 12, 22].
Analys av strain sker i följande fyra riktningar:
Longitudinell strain (förkortning av myokardiet), transversell strain (förtjockning av
myokardiet), radiell strain (förtjockning av myokardiet) samt circumferentiell strain
(förkortning av myokardiet). Longitudinell samt transversell strain insamlas från parasternal
långaxelvy (PLAX) medan radiell samt circumferentiell strain insamlas från parasternal
5

kortaxelvy (SAX). Riktningarna analyseras i myokardiets tre olika lager: endo-, mid- och
epikardiellt. När segmentet sträcks ut blir det tunnare vilket motsvarar circumferentiell strain.
Longitudinell deformationsanalys har bättre reproducibilitet än radiell strain [5-6, 23-24].
Vid bildtagning av apikala projektionerna, apikal tvåkammarvy (A2C), apikal trekammarvy
(A3C) och apikal fyrkammarvy (A4C) (se figur 2) kan segmentell strain för VK olika segment,
GLS samt strain rate beräknas. Utvärdering av regional VK-funktion sker delvis genom visuell
bedömning av alla segment i VK. VK indelas in i totalt 18 segment där respektive apikala
projektion består utav sex segment med ett representerande strain värde (se figur 3).
Medelvärdet från samtliga segment i respektive apikala projektion av VK ger GLS [6, 25].

Figur 2. Ultraljudsbild av apikala projektionerna, två-, tre- och fyrkammarvy. Foto: Louise Rundqvist
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Figur 3. Siffervärden på segmentell och global longitudinell strain registrerat med speckle tracking i
apikal fyrkammarvy. Foto: Sinan Baker
FPS: Frame per second
BPM: beats per minute
GLS: Global longitudinell strain
APEX: Apikala segmenten
MID: Midventrikulära segmenten
BAS: Basala segmenten

Det finns inte universella referensvärden för GLS för funktionsutvärdering av VK, för att ge en
vägledning kan GLS i intervallet -20 % förväntas hos en frisk individ [5, 26]. GLS registrering
i VK är en mer känslig metod för att upptäcka förändringar i VK systoliska funktion än mätning
av ejektionsfraktion (EF). EF tar inte hänsyn till att ett hyperkinetiskt segment kan kompensera
för ett hypokinetiskt segment och återspeglar därmed enbart den globala VK-funktionen. Detta
leder till ett falskt normalt resultat [25-26].
2.6 Ekokardiografi vid mätning av strain
Med transthorakal ekokardiografi (TTE) kan A2C, A3C och A4C registreras. Det
ekokardiografiska snittet väljs beroende på vad som skall undersökas och visualiseras genom
att transducern placeras på vänster sida om bröstkorgen, ovanför diafragman i en särskild
vinkel.
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Vid utvärdering av regional funktion är det praktiskt att dela upp VK i olika segment. VK delas
på längden i tre delar, en apikal, en midventrikulär samt en basal del. Varje del indelas därefter
i två segment vilket ger totalt sex segment i apikala projektionerna A2C, A3C och A4C [1, 12,
27].
Nedsatt väggrörlighet i VK karakteriseras med avseende på rörelsenedsättning och lokalisation
i fem olika kategorier. Ett område med nedsatt väggrörlighet än normalt kallas hypokinetiskt.
Ett område med onormalt hög rörelseaktivitet kallas hyperkinetiskt. Ett orörligt område kallas
akinetiskt. Ett utbuktande område under systole kallas dyskinetiskt. Ett utbuktande område
under diastole och systole kallas aneurysm [1, 12].
A4C-snittet skär genom förmakens och kammarens centrala delar samt genom tricuspidalisoch mitralisklaffen. Strukturer som genomskärs i VK är kammarseptum, apex, VKanterolaterala vägg. Ovannämnda strukturer ger information om väggarnas tjocklek och
rörlighet. En vanlig felkälla vid registrering av A4C är att sonografen placerar transducern för
högt upp på bröstet vilket resulterar i att apex inte kommer med i bildtagningen på grund av
förkortad VK. A2C-snittet skär genom inferiora- och anteriora väggen, apex, mitralisklaffen
och vänster förmak. Snittet möjliggör studerandet av inferiora samt anteriora väggrörligheter i
VK. Vid komplicerad bedömning av basala väggarna i SAX är det bra att komplettera
bedömningen i A2C-snittet. A3C-snittet skär aortaklaffen, mitralisklaffen, vänster förmak, HK,
anteriora septum samt VK inferolaterala vägg [1, 12, 28].

2.7 Deformationsanalys med tvådimensionell speckle tracking
Ultraljudsbilden av myokardiet består av oregelbundna gråskalestrukturer med olika intensitet
i ultraljudsfältet vilka kallas för speckles. Speckles ses under hjärtcykeln och kan definieras
som små ekomönster (kernels) i hjärtmuskulaturen som följs över tid. Speckles erhålls vid
interaktion mellan fibrer i hjärtmuskulaturen och ultraljudsvågor. STE är en teknik som
används för kvantitativ utvärdering av regional- och global VK-funktion. Tekniken kan påvisa
regionala avvikelser i väggrörlighet genom studerandet av alla segment samtidigt och separat
varav information om rörelseriktning av segmenten i myokardiet, strain och strain rate kan
insamlas [1, 7, 22, 29].
Vid höga FPS blir störningarna större och kan orsaka mätningsvariation. Låga FPS medför
svårighet att följa alla speckles då speckles rör sig mer mellan varje bild. För optimal STE8

registrering bör FPS ligga mellan 40-90 FPS, det kan dock skilja sig åt mellan olika
ultraljudsmaskiner [1, 6, 30].
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3. Syfte
Syftet med studien var att jämföra mätresultaten från ultraljudbaserade segmentell och global
strain samt strain rate i vänster kammare mellan erfaren biomedicinsk analytiker och två mindre
erfarna biomedicinska analytikerstudenter.
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4. Material och metod
Detta är en jämförande studie med kvantitativ ansats. Vetenskapliga artiklar har inhämtats från
PubMed, National Center for Biotechnology Information (NCBI), ScienceDirect och via
högskolans sökmotor PRIMO. Sökorden som användes i denna studie var ”speckle tracking”,
”left ventricle”, ”global longitudinal strain”, ”longitudinal wall movement” ”two-dimensional
echocardiography” och ”left ventricular systolic function”. Använd litteratur erhölls från
Högskolans bibliotek. Vetenskapliga artiklarna valdes ut baserat på relevant titel och abstract
varvid samtliga valda artiklar granskades kritiskt med Impact Factor (IF). Begränsat
publiceringsdatum med bestämda sökord användes för att exkludera äldre forskning inom
området och irrelevanta artiklar. Studier inkluderades om VK strain med hjälp av STE hos
friska testpersoner ingick i artiklarna. TTE-undersökningarna genomfördes i enlighet med
metodbeskrivningen från kliniken klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov [31].

4.1 Urval
Urvalet

bestod

av

tio

friska

manliga

studenter

mellan

åldrarna

19-30.

Ultraljudsundersökningarna genomfördes på Hälsohögskolans studentklinik, klinisk fysiologi,
mellan

januari-april

2019.

Exklusionskriterier

i

studien

var

kvinnliga

studenter.

Inklusionskriterierna för deltagandet i studien var ett friskt hälsotillstånd samt en ålder över 19
år hos testpersonerna. Urvalet grundas på att sjukdom eller ålder inte skall påverka
ultraljudsundersökningen.
Till detta arbete avses en erfaren BMA en person med legitimation utfärdat av Socialstyrelsen
och med minst fem års yrkeserfarenhet inom ekokardiografi. Mindre erfarna BMA-studenterna
hade ingen yrkeserfarenhet. Erfaren BMA omnämns som BMA och mindre erfarna BMAstudenterna omnämns hädanefter som studenterna genom studien.
Studien har inte medfört belastning på testpersonerna, andra BMA-studenter eller extra
kostnader för kliniken då ultraljudsundersökningarna genomfördes enligt bokningsanvisningar
av klinik. Allt nödvändigt material för att samla in data har även funnits till hands.

4.2 Utrustning och mätmetodik
TTE-undersökningarna genomfördes med Siemens Acuson SC2000 (Buffalo Grove Illinois,
USA) med transducer 4C1C, 4MHz. Lagring av bilddokumentation med dess mätresultat
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insamlades via programmet Syngo Dynamics, Siemens Medical Solutions, USA, version
10.0.1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Statistics version 25.0 (IBM
Corporations, Armonk, New York, USA) användes för analytiska beräkningar. För figurer och
tabeller användes Microsoft Word och Microsoft Excel 2019 version 1904 (Microsoft
Corporation, Santa Rosa, Kalifornien, USA).

4.3 Datainsamling
Insamling av data har utförts vid Hälsohögskolan i Jönköping. Datainsamlingen pågick i tre
omgångar, första perioden insamlades år 2019, vecka tre, där BMA tagit fram apikala 2D
projektioner A2C, A3C och A4C. Testpersonerna legat på en brits med bar överkropp i vänster
sidoläge. För visualisering av hjärtcykeln kopplades testpersonerna med ett unipolärt EKG. Röd
elektrod placerades på höger sida om sternum, grön elektrod på höger nedre revbenskam och
gul elektrod placerades på vänster revbenskam. Bildtagningen utfördes under hjärtcykeln vilket
motsvarar sträckan mellan R-R intervallet på EKG-registreringen. För att erhålla optimerad
bildtagning justerades gain. Längst med endokardiet ritades region of interest (ROI) varvid
referenspunkterna placerades ut manuellt. Utplacerade referenspunkter följer endokardiet under
hela hjärtcykeln och justerades i respektive apikala projektion för utvärdering av segmentell
strain och GLS vilka, därefter sparats eller uteslutits. Andra och tredje periodens datainsamling
av studenterna skedde mellan vecka 15-17 under samma år. För att studera förekomst av
signifikanta skillnader mellan BMA och studenterna insamlades medelvärde för segmentell
strain och GLS utifrån bildtagning av A2C, A3C och A4C. Testpersonernas personnummer,
kön och ålder fördes in i Syngo Dynamics. Personnummer och undersökningsdatum användes
för att söka fram undersökningarna.

4.4 Statistisk analys
Alla statiska analyser utfördes med programvaran SPSS eller Microsoft Excel. Insamlad
kvantitativa data för samtliga testpersoner presenterades som medelvärde i Microsoft Excel.
Analyserna utfördes utifrån alla deltagare i studien med efterföljande grupper av segmentell
strain, strain rate och GLS. Detta för att undersöka om det föreligger statistisk signifikant
skillnad mellan mätningarna utförda av BMA och studenterna samt för att studera vilka grupper
som händelsevis får ett avvikande utfall. För att jämföra grupperna genomfördes ickeparametriskt Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test med programvaran SPSS för att
detektera eventuella skillnader där en signifikansnivå på 5 %, (P <0,05) användes.
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4.5 Etiska överväganden
Etisk egengranskning utfördes av författarna för studien tillsammans med handledaren enligt
anvisningar från Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 1). Vid granskningen togs etiska
huvudkraven konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet
[32] hänsyn till.
Testpersonernas identitet, personuppgifter och relaterad information har kontrollerats samt
behandlats konfidentiellt av författarna enligt sekretesslagen [33]. Inför statistisk analys
avidentifierades all data. Data som insamlats via ultraljudsmaskinen har raderats för att
personliga uppgifter inte skall offentliggöras. Detta i syfte för att obehöriga inte ska kunna ta
del av informationen.
Samtliga testpersoner medverkande i studien var enbart manliga studenter. Detta för att
kvinnliga studenter inte skall behöva blotta deras överkropp under bildtagningen. Muntlig och
skriftlig information delgavs till testpersonerna. Mätresultaten användes enbart för studiens
ändamål och kopplades inte till testpersonerna. Samtliga testpersoner har gett sitt godkännande
av användandet av deras mätresultat. Testpersonerna informerades om att deltagandet är
frivilligt samt rätten till att avbryta medverkandet.
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5. Resultat
Resultateten har baserats på värden från samtliga tio manliga testpersoner (tabell 1). Data för
olika mätningar redovisas i separata bilagor. Insamlade värdena representerar segmentell strain,
GLS och strain rate vilka användes som jämförelsemått i form av medel- och medianvärde.
Medianvärden för samtliga segment presenteras i tabell 2. Visualisering av varje testpersons
segmentella strain basalt, midventrikulärt och apikalt redovisas i bilaga 3-5 varvid strain rate
redovisas i bilaga 6 och jämförelse av GLS i figur 4. BMA-studenterna betecknas som ”Student
1” och ” Student 2” i alla bilagor. Statistisk analys visade enbart en signifikant skillnad mellan
BMA mot student 1 då p <0,05 i basala segmenten (tabell 3).
Tabell 1. Studiepopulationen presenterad i median med spridningen min-max inom parantes.

Variabler

Deltagare (n)

Antal medverkande

10

Ålder

24 (22-28)

Längd (cm)

172,2 (165-188)

Vikt (kg)

72,5 (60-90)

BMI (kg/m^2)

24,3 (21,2-27,7)

Tabell 2. Tabellen visar medianvärden för BMA, student 1 och student 2 vid mätningar av samtliga
segment.

BMA

Student 1

Student 2

Basala segmenten

-18,95

-20,90

-18,45

Midventrikulära

-19,05

-18,70

-17,60

-21,10

-21,05

-22,50

segmenten
Apikala segmenten
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Tabell 3. P-värde för samtliga jämförelser. Signifikant skillnad är röd-och fetmarkerad.

BMA mot student 1 BMA mot student 2 Student 1 mot
student 2
Basala segmenten

0,04

0,44

0,11

Midventrikulära

0,96

0,65

0,68

Apikala segmenten

0,86

0,44

0,48

Strain Rate

0,39

0,51

1,00

Global

0,68

0, 61

0,19

segmenten

longitudinell Strain
Jämförelse av medelvärden mellan BMA och student 1 i bilaga 3 gav ett p-värde på 0,04. Pvärdet ligger under signifikansnivån på 0,05 vilket påvisar förekomst av statistisk signifikant
skillnad vid mätning av segmentell strain i basala segmenten i A2C, A3C och A4C.
Jämförelse mellan BMA och student 2 gav ingen statistisk signifikant skillnad med ett p-värde
på 0,44. Student 1 mot student 2 gav ett p-värde på 0,11.
Medelvärdet för GLS för respektive undersökare presenteras i figur 4. Signifikant skillnad i
GLS kunde inte ses mellan BMA, student 1 och student 2.

GLS
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
T1

T2

T3

T4
Erfaren

T5

T6

Student 1

T7

T8

T9

T10

Student2

Figur 4. Global longitudinell strain presenterat i medelvärde mellan BMA, student 1 och
student 2.
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6. Diskussion
Syftet med studien var att studera om det förelåg en statistisk signifikant skillnad vid mätningar
av segmentell strain, strain rate och GLS utförda av BMA och studenterna. Detta har med hjälp
av insamlat material undersökts varpå en signifikant skillnad bekräftades.
Vid urval av vetenskapliga artiklar till arbetet användes relevanta sökord som avgränsades mot
studiens syfte vilket anses som en styrka. Kvalitetsgranskning av utvalda artiklar utfördes med
IF vilket är ett vanligt sätt att bedöma vetenskapliga tidskrifter [34] och på så sätt artiklar. Trots
det kan en artikels kvalitet egentligen inte utvärderas utifrån IF då värdet inte baseras på
individuella artiklar utan tidskriften som helhet. På så sätt kan viktiga artiklar från tidskrifter
med lägre IF ha sållats bort. IF är ett sätt att utvärdera kvalitén samt tillförlitligheten av
information är genom att ställa vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och webbsidor i relation till
varandra. Det vetenskapliga innehållet har en hög relevans för det som har studerats. Denna
studies äldre valda artiklar har använts i nyare studier och har därför inkluderats. Detta ses som
en styrka eftersom äldre artiklars innehåll stärks i nyare artiklar vilket ökar trovärdigheten hos
använd data i studien.
Inklusionskriterierna i studien valdes med anledning av att testpersoner med ung ålder och känd
sjukdom inte skulle påverka mätresultatet. Segmentell strain och GLS samt strain rate i VK
insamlad med STE påverkas vid ovannämnda faktorer [35]. Om patologi hade påvisats vid
ultraljudskardiografiska

(UKG)

undersökningen

skulle

testpersonen

hänvisats

till

vårdcentralen. UKG-undersökningarna har inte belastat eller skapat lidande för testpersonerna.
Vidare tillfrågades endast manliga studenter att vara med i studien. Detta ses som ett
bekvämlighetsurval ur etiskt perspektiv att exkludera kvinnliga studenter som hade behövt ligga
på britsen med bar överkropp under bildtagningen.
Vanliga felkällor som kan uppkomma vid bildinsamlingen är användandet av en för smal sektor,
låg FPS under 30 bilder/sekund, hög gain och att den undersökta individen har en oregelbunden
hjärtrytm samt en andningsvariation. För att undvika felkällor ska sonografen se till att det inte
sker en förkortning apikalt där ultraljudssignalerna inte skär igenom apex och anpassa
sektordjupet vid bildtagningen. Andra faktorer som kan bidra till uppkomsten av felkällor är att
sonografen inte har hela R-R intervallet med, >100 m/s före R och >200 m/s efter QRSkomplexet och att ROI inte omfattar hela endokardiet. Felaktiga utplaceringar av mätpunkterna
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i endokardiet ger avvikande segmentell strain vilket kan ge en missvisande bedömning av
segmentell och global kinetik [1, 28].
Inga kända felkällor har uppkommit vid UKG-undersökningarna då båda studenterna samt
BMA använt exakt samma inställningar vid manuella justeringar. Detta för att undvika felaktig
variation i bildtagningen av A2C, A3C och i A4C samt i utvärderingen av variablerna som skall
studeras. Mätningarna som utfördes av BMA, student 1 och student 2 mättes likadant på alla
testpersoner vilket ökar reliabiliteten för dessa mätningar. Det sanna värdet vid utvärdering av
segmentell strain, strain rate och GLS går dock inte att veta exakt på grund av eventuell brist
av noggrannhet i instrument, brus och störningar vid bildtagning av testpersoner med
andningsvariation. Mänsklig faktor kan dock inte heller uteslutas vilket kan vara en bidragande
orsak till variabilitet, i och med att mätningarna utförda av BMA, student 1 och student 2
bedöms subjektivt av undersökaren i utplaceringen av referenspunkterna.
STE använder sig av loopar och insamlas med hjälp av 2DE. Metoden grundas på
postprocessing vilket innebär att sonografen tar hjälp av en semiautomatiserad programvara
som

överför

den

sparade

bilddokumentation

vidare

för

ytterligare

analys

av

deformationsparametrar så som strain och strain rate. Främsta nackdelen med STE-metoden är
att den är beroende på sonografens erfarenhet vid både bildtagningen samt utvärderingen av
mätresultaten [28,36]. Vid postprocessing ritas ROI referenspunkterna manuellt ut i
endokardiet av sonografen. Detta kan medföra en felaktig uppskattning av endokardiets
konturer och därmed ge fel segmentell strain, strain rate och GLS-värden i VK. Vid ett starkt
avvikande segmentellt strain värde kan sonografen misstänka eventuell felaktig utplacering av
referenspunkterna i endokardiet, i detta fall krävs det då att sonografen finjusterar
referenspunkten som ger det avvikande värdet. Därav är det av stor vikt att den undersökande
BMA samlar in adekvata bilder med hög bildkvalité av det som skall studeras för enklare
utplacering av referenspunkterna i endokardiet och minska sannolikheten för missvisande
värden vid otydlig projicering av A2C, A3C och A4C. Detta är dock betydligt enklare att
genomföra vid undersökning av friska unga testpersoner än i den kliniska verkligheten med
sjuka patienter då ett avvikande segmentellt strain, strain rate eller GLS-värde kan bero på
bakomliggande patologi hos patient och inte på grund av fel utplacering av referenspunkter i
endokardiet. Friska individer med normal VK-funktion kan vara svårundersökta med anledning
av exempelvis andningsvariation. Detta kan medföra till att insamlade bilder av lägre kvalitet
erhålls och därmed vara en bidragande orsak till felaktig utplacering av referenspunkter i
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endokardiet. För att minska andningsvariationen kan sonografen be den undersökte att andas ut
och hålla andan. Det krävs en stor erfarenhet och kunskap för att kunna skilja mellan patologi,
normal

regional

och

global

VK-kinetik

med hjälp av

undersökning av dessa

deformationsparametrar. Ställningstagande för klinisk bedömning kan inte utföras av mindre
erfarna BMA. Förutom att kunna skilja mellan patologi och normal VK-funktion krävs stor
erfarenhet för att kunna tolka och förstå hur olika sjukdomstillstånd påverkar segmentell strain,
strain rate och GLS.
Deformationsparametrarna strain och strain rate är under utveckling varvid ytterligare kliniska
prövningar krävs för att avgöra om kliniska bedömningar baserade på strain och strain rate ger
bättre resultat än andra ultraljudsmodaliteter. Den diagnostiska informationen som
tillhandahålls från strain och strain rate är till särskild fördel vid kliniska bedömningar varvid
icke-invasiva undersökningar är avgörande för patienten [37]. Men även för denna begränsade
tillämpning är tolkningarna subjektiva och sonografens erfarenhet avgörande. Det behövs mer
studier på strain och strain rate för att värdera det kliniska värdet av metoden innan den kan
rekommenderas i klinisk undersökningsrutin. Med detta kan strain och strain rate tillämpas
kliniskt som en kompletterande diagnostisk metod då parametrarna inte är tillräckligt
standardiserade för att ingå i klinisk undersökningsrutin.
I kliniken klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, krävs det att en BMA byggt upp en
grunderfarenhet för att ha möjligheten till att få släppa patienter vid en UKG-undersökning. Ett
släppkörkort har därav introducerats till kliniken. Släppkörkortet grundas på att en
nyutexaminerad BMA skall ha genomfört cirka 50 undersökningar tillsammans med en läkare
varvid båda ska vara överens över om vilka patienter det är som kan släppas och vilka inte.
Detta gäller dock huvudsakligen vid normala undersökningar och inte vid exempelvis UKGundersökningar på vuxna med medfödda hjärtfel. Målet är att alla BMA som utför UKG skall
uppnå detta men det kan ta upp till ett år innan detta blir aktuellt beroende på hur skicklig samt
erfaren den nyutexaminerade BMA är. Ett fåtal BMA på kliniken kan släppa patienter trots
förekomst av patologi vid undersökning, detta kräver dock en stor kunskap och erfarenhet av
att arbeta kliniskt. Den kliniska kunskapen utvecklas efter flera års erfarenhet av patientnära
arbete med UKG. Vidare krävs att BMA är säker i sin bedömning och att det inte är akut så att
patienten måste läggas in på sjukhuset. För att uppnå detta krävs det att BMA baserar beslutet
på bästa tillgängliga kunskap och att det bygger på vetenskapliga grunder. Kliniken har
dessutom ett par enstaka erfarna BMA som har tillåtelse att skriva egna svar på UKG18

undersökningar, dock gäller detta mestadels på barn och slutgiltiga signeringen faller på läkaren
och inte BMA. För att komma till den nivån att kunna skriva egna svar på UKG-undersökningar
krävs det inte enbart en stor erfarenhet av BMA utan dessutom intresse och vilja att ta på sig
ansvaret.
Som mindre erfaren nyutexaminerad BMA inom ekokardiografi kan det variera hur lång tid det
tar att bli självständig på UKG. Detta beror dels på hur lätt den nyutexaminerade BMA har att
lära sig samt hur pass intensiv upplärningsperioden på kliniken är. I klinisk fysiologi,
Länssjukhuset Ryhov, har upplärningsperioden begränsats till att nyutexaminerade BMA har
UKG halvdag varje dag. Upplärningen tar mellan tre-sex månader. Vid spridd upplärning kan
det dröja upp mot ett år innan den nyutexaminerade utför UKG självständigt. Den enda
riktlinjen i släppkörkortet för nyutexaminerade BMA är att kunna genomföra en normal UKGundersökning på en frisk patient. Detta med korrekta tagna bilder och mätningar utan
komplettering av en kollega eller läkare.
Studenterna har vid undersökning av testpersonerna följt metodbeskrivningen [31] för
undersökningsmetoden som är ackrediterad enligt SS-EN 17025:2018 [39]. Ackreditering av
utrustning och metoder innebär en trygghet samt kvalitetssäkring för vårdpersonal samt
vårdtagare som kommer för att söka vård. Genom att få en oberoende granskning av tredje part
mot erkända standarder säkerställs kvalitén och säkerheten på tjänsterna kliniken erbjuder.
Resultaten erhållna ur denna jämförelse studie av segmentell strain, strain rate och GLS där
mätvärdena från UKG-undersökningarna visade att det endast fanns en skillnad mellan
undersökarna vid ett tillfälle, avseende strain i basala segment mellan BMA och student 1.
Resultaten analyserades med genomförandet av statistiska analyser varvid ett p-värde mindre
än 5 % erhölls. Medelvärdena för segmentell strain, strain rate och GLS har dubbelkollats av
författarna vid dataöverföringen till SPSS för att garantera att resultatet är grundat på rätt
mätvärden.
UKG-undersökningarna genomfördes av en legitimerad BMA och två BMA-studenter i termin
sex. Den erfarna BMA hade en yrkeserfarenhet på tio år, varav nio år utfört UKGundersökningar självständigt. Detta innebär att datainsamlingen med stor sannolikhet erhöll hög
validitet. För att kunna jämföra relevansen av erfarenhet var det viktigt att BMA, student 1 och
student 2 först samlade in adekvata bilder av VK bestående av korta loopar. Det tog cirka fem
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till sju minuter per respektive testperson för BMA att bli klar med bildtagningen inkluderat
analysering av segmentell strain, strain rate och GLS. Det tog cirka 25-30 minuter för respektive
BMA-student att bli klar med bildtagningen per testperson. Analysering av segmentell strain,
strain rate och GLS tog betydligt längre tid att genomföra, upp till 35 min per testperson. Detta
då båda studenterna hade en liten erfarenhet av att utföra dessa utvärderingar. Trots den
signifikanta tidsskillnaden anser författarna att mätresultaten inte medförde stora skillnader i
resultatet av segmentell strain, strain rate och GLS mellan BMA, student 1 samt student 2.
Till skillnad från BMA har studenterna haft en månads teoretisk utbildning samt genomgått
drygt 140 timmar praktisk träning av UKG-undersökningar. Under den tiden har flertal
patienter undersökts med olika typer av hjärtsjukdomar varav en del undersökningar
genomfördes självständigt. Under denna period fick studenterna träna på att projicera tydliga
A2C, A3C samt A4C med högkvalitet, använda olika ultraljudsmodaliteter såsom färgdoppler,
vävnadsdoppler, kontinuerlig doppler, pulsad doppler samt M-mode. Modaliteten strain
användes också där studenterna fick träna på utplacering av mätpunkterna i endokardiet vid
utvärdering av segmentell strain, strain rate och GLS. Även om studenterna skiljde sig från
BMA erfarenhetsmässigt tyder resultaten att erfarenheten inte har en stor betydelse vid mätning
av deformationsparametrarna strain och strain rate. Det väsentliga är att bildtagningen samt
utvärderingen av strain, strain rate och GLS utförs på ett korrekt sätt och inte på hur erfaren
sonografen är.
Enligt litteraturen [1, 12] skall det normalt inte förekomma väsentliga skillnader i segmentell
strain och GLS vid undersökning av friska individer. Resultateten av segmentell strain och GLS
har sammanställts i bilaga 3-5 och i figur 4. Dessa visar att det inte förekommer statistiska
signifikanta skillnader i segmentell strain i midventrikulära- och apikala segmenten och GLS i
A2C, A3C och A4C. Resultaten redovisade i ovannämnda bilagor styrker att det inte
förekommer ansenliga segmentella strain och GLS skillnader mellan BMA, student 1 och
student 2 vilket stärker tidigare forskning [5]. Generella slutsatser kan dock inte dras på grund
av ett lågt antal medverkande testpersoner i studiepopulationen samt för att urvalet inte bestod
av ett brett åldersspann med både kvinnor och män. Det låga antalet testpersoner leder därför
till att resultatet inte kan stödja eller öka implementeringen av strain modaliteten i klinisk
undersökningsrutin.
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Vid UKG-undersökning av två svårundersökta andningsvarierade testpersoner, testperson 3 och
testperson 5, kan utplaceringen av mätpunkterna i endokardiet vid utvärdering av segmentell
strain, strain rate och GLS felplacerats. Författarna antar att orsaken till den enstaka uppkomna
signifikanta skillnaden i basala segmenten mellan BMA och student 1 kan ha orsakats på grund
av andningsvariation hos ovannämnda testpersoner. Student 1 upplevde svårighet vid
utplacering av referenspunkterna i basala segmenten hos båda testpersonerna med
andningsvariation. Andningsvariationen kan ha medfört att punkterna placerats för långt in i
VK kammare eller för långt bak ifrån endokardiet mot myokardiet. Detta kan ha gett felaktig
segmentella strain värden som i sin tur gett en sämre reliabilitet. Variation i strain kunde
dessutom ses mer i basala segmenten (se bilaga 3) mellan student 1 och student 2 vid
undersökning av testpersonerna med andningsvariation, dock är skillnaden inte tillräckligt stor
för att anses som en statistisk signifikant skillnad. Huruvida om anledningen till den uppkomna
signifikanta skillnaden mellan BMA och student 1 vid mätningarna av strain i basala segmenten
uppstod på grund av andningsvariation kan dock inte bekräftas.
Vid beräkning av p-värdet indelades testpersonerna in i GLS och strain rate samt i grupper efter
VK segment: apikalt, midventrikulärt och basalt. Jämförelserna utgick ifrån att mätningarna
utförda av BMA representerade korrekta mätta GLS värden då universella referensvärden för
GLS idag inte finns [5, 25]. Om referensvärden för GLS hade funnits hade kategoriseringen av
GLS i denna studie indelats i kategorierna normal och icke normal varvid mätningarna utförda
av BMA, student 1 och student 2 hade fallit in i ovannämnda kategorier vilket då kunnat ge en
miss-match. Miss-match värdet inkluderades inte dataanalyserna vilket hade varit intressant att
studera för att göra bättre jämförelser. Således kan p-värdet inte representera miss-match
jämförelsen. Ytterligare anledning kan dessutom bero på att antalet medverkande testpersoner
inte ger tillräckligt stor gruppskillnad vilken kan vara anledningen till att statistisk signifikant
skillnad inte påvisades vid sammanställningen av GLS mellan BMA, student 1 och student 2.
UKG-undersökningarna är baserade på forskningskravet där författare till vetenskapliga studier
skall utveckla och fördjupa tillgängliga kunskaper samt arbeta för att förbättra nuvarande
metoder [39]. Enligt yrkesetiska koden för BMA skall yrkesutövaren vara öppen för kritisk
granskning, ansvara för patientsäkerhet, arbeta för att förbättra vården och ingripa vid
uppkomsten av missförhållanden i verksamheten som äventyrar människors hälsotillstånd eller
miljö. Den yrkesetiska koden ska vägleda BMA i att föra etiska resonemang och att ta
välgrundade etiska beslut i det dagliga arbetet. Professionen BMA är en gammal yrkeskultur
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varvid dagens utövare bygger vidare på tidigare generationers kunskap. I en yrkeskultur som
ständigt är i utveckling krävs det att BMA kontinuerligt arbetar för kompetensutveckling, vilket
är en del inom kunskapsområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Detta genom utifrån
kompetens och kunskap bidra till samhällsutveckling, välbefinnande, förebygga skada och
lidande [40]. Författarna till studien bidrar till kompetensutveckling och fördjupandet av
kunskaper genom att belysa relevansen av erfarenhet vid jämförelser i mätningar av segmentell
strain, strain rate och GLS i VK.
Vidare jämförelse studie bör genomföras inom segmentell strain, strain rate och GLS för att
påvisa relevansen av utbildning och erfarenhet vid UKG-undersökningar utförda av
nyutexaminerade eller mindre erfarna BMA arbetande med ekokardiografi. Utöver relevans av
erfarenhet vid dessa mätningar bör ytterligare studier inom området genomföras för att lyfta
upp fördelar och nackdelar med undersökningsmetoden. Detta för att analysering av segmentell
strain, strain rate och GLS ska bli mer implementerad i den kliniska verksamheten. För att
säkerställa en bedömning av VK globala funktion krävs det vidare forskning av referensvärden
för GLS. För ett mer tillförlitligt resultat hade dessutom andra statistiska analyser i SPSS kunnat
genomföras. I kommande studier kan ett icke parametriskt Kruskal-Wallis test genomförs vilket
hade varit mer passande för att jämföra median-och medelvärdet mellan samtliga testpersonerna
undersökta av BMA, student 1 och student 2. Ytterligare förslag till kommande studier är ett
större antal medverkande testpersoner då urvalet kunnat blivit mer representativt för en större
population i och med att det låga antalet testpersoner kan ha påverkat resultatet.
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7. Slutsats
Resultaten från denna jämförelse studie mellan BMA och studenterna påvisar signifikanta
skillnad vid strain mätningar enbart i basala segmenten i A2C, A3C och A4C. Det finns inte
någon signifikant statistisk skillnad i resterande uppmätta variablerna. Det behövs fortsatta
studier inom området för att dra en mer säkerställd slutsats med upprepande mätningar av flera
mindre erfarna BMA-studenter i jämförelse med erfarna BMA. Detta för att säkert säga att
relevansen av erfarenhet inte har en betydelse vid mätningar av segmentell strain, strain rate
och GLS i VK. Datamaterialet i studien är inte tillräckligt för att kunna generalisera resultatet
till en större population.

8. Omnämnanden
Tack till handledare Louise Rundqvist för allt stöd och vägledning under dessa veckor.
Ytterligare ett stort tack till Emma Olsson för all hjälp med datainsamlingen på
Hälsohögskolans fysiologiska klinik. Vi önskar er båda all lycka och framgång.
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Bilaga 3
Medelvärden och medianvärden för strain (%) i basala segmenten för BMA, student 1 och student 2.

Basala segmenten i BMA

Student 1

Student 2

A2C, A3C och A4C.
Testperson 1

-14,7

-17,5

-16,8

Testperson 2

-13,8

-17,9

-16,1

Testperson 3

-26,3

-29,6

-22,7

Testperson 4

-24,8

-21,5

-24,8

Testperson 5

-18,1

-25,7

-17,8

Testperson 6

-19,8

-24,3

-24,8

Testperson 7

-19,2

-16,9

-19,1

Testperson 8

-20,9

-23,0

-21,6

Testperson 9

-16,6

-19,6

-14,6

Testperson 10

-16,0

-20,3

-16,4

Median

-18,9

-20,9

-18,5
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Bilaga 4
Medelvärden och medianvärden för strain (%) i midventrikulära segmenten för BMA, student 1 och
student 2.

Midventrikulära

BMA

Student 1

Student 2

Testperson 1

-15,4

-17,1

-16,2

Testperson 2

-18,8

-18,5

-17,8

Testperson 3

-19,6

-15,8

-17,4

Testperson 4

-21,0

-21,8

-24,0

Testperson 5

-17,4

-20,9

-16,8

Testperson 6

-19,3

-18,9

-16,4

Testperson 7

-22,4

-22,2

-19,2

Testperson 8

-19,9

-18,5

-20,6

Testperson 9

-16,4

-16,3

-21,4

Testperson 10

-18,3

-19,4

-17,3

Median

-19,1

-18,7

-17,6

segmenten i A2C,
A3C och A4C
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Bilaga 5
Medelvärden och medianvärden för strain (%) i apikala segmenten för BMA, student 1 och student 2.

Apikala segmenten i BMA

Student 1

Student 2

A2C, A3C och A4C
Testperson 1

-25,1

-22,8

-21,6

Testperson 2

-23,7

-17,1

-23,9

Testperson 3

-19,3

-21,1

-20,6

Testperson 4

-20,7

-22,3

-24,4

Testperson 5

-25,9

-20,6

-23,4

Testperson 6

-21,2

-20,8

-21,6

Testperson 7

-21,0

-21,0

-25,0

Testperson 8

-17,4

-17,9

-17,8

Testperson 9

-19,0

-27,5

-26,1

Testperson 10

-22,7

-22,6

-18,6

Median

-21,1

-21,1

-22,5
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Bilaga 6
Medelvärden och medianvärden för strain rate (1/s) för BMA, student 1 och student 2.

Strain rate i A2C, BMA

Student 1

Student 2

A3C och A4C
Testperson 1

-1,4

-1,4

-1,3

Testperson 2

-1,4

-1,4

-1,4

Testperson 3

-1,9

-1,4

-1,4

Testperson 4

-1,5

-1,5

-1,7

Testperson 5

-1,5

-1,6

-1,6

Testperson 6

-1,5

-1,6

-1,6

Testperson 7

-1,6

-1,8

-1,8

Testperson 8

-1,7

-1,6

-1,5

Testperson 9

-1,4

-1,6

-1,6

Testperson 10

-1,3

-1,5

-1,5

Median

-1,5

-1,6

-1,6
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