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DCS’s bestyrelse nedsatte september 2007 en arbejdsgruppe 
med følgende kommisorium:

Der ønskes udarbejde en samlet anbefaling til minimum
indholdet af en transthorakal ekkokardiografi hos voksne.

I modsætning til invasive procedurer foreligger der ikke DCS 
guideline/holdningspapir vedrørende indholdet af en trans
thorakal ekkokardiografi. Formålet med holdningspapiret er 
at skabe konsensus om, hvad en standard ekkokardiografi bør 
indeholde. Dette i et forsøg på generelt at øge kvaliteten af 
undersøgelsen ved at definere de centrale elementer i un
dersøgelsen; sikre bedre kommunikation mellem henvisende 
afdelinger og centre og dermed undgå unødig gentagelse af 
undersøgelser; fremme muligheden for at sammenligne seri
elle undersøgelser; sikre bedre dokumentation og endeligt er 
holdningspapiret også tiltænkt som et redskab i oplæring af 
læger i ekkokardiografi.

I arbejdsgruppen er taget udgangspunkt i den planlagte un
dersøgelse af ambulant eller indlagt patient. Der er lagt vægt 
på at undersøgelsen skal have en kvalitet og omfang som skal 
kunne: Estimere venstre ventrikels systoliske funktion og fyld
ning; Påvise de hyppigste aorta/mitralklapssygdomme; kunne 
give et estimat af højre ventrikels systoliske funktion; estimere 
trykket i højre atrium og højre ventrikels systoliske tryk; påvise 
højresidig klap sygdom og udelukke perikardie ansamling

I holdningspapiret er forsøgt taget højde for at undgå unødig 
tidsforbrug og datalagring uden tab af information. Handlings
papiret er ikke tiltænkt som en instruktion i hvordan billeder 
optages, men udarbejdet som kortfattet vejledning i hvad der 
bør optages.

Holdningspapiret skal opfattes som en minimums anbefaling 
således, at lokale særlige fokus områder som fx vævsdoppler 
og 3D ekkokardiografi naturligvis foretages i det omfang det 
skønnes indiceret.
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Holdningspapiret består af en generel del som omfatter stan
dard undersøgelsen, som bør foreligge hos alle, samt en speciel 
del som beskriver anbefalinger til billeddannelse og vurdering 
af de hyppigste klap sygdomme.

Specifikke kommentarer. I de seneste fælles europæiske/ 
amerikanske anbefalinger til udmåling af kammerstørrelser 
sidestilles udmåling af kammer dimensioner fra fastfrosne 2D 
billeder med den mere traditionelle Mmode bestemmelse. I 
standarden er valgt at anbefale udmåling fra 2D billeder i ly
set af forbedret tidsmæssige opløsning på 2D ekkokardiografi 
samt i en erkendelse af at denne metode væsentligt mindsker 
risikoen for vinkelfejl. På baggrund af at ventrikelfyldning har 
fået en central plads i diagnosen af hjertesvigt med bevaret 
systolisk funktion i både DCS og ESC seneste guidelines, er 
dette medtaget i standard undersøgelsen.

Holdningspapiret er den 17 marts 2008 godkendt af Dansk 
Cardiologisk Selskabs bestyrelse, og er dermed Dansk Cardio
logisk Selskabs holdning.

Henrik Steen Hansen
Formand 
Dansk Cardiologisk Selskab.

Jacob Eifer Mølle
Formand Arbejdsgruppen 
Dansk Cardiologisk Selskab
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Rækkefølge og forberedelse
Alle patienter skal i forbindelse med en EKKO undersøgelse 
have påmonteret EKG elektroder, så der ses et tydeligt EKG og 
veldefineret QRS komplekser. Yderligere bør patientens højde 
og vægt registreres. TTE udføres derpå i en fastlagt sekvens 
startende med parasternalt længdesnit. Generelt bør der opta
ges et repræsentativt loop for hver sekvens, som ønskes gemt. 
Ved Doppler optagelser anbefales sweep på 100 mm/s.

Parasternalt længdesnit (PLAX)
PLAX evt. kombineret med Mmode (NB lodlinie vinkelret på 
septum og bagvæg) anvendes til udmåling af ventrikel dimen
sioner. Derefter sættes color Doppler på mitralklap og aorta
klap. Ved mere end triviel insufficiens bør denne kvantiteres.
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Parasternale tværsnit (SAX)
Fra PLAX roteres med uret på chordaniveau til parasternalt 
tværsnit. Som minimum optages loop på papilmuskelniveau, 
men det anbefales at der suppleres med loops på mitral klap
niveau, chordaniveau og evt. ned mod apex. Transduceren vip
pes op mod aorta med fremstilling af alle 3 cuspes , hvor der 
både optages 2D og color Doppler. 
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Parasternalt tværsnit af pulmonalklappen
Pulmonalklappen vises uden farver. Ofte skal transduceren 
vinkles lidt mere anteriort og lidt mere lateralt. Color Doppler 
sættes over pulmonalklappen. Med CW måles hastigheden ud 
af a. pulmonalis. Ved hastigheder væsentlig over 1 m/s kan PW 
bruges til at identificere, hvor accelerationen sker .
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Apikale standard projektioner
Man starter med 2D billeder i form af apikalt 4 kammer, 2 
kammer og længdesnit. Der fokuseres på at rotere omkring 
venstre ventrikels længdeakse, at undgå falsk apex og det sik
res at venstre atrium åbnes helt således, at det er muligt at  
udmåle venstre atriums maximale volumen. 
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Apikale standard projektioner 
med Color Doppler
Sekvensen gentages med Color Doppler scale indstillet til  
over 60 cm/s og signalet skal fylde så meget i billedet at man 
kan se om farvesignalet når bunden af atriet. Ved mere end  
triviel insufficiens bør denne kvantiteres.
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Venstre ventrikel fyldning
Til vurdering af ventrikel fyldning registrets mitral inflow med 
PW Doppler i modificert 4 kammer billede idet tranduceren 
flyttes lidt lateralt for at sikre at der måles parallelt med  
inflow. Sample volume placeres ved spidsen af mitral fligene 
i diastole. Der suppleres med PW tissue Doppler vurdering af 
mitral planets bevægelse, sample volume placeres her i det  
laterale mitral hjørne i 4 kammer billedet.

Apikale 5 kammer projektion
Fra 4kammer vippes transduceren lidt anteriort, så aorta  
vipper ind i billedet (5kammer). Color Doppler sættes over 
aorta for at se retningen af det udadgående jet samt for at 
se størrelsen af en evt. insufficiens. Der fortsættes med CW 
gennem aorta, hvor man måler peak hastighed. Ved hastighed 
>2.5 m/s foretages estimering af aortaklapareal.
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Modificeret 4 kammer med focus 
på højresidige kamre
For at fremstille højre hjertehalvdel rykkes transduceren  
medialt. Et loop optages, så tricuspidalklappens udseende kan 
bedømmes. Color Doppler sættes dernæst over tricuspidal
klappen for at finde en eventuel tricuspidalinsufficiens. Hvis 
denne findes sættes CW gennem det maksimale farvesignal  
og peakgradienten registreres. Vurdering af højre ventrikels 
systoliske funktion vurderes ved at lave en mmode gennem 
højre ventrikels frie væg i AVplanet (TAPSE).
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Subcostal projektion
Dette snit er bl.a. velegnet til påvisning af perikardieansamling, 
tillige er det ofte muligt at se pulmonalklappen og atrieseptum 
tydeligt. Der suppleres med color Doppler sv.t. atrieseptum 
mhp. ASD. Størrelsen af v. cava inferior måles og der gemmes 
et loop med flere hjerteslag af v.cava inferior under respira
tion. Der kan med fordel suppleres med Mmode med langsom 
sweep hastighed.
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Suprasternale projektion (anbefales)
Der optages loop med arcus og visualisering af afgangen af 
halskar. Der bør optages både 2D og color  Doppler som sup
pleres med CW i aorta descendens. 



Standard TTE

Følgende projektioner bør rutinemæssigt 
fremstilles.

Parasternalt længdesnit 
 2D + Color
 

Parasternalt tværsnit 
 2D på chordae niveau
 Aortaklap 2D + color 
 A. pulmonalis 2D + color + CW  

Apikalt
 4 kammer, 2kammer, længdesnit 2D + color
 Mitral inflow PW
 Tissue Doppler lateral mitral annulus
 5kammer 2D + color + CW  
 Mmode i lat tricuspidal annulus
 RV inflow / TI color + CW.

Subxipoidalt
 Atrie septum 2D + color
 V. cava inf 2D resp. variation

Suprasternalt (anbefales)
 Arcus aorta 2D + color
 Aorta descendens CW

Venstre ventrikel EF
Til vurdering af LVEF anbefales hos patienter med regionale væ
gorandringer wall motion index. Hos patienter uden regionale 
vægforandringer anbefales kombination af visuel vurdering og 
kvantitering med Simpsons metode. 

Dansk Cardiologisk Selskab



Projektion Struktur Vejledende  
reference

Parasternalt  
længdesnit

RV diastolisk diameter ≤ 25 mm

Ventrikelseptum dia
stole

≤ 11 mm

LV diastolisk diameter ≤ 55 mm

Posterior væg tykkelse ≤ 11 mm

LV systolisk diameter ≤ 33 mm

Aorta sinus valsalva ≤ 35 mm

CW i a. pulmonalis Peak hastighed ≤ 1 m/s

PW mitral inflow Decelerations tid 140240 ms

Max E hastighed ≤ 1.2 m/s

TDI lat mitral  
annulus

Max e’ hastighed > 10 cm/s

E/e’ < 12

AP 4 kammer LA volumen < 60 ml

CW aorta  
5kammer

Max hastighed ≤ 2 m/s

CW tricuspidal 
gradient

Max hastighed ≤ 2.5 m/s

M mode lat  
tricuspidal annulus

TAPSE > 18 mm

Subcostalt V. cava inferior < 2 cm

Ovennævnte må opfattes som vejledende referencer for voks
ne med BSA omkring 1.9 m2 (normalt).

Vejledende kvantitative mål
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Mitral insufficiens
Ved mere end triviel mitral insufficiens anbefales supplerende 
optagelser af denne mhp. kvantitering af sværheden.

Der foretages standard TTE suppleret med zoom af mitralklap
pen med og uden color Doppler i PLAX (her kan vena contracta 
ofte fremstilles godt). De apikale billeder suppleres med zoom 
af mitralklappen i 2D. Fra color Doppler optagelserne af insuf
ficiensen suppleres med fremstilling af en evt. PISAskal. Det 
anbefales at aliaserings grænsen sættes  ved 40 cm/s og at der 
zoomes ind på klappen. Endeligt optages CW Doppler af mitral 
insufficiensen.
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Kvantitering
Det anbefales at graden af mitralinsufficiens bestemmes ved 
beregning af effective regurgitant orrifice med PISA metoden, 
evt. suppleret med estimat af vena contracta.
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Aorta stenose
Ved mere end let aortastenose, dvs. ved hastighed over klap
pen >2,5 m/s, anbefales supplerende optagelser af denne.

Der foretages standard TTE suppleret med zoom af aorta
klappen og LVOT med og uden color Doppler i PLAX og SAX. 
Det sikres, at ved optagelse af CW over klappen i det apikale 
5kammer billede / længdesnit at den højest flowhastighed 
optages.
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Kvantitering
Det anbefales at graden af aortastenose bestemmes ved  
beregning af aortaklaparealet vha. ligevægtsligningen, aortkla
arealet suppleres med beregning af middelgradient over klap
pen. Som en del af undersøgelsen udmåles aorta ascendens 
dimensioner i sinus valsalva, sinutubulære overgang og i aorta 
ascendens.
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Aorta insufficiens
Ved mere end let aortainsufficiens anbefales supplerende op
tagelser af denne.

Der foretages standard TTE suppleret med zoom af aortaklap
pen og LVOT med og uden color Doppler i PLAX og SAX (her 
kan vena contracta ofte fremstilles godt). 
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I optagelse af color Doppler i det apikale 5kammer billede 
/ apikale længdesnit sikres at hele insufficiens jettet fanges. 
Endvidere bør der altid laves suprasternale optagelser mhp. 
coarctatio aortae og retrograd flow i aorta ascendens.
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Kvantitering
Det anbefales at graden af aortainsufficiens bestemmes ved 
udmåling af vena contracta mens det kun undtagelsesvis vil 
være muligt med pålidelig beregning af effective regurgitant 
orrifice med PISA metoden. Som en del af undersøgelsen ud
måles aorta ascendens dimensioner i sinus valsalva, sinus
tubulære overgang og i ascendens.
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