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Vad är svikt?

Systolisk svikt

Diastolisk svikt

HFrEF

HFmrEF

HFpEF

Framåtsvikt

Bakåtsvikt

Sämre än normalpopulation?

Sämre än vanligt

Akut svikt Dekompenserad kronisk svikt



Några begrepp & definitioner

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Trycktesta dina kunskaper!

A practical guide to using pulmonary artery catheters
Scales & al. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain):1987) 2007



VK vs. HK? 
Nej, helheten!

POCUS Fyslab

Kvantitativ bedömningKvalitativ bedömning

…..men få redskap gör en så självständig i arbetet periop
& på IVA så varför inte flytta fram positionerna 



Vänsterkammarens
17 ekokardiografiska regioner

The American Heart Association Writing Group on 
Myocardial Segmentation and Registration for Cardiac Imaging, 2002



Radiell vs. longitudinell kontraktilitet
- kan bedömas både kvalitativt och kvantitativt

Longitudinell kontraktilitet

Radiell kontraktilitet

Bara radiell kontraktilitet



Longitudinell kontraktilitet
TAPSE & MAPSE

Tricuspid annular plane 
systolic excursion

Mitral annular plane 
systolic excursion



annular plane systolic 
excursion

• M-mode från A4Ch
• Normalt >10 mm 

(medel)
• Robust & enkelt
• Detekterar tidiga 

stadier av hjärtsvikt 
med bevarad EF

• Variabel korrelation 
med EF

• M-mode från A4Ch
• Normalt >17 mm
• Robust & enkelt
• OK korrelation mot 

HKEF

Pickle, J. & al., 29 Mar 2018, Circulation. 2016;134:A14429

MT

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.134.suppl_1.14429


Hur gör jag sa ni?

”Perfekt A4Ch” – tänk på formen!

M-mode i önskat klaffplan

M-mode igen ger rörelse/tid-bilden 



Diastolisk VK-funktion
kan utvärderas mha

Mitralisinflödet
(+lungvenflöde
+IVRT+förmaksstorlek..)

Myokardiets diastoliska hastigheter



Mitralis
Normal

Impaired relaxation Restrictive

Pseudonormal



Diastolisk funktion
– flödeshastigheter mitralis, 

vävnadsdoppler & E/é



TDI (e´)
Normalt >8-10 cm/s

Kvoten E/e´ förhöjd vid ökat fyllnadstryck
<8 normalt
>13 ökat fyllnadstryck

Förmaksstorlek, B-lines på lungorna, 
förhöjt sPAP

Diastologi - ökade 
fyllnadstryck?



Helhetsgrepp VK



Några exempel på VK-svikt



Några exempel på VK-svikt



Lite doppler



Mäta hastigheter med Doppler

• Håll proben stadigt

• Frekvensskiftet som uppmäts avtar med cos av vinkeln
mellan UL-strålen och blodflödet. 
• Cos 0 grader = 1 = perfekt. 
• Cos 30 grader = 0,87
• Cos 45 grader = 0,71

• Och uppmätt hastighet minskar motsvarande jmf verkligheten

Man kan alltså INTE ÖVERSKATTA flödeshastigheten p.g.a. vinkelfelet!



Mäta hastigheter med Doppler

Normala flödeshastigheter

Bäst <1,7 m/s

ex antegrada mitralisflödet

Höga flödeshastigheter

Bäst >1,7 m/s

ex insufficiensjet, stenos

Pulsad doppler, PW Kontinuerlig doppler, CW



Att mäta hastighet med doppler - TI

Bernouillis förenklade ekvation: DP = 4 * v2 = 4 * 32 = 36 mm Hg
sPAP =  DP + CVP = 36 mm Hg + uppmätt CVP = 46 mm Hg. Cirka.



Högerkammarfunktion



Kvalitativa vs. kvantitativa mått  

Kvalitativa (”eyeballing”)
•HK-dilatation
• Septal avplaning (D-sign)
•Paradoxal septumrörlighet
•McConnell’s sign?

Kvantitativa



Kvantitativa mått

Harjola, V-P. & al.

Contemporary management of acute right ventricular failure: 
a statement from the Heart Failure Association and the 

Working Group on Pulmonary Circulation and Right 
Ventricular Function of the European Society of Cardiology

Eur J Heart Fail. 2016 Mar;18(3):226-41. doi: 10.1002/ejhf.478

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26995592


Perikardvätska

Mät i PLAX eller subcostalt

Mätning enddiastoliskt

> 5 mm är inte per automatik
farligt men överväg ev. 

hemodynamiska konsekvenser
(och leta efter dem)



Pericardvätska cont’d

SC4Ch

A4Ch

SAX

PLAX



Högerkammarhypertrofi

Mät i PLAX eller subcostalt

Mät enddiastoliskt

> 5 mm indikerar hypertrofi

Hypertrofi = kroniskt



Vena cava inferior

smal vci med 
andningsvariation

– >
sannolikt lågt CVP

stor vci utan
andningsvariation

- >
sannolikt högt CVP



Skatta sPAP

A4CH

Färgdoppler för att hitta TI

CW-doppler över insufficiens

Frys och mät gradienten

FärgdopplerCW-doppler

Bernouillis förenklade ekvation: DP = 4 * v2 = 4 * 32 = 36 mm Hg
sPAP =  DP + CVP = 36 mm Hg + skattat CVP = 46 mm Hg. Cirka.



TAPSE

A4CH enligt konstens regler

M-mode HK fria vägg

>17 mm “normalt”



Dilatation

Kvalitativt blir kvantitativt

A4CH enligt konstens regler

EDD = End Diastolic Diameter

Cave cylindereffekten



CAVE cylindereffekten!

X0,5X

90 grader rotation

X



Septal avplaning / 
D-sign

Ta ställning till om det 
finns paradoxal

rörlighet eller om 
septum är avplanat

genom hela hjärtcykeln



PAT
Pulmonic Valve Acceleration Time
• SAX i klaffplanet
• Optimera för truncus

pulmonalis
• PW-doppler över 

pulmonalisklaffen
• PAT= tiden från 

klafföppning till maxflöde
• Snabb acceleration = 

bättre



The Bottom Line: 
akut eller kronisk HK-svikt?

Akut (LE)

Kroniskt

HK-vägg sPAP

< 5 mm

> 5 mm

< 60 mm Hg
(40 -60)

> 60 msec

PAT

> 60 mm Hg

< 60 msec
60/60-sign



Fluid/volume responsiveness

En 10-15% ökning av slagvolymen till följd av ”fluid 
challenge” om 500 ml bolus kristalloid över 10-15 
minuter (Paul Marik) el 20-30 min (Messina & al, 
2017)

Syfte att uppnå kliniska mål/surrogatmarkörer för 
ändorganhypoperfusion

Laktat, ScvO2, takykardi
Nå MAP >65 mmHg
Nå diuresmål om >0,5 ml/kg/h…exempelvis Messina A, Longhini F, Coppo C, et al. Use of the Fluid Challenge in Critically Ill

Adult Patients: A Systematic Review. Anesthesia and analgesia. 2017; 
125(5):1532-1543. [pubmed]

Sarnoff & al, 1954; 
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.CIR.9.5.
706

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28514324


Förutsäga fluid responsiveness

Statiska tester: hjärtfrekvens, blodtryck, KÅF, förra timmens diures
Låg sensitivitet, låg interobserver reliabilitet

CVP/PCWP
Dåliga prediktorer, låg sensitivitet

Pulskonturanalys, thermodilution
PICCO – SVV > 10% Ok!

Andningsvariationstest
SPV eller PPV > 10% Ok!

ultraljud då….?
End-expiratoriskt ocklusionstest



Spontanandning

Negativt tryck i thorax, ökat intraabdominellt tryck

Inspiration -> ökat venöst återflöde & blod poolas i lungcirkulationen

VCI kollapsar i olika grad beroende på fyllnad/CVP (hjärtfunktion)

VCI påverkas av systemiskt fyllnadstryck, HK-funktion, respiration, 
vasopressorer…



Spontanandning, VCI

Stor individuell variation av maxdiameter (9-35 mm?)

< 21 mm diameter & > 50 % andningsvariation » lågt CVP = normalt!
Fluid needing? Fluid responsive?

> 21 mm end-expiratorisk & < 50 % andningsvariation » högt CVP (> 13-15)
Fluid tolerant!?

Vena cava korrelerar relativt väl med CVP men 
CVP är en dålig indikator på fluid responsiveness

Vid chock
liten (< 10 mm) VCI troligen fluid responsive
dilaterad (> 20 mm) troligen inte fluid responsive



Mekanisk ventilation map VCI

> 18 % andningsvariation (Dmax − Dmin / Dmin) talar för volume
responsiveness vid kontrollerad ventilation….kanske

OBS! ventilatorinställningar, HK-funktion, & lungcompliance!
Intraabdominell hypertension?



Predicera fluid responsiveness med 
ultraljud av vena cava

An extreme heterogeneity of included studies was highlighted. 
Ultrasound evaluation of the diameter of the IVC and its
respiratory variations does not seem to be a reliable method to 
predict fluid responsiveness.

Respiratory variation in IVC diameter has limited ability to predict fluid 
responsiveness, particularly in spontaneously ventilating patients. A 
negative test cannot be used to rule out fluid responsiveness. Clinical 
context should be taken into account when using IVC ultrasound to 
help make treatment decisions.

Orso D. & al. Accuracy of Ultrasonographic Measurements of
Inferior Vena Cava to Determine Fluid Responsiveness: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. J Intensive Care Med. 2020 
Apr;35(4):354-363. doi: 10.1177/0885066617752308. Epub 2018 
Jan 17. PMID: 29343170.

Long E. & al. Does Respiratory Variation in Inferior Vena Cava Diameter 
Predict Fluid Responsiveness: A Systematic Review and Meta-Analysis. 
Shock, 2017 May;47(5):550-559. doi: 10.1097/SHK.0000000000000801. 
PMID: 28410544.



Så vad menas med 
”Patienten ser tom ut!”?



Algoritmer? EGLS!

• ”An algorithmic approach to undifferentiated shock”
• Lanctôt & Valois, Crit Ultrasound J, 2011

”Echo-guided life support”



Algoritmer? FATE!
”Focus Assessed Transthoracic Echo”



Algoritmer? RUSH!

”The pump” ”The tank” ”The pipes”

”Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension”

Weingart, Duque & Nelson, 2006

Heart
IVC
Morison’s, splenorenal, suprapubiskt
Aorta
Pneumothorax



Sammanfattning

Väg in kliniken och helheten

Använd flera projektioner och kombinera flera 
mätmetoder

Arbeta systematiskt och noggrant

Gör det ofta



T1/2 för ultraljudsfärdigheter är kort

Tid

Ku
ns

ka
p

3 mån





Referens Harjola, V-P. & al.




