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I 2008 udkom holdningspapiret vedrørende minimums krav 
for en transthorakal ekkokardiografi som i 2010 blev supple-
ret med anbefalinger til udmåling og rapportering af en DCS 
standard ekkokardiografi. I 2013 nedsatte Dansk Cardiologisk 
Selskabs bestyrelse en arbejdsgruppe med følgende kommis-
sorium

Der ønskes udarbejdet en samlet anbefaling til standardiseret 
udførsel, udmåling og rapportering af en transthorakal ekko-
kardiografi baseret på tidligere anbefalinger.

Dette holdningspapir omfatter således en samling af de to tid-
ligere holdningspapirer, der er foretaget sproglige korrektion 
og opdatering af normalværdier men de grundlæggende anbe-
falinger er uændrede. Anbefalingen omfatter således både de 
billedmæssige minimumskrav til en transthorakal ekkokardio-
grafi (TTE) samt de hyppigst anvendte målinger med angivelse 
af relevante referenceværdier. I slutningen af holdningspapiret 
findes tabel med angivelse af de optagelser og målinger, der 
efter arbejdsgruppens opfattelse almindeligvis bør rapporte-
res. Det må understreges, at holdningspapiret uændret alene 
er en anbefaling således, at det hos individuelle patienter kan 
vurderes, om der er behov for yderligere eller færre målinger. 

Holdningspapiret er den 7. marts 2014 godkendt af Dansk Car-
diologisk Selskabs bestyrelse og dermed Dansk Cardiologisk 
Selskabs Holdning.

Mogens Lytken Larsen Jacob Eifer Møller
Formand DCS  På vegne af arbejdsgruppen  
   for ekkokardiografi
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Alle patienter skal have påmonteret EKG elektroder, så der ses 
et tydeligt EKG med veldefinerede QRS komplekser og hjer-
terytmen noteres (sinus rytme, atrieflimren, pacing). Gene-
relt bør der optages et repræsentativt loop for hver sekvens, 
som ønskes gemt. Ved color Doppler optagelser anbefales at 
color scale indstilles til ca. 60 cm/s, og ved pulsed wave (PW) 
og continous wave (CW) Doppler optagelser anbefales sweep 
på 75-100 mm/s. Patientens højde og vægt skal altid registre-
res evt. suppleret med måling af blodtryk. Ved udmåling af 
dimensioner anbefales, at der udmåles på frosne 2D billeder, 
og at der måles fra »inner edge to inner edge« frem for »lea-
ding edge to trailing edge«. Dette er i overensstemmelse med 
anbefalingerne fra EAE og ASE. De angivne referenceværdier 
er baseret på EAE / ASE anbefalinger (Lang RM et al, Eur J Echo-
cardiography 2006:7;79-108), hvor andet ikke er angivet.
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1.1 Parasternalt længdesnit og tværsnit
PLAX (Figur 1) evt. kombineret med M-mode (NB lodlinie 
vinkelret på septum og bagvæg) anvendes til udmåling af ven-
trikel dimensioner (afsnit 1.2). Derefter placeres color Doppler 
på mitralklap og aortaklap. Ved mere end triviel insufficiens 
bør denne kvantiteres (afsnit 5). Fra PLAX roteres med uret på 
chordaniveau til parasternalt tværsnit. Som minimum optages 
loop på papilmuskelniveau, men det anbefales at der supple-

Figur 1. Udmåling af venstre ventrikels dimensioner i parasternalt længdesnit. 
Øverst; slutdiastolisk. Nederst; slutsystolisk.
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res med loops på mitral-klapniveau, chorda-niveau og evt. ned 
mod apex. Transduceren vippes op mod aorta med fremstilling 
af alle 3 cuspes, hvor der både optages 2D og color Doppler 
(Figur 2). 

Figur 2. Parasternalt tværsnit på niveau med aortaklap øverst og på chorda-ni-
veau nederst.
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1.2 Venstre ventrikel størrelse og geometri
Venstre ventrikels dimensioner udmåles i PLAX idet, der måles 
på frossent 2D billede. Ventriklens maximale diameter i dia-
stole bestemmes således, at der måles på billed-frame lige før 
aortaklap åbning. Der måles vinkelret på ventrikelseptum idet 
det sikres, at trabecula septomarginalis ikke medregnes i ven-
trikelseptums tykkelse. Aksen placeres svarende til spidsen af 
mitralfligene (Figur 1). Den mindste ventrikeldiameter i systole 
måles på billed-frame umiddelbart før aortaklappen lukker  
(Figur 1). Venstre ventrikels masse estimeres vha. formlen:

0,8 x (1,04[(LVIDd + PWTd+SWTd)3 – (LVIDd)3]) + 0,6 g

Den beregnede masse indekseres for kropsoverflade. Ved at 
beregne relativ vægtykkelse (RWT) kan ventriklens geometri 
bestemmes. Venstre ventrikels dimensioner og vægtykkelser 
kan også udmåles ved M-mode ekkokardiografi (diastole: start 
af QRS-komplekset, systole: ud for septums maximale kon-
traktion), med M-mode cursoren placeret vinkelret på septum 
og ventriklens længdeakse.

Vejledende reference-
værdier for venstre ven-
trikel størrelse og masse

Normal Let  
abnorm

Moderat Svært 
abnorm

LV diastolisk diameter in-
deks, cm/m2 ≤ 3,1 3,2-3,4 3,5-3,6 ≥3,7

Septum interventriculare 
diastole, mm

<11 11-13 14-16 >17

LV masse indeks kvinder, 
g/m2 43-95 96-108 109-121 ≥122

LV masse indeks mænd, 
g/m2 49-115 116-131 132-148 ≥149

Bestemmelse af 
LV geometri

LVMi <95 g/m2  
(kvinder)

LVMi <115 g/m2 
(mænd)

LVMi ≥95 g/m2  
(kvinder)

LVMi ≥115 g/m2 
(mænd)

RWT ≤0.42 Normal geometri Excentrisk hypertrofi

RWT > 0.42
Koncentrisk  

remodellering
Koncentrisk  
hypertrofi
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1.3 Aorta / truncus pulmonalis 
Ved udmåling af aorta foretages målingerne i det parasterna-
le længdesnit. Aortas dimensioner måles slutdiastolisk. Ved 

Figur 3. Zoom af LVOT og aorta ascendens med markering af standard mål,  
nederst Parasternalt tværsnit med fokus på pulmonal klap.
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standard undersøgelsen måles i sinus Valsalvae, hvor der er 
tilgængelige referenceværdier. Ved specifik undersøgelse af 
aorta (fx Marfan og Turner) og ved dilatation af aorta ascen-
dens foretages supplerende måling af aortaannulus diameter 
(aortaklappens hængselpunkt), sinotubulær overgang, samt 
største diameter med angivelse af afstand fra annulus (Figur 
3). Aortas dimension afhænger af alder og kropsoverflade 
og referenceværdier for diameteren i sinus Valsalvae findes i 
nomogram (Figur 3).

Figur 4. Reference værdier (95% konfidens interval) for aortas diameter målt i 
sinus Valsalvae for mænd og kvinder omkr. 60 år. Ref Deverreux et al. Am J Car-
diol. 2012;110:1189-94.

Vejledende mål for 
truncus pulmonalis

Normal Let  
abnorm

Moderat Svært 
abnorm

Truncus pulmonalis, cm <2,1 2,2-2,5 2,6-2,9 ≥3

1.4 Parasternalt tværsnit af pulmonalklappen
Pulmonalklappen vises uden farver. Ofte skal transduceren 
vinkles lidt mere anteriort og lidt mere lateralt. color Doppler 
placeres over pulmonalklappen. Med CW måles hastigheden 
ud af truncus pulmonalis. Ved hastigheder væsentlig over 1 
m/s kan PW bruges til at identificere, hvor accelerationen sker. 
Den største diameter af truncus pulmonalis kan evt. måles ca. 
2 cm fra klapniveau
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Figur 5. Apikale standard projektioner

2 2.1 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 
sikres at venstre atrium åbnes helt således, at det er muligt at 
udmåle venstre atriums maximale volumen. Sekvensen genta-
ges med color Doppler 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 (afsnit 5).
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2.2 Venstre ventrikels systoliske funktion
Der bør altid foreligge en vurdering af venstre ventrikels ud-
drivningsfraktion (LVEF). LVEF kan bestemmes på talrige må-
der, som dog alle er behæftet med usikkerhed. Den endelige 
vurdering af LVEF bør således vurderes på basis af såvel kvanti-
tative mål kombineret med det visuelle indtryk.

Hos patienter med iskæmisk hjertesygdom og regional 
hypo- eller akinesi kan LVEF estimeres ved bestemmelse af 
wall motion score index (WMSI). Internationalt anvendes et 
scoresystem hvor et normalt fungerende segment scores 1, 
2=segment med hypokinesi, 3=akinesi, 4=dyskinesi og 5 an-
vendes ved ventrikelaneurisme. Den samlede score beregnes 
og divideres med antallet af analyserede segmenter. I Danmark 
har der i mange år været tradition for at anvende scoresystem 
hvor 2 = normal, 1 = hypokinesi, 0 = akinesi, -1 = dyskine-
si. Anvendes denne metode kan LVEF estimeres ved WMI x 
0,3. Ved større anatomiske aneurismer (med udbuling både i 
diastole og systole) og hos patienter uden regionale forskelle i 
kontraktionsmønster kan LVEF ikke beregnes pålideligt ud fra 
WMSI. 

LVEF kan også med fordel beregnes ved enkelt eller biplan pla-
nimetri (Simpsoń s metode). Her traces endokardiet i systole 
og diastole. Pr. tradition medtages papilærmuskulatur som 
en del af volumen (traces ikke), og arealet mellem mitralpla-
net og den atriale side af mitralfligene medregnes som en del 
af venstre ventrikels volumen (Figur 6). Præcisionen af LVEF 
bestemmelsen kan øges ved at anvende 3D ekkokardiogra-
fi, og bestemmes af LVEF ved planimetri bliver i stigende grad 
automatiseret af ultralydsapparaterne. Nyere metoder især 
2D speckle tracking vinder i stigende grad frem og kan give 
en objektiv vurdering af den regionale og globale systoliske 
myokardiedeformation (strain). Deformation er aldersafhæn-
gig, og der forligger ikke konsensus om eksakte normalværdier. 
Slaglængde målt i LVOT (areal af PW Doppler signal) er direkte 
proportional med slagvolumen og en slaglængde på 18-20 cm 
vil ofte indikere et normalt slagvolumen. 
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Ved dårlig endokardiedefinition vil en visuel bedømmelse af 
LVEF ofte være mere akkurat end kvantitative metoder. Line-
ære M-mode metoder (Teichholz og Quinones metoder) anbe-
fales ikke til bestemmelse af LVEF. 

Figur 6. Planimetri til bestemmelse af venstre ventrikels volumen i slutdiastole 
og slutsystole samt beregning af LVEF



2.3 Venstre ventrikels diastoliske funktion
Til vurdering af ventrikelfyldning registreres mitral inflow med 
PW Doppler i modificeret 4 kammer billede idet transduceren 
flyttes lidt lateralt for at sikre at der måles parallelt med flow-
retningen. Sample volume placeres ved spidsen af mitralfligene 
i diastole. Gain reduceres mest muligt for at undgå støj. Fra in-
flow profilen bestemmes mitral decelerationstid idet der måles 
fra peak-hastighed, hældningen af den første del af decelerati-
onen følges og der ekstrapoleres til grundlinjen (Figur 7). Den 
højeste tidlige hastighed (E-taks hastighed) og sene atriale 
(A-taks hastighed) måles (Figur 7) og forholdet mellem hastig-
hederne (E/A ratio) beregnes. I apikalt 4 kammer billede udfø-
res også PW vævsdoppler registrering. Sample volume placeres 
indenfor 1 cm af vedhæftningen af den posteriore mitralflig i 
laterale mitralannulus. På optagelsen måles den højeste tidlige 
diastoliske hastighed (første negative tak (é ) efter afslutning 
af T-takken i EKG). E/e’ ratio beregnes.

12



Figur 7. Øverst: PW mitral inflow med angivelse af peak E-taks og A-taks hastig-
heder (vandret pil) og måling af decelerationstid (gul streg). Nederst: PW tissue 
Doppler af mitralplans bevægelse med angivelse af e’ hastighed (vandret pil).
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2.4 Venstre atriums størrelse
Venstre atriums diameter måles traditionelt i PLAX slut systo-
lisk, hvor atriets største diameter måles (billedframe umiddel-
bart før mitralklappen åbnes). Dimensionen kan også bestem-
mes ved M-mode ekkokardiografi (ud for aortas maksimale 
anteriore displacering). Ofte forstørres venstre atrium mest 
udtalt i længdeaksens retning. Volumenmåling af atriet giver 
derfor et mere pålideligt udtryk for evt. forstørrelse af ven-
stre atrium end måling af dimensionen. Atriets volumen kan 
bestemmes ved planimetri. Pulmonal-vener medtages ikke og 
evt. atrieseptum aneurisme og venstre aurikel medtages ikke. 
Der måles til mitralklappens hængselpunkt således at arealet 
mellem mitralplanet og mitralklapfligene ikke medregnes til 
venstre atriums volumen (Figur 8).

Figur 8. Planimetri af venstre atrium. Se tekst for detaljer.
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Vejledende mål for ven-
stre atriums størrelse

Normal Let  
abnorm

Moderat Svært 
abnorm

Venstre atrium  
volumen, ml

<52 52-62 63-72 ≥73

Venstre atrium volumen 
indeks, ml/m2 <29 29-33 34-39 ≥40

Venstre atrium  
diameter, mm

<40 41-46 47-52 >52

Indekseret atrium  
diameter, mm/m2 <24 24-26 27-29 >30

Vejledende mål for ind-
deling af venstre ventri-
kels diastoliske funktion 
hos voksne >40 år*

Normal Grad 1 Grad 2 Grad 3

Tissue Doppler  
e’

 lateral
, cm/s

>10 ≤10 ≤10 ≤10

LA volumen indeks 
ml/m2 <34 ≥34 ≥34 ≥34

Decelerationstid, ms 140-240 ≥240 140-240 <140

E/A ratio 0,8-1,5 <0,8 0,8-1,5 >1,5

E/e’ <8 # >12 >12

*Nagueh et al J Am Soc Echocardiogr 2009; 22:107-33. # E/e‘ ratio kan ved 
grad 1 diastolisk dysfunktion både være normal eller forhøjet. Enkelte skelner 
her mellem grad 1A (normal) og grad 1B (forhøjet E/e‘ ratio). 
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Figur 9. Apikalt 5 kammer billede og CW optagelse

2.5 Apikale 5 kammer billede
Fra 4-kammer vippes transduceren lidt posteriort, så ultralyds-
sektoren vipper anteriort og gennemskærer aorta (5-kammer 
projektion Figur 9). Color Doppler placeres over aorta for at se 
retningen af den udadgående jet samt for at se størrelsen af 
en evt. insufficiens. Der fortsættes med CW Doppler gennem 
aorta, hvor man måler peak hastighed. Ved hastighed >2.5 
m/s foretages estimering af aortaklapareal (se afsnit 4).

2.6 Modificeret 4 kammer billede med fokus på 
højre ventrikel
For at fremstille højre hjertehalvdel rykkes transduceren me-
dialt. Et loop optages med fokus på højre ventrikel og tricuspid-
alklappen hvilket gentages med color Doppler for at finde en 
eventuel tricuspidalinsufficiens. Med CW Doppler gennem det 
maksimale farvesignal registreres returgradienten over klappen. 

Betinget af højre ventrikels komplekse geometri er alle ek-
kokardiografiske mål for højre ventrikels størrelse og funk-
tion forbundet med betydelig usikkerhed. Ofte vil det være 
tilstrækkeligt at rapportere, at der ikke visuelt foreligger for-
størrelse af højre ventrikel eller at højre ventrikel fremtræder 
dilateret og lige så stor som (eller større end) venstre ventrikel, 
når dette er tilfældet. Som evt. kvantitativt mål til standard 
undersøgelsen anbefales, at højre ventrikels midtventrikulæ-
re diameter udmåles. Dette gøres ved at måle højre ventrikels 
diastoliske diameter i det apikale 4 kammer billede på niveau 
med venstre ventrikels papillærmuskler (Figur 10). Ved ud-
redning for højre ventrikel sygdom suppleres med udmåling af 
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Figur 10. Udmåling af højre ventrikel dimension i apikal 4 kammer  
billede (øverst) og RVOT dimension i parasternalt tværsnit.

Vejledende mål for højre 
ventrikels størrelse

Normal Let  
abnorm

Moderat Svært  
abnorm

RV diastolisk diameter, mm <34 34-37 38-41 ≥42

RVOT diameter, mm <29 29-33 34-39 ≥40

dimensionen af højre ventrikels udløbsdel (RVOT), Figur 10. 
Patienter som udredes mhp. mitralklaps annuloplastik sup-
pleres evt. med udmåling af diameteren af tricuspidal annulus 
slutdiastolisk i det modificerede apikale 4 kammer billede.
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2.7 Højre ventrikels systoliske funktion 
På baggrund af den komplekse geometri og kontraktionsmøn-
ster er det ikke muligt kvantitativt at udmåle højre ventrikels 
uddrivningsfraktion ved ekkokardiografi, og funktionen vur-
deres oftest ud fra en visuel bedømmelse. Ved mistanke om 
påvirkning af højre ventrikels funktion anbefales at kvantitere 
højre ventrikels systolisk funktion ved måling af tricuspidalpla-
nets bevægelsesamplitude i systole: TAPSE (Tricuspid Annular 
Plane Systolic Excursion). TAPSE måles med M-mode, hvor 
M-mode cursor placeres i laterale tricuspidalannulus, Figur 11. 
Der bør også noteres eventuelle regionale kontraktions for-
styrrelser. Der foreligger ikke alderskorrigeret reference værdi 
for TAPSE men det er velkendt, at TAPSE falder med stigende 
alder. Erfaringen er, at der måles betydeligt højere værdier hos 
unge typisk >22 mm.

Figur 11. Udmåling af TAPSE. Pilen angiver TAPSE.

Vejledende mål for TAPSE Normal Let  
abnorm

Moderat Svært 
abnorm

TAPSE, mm >18 15-18 12-14 <11
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3.1 Subcostal projektion og Vena cava inferior 
Det subcostale snit er bl.a. velegnet til påvisning af perikar-
dieansamling, ofte er det muligt at se pulmonalklappen og 
atrieseptum tydeligt. I tilfælde af perikardieansamling noteres 

Figur 12. Venstre: 2D subcostalt billede af vena cava inferior til bestemmelse af 
diameter og kollaps (højre).

3
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3.2 Suprasternale projektion (anbefales)
Evt. 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 (Figure 13).

Figur 13. Suprasternal fremstilling af arcus aortae.

udbredelse og størrelsen angives målt slut diastolisk. Der sup-
pleres med color Doppler sv.t. atrieseptum mhp. ASD. Størrel-
sen af v. cava inferior måles og der gemmes et loop med flere 
hjerteslag af v. cava inferior under respiration. Diameteren 
måles 1-2 cm fra indmundingen i højre atrium (Figur 12). Den 
ekspiratoriske diameter måles, og det inspiratoriske kollaps 
måles. Størrelsen kan anvendes til at estimere trykket i høj-
re atrium. Således har en diameter <1,2 cm 100 % prædiktiv 
værdi for normalt tryk i højre atrium. Det er velkendt, at raske 
sportsudøvere (specielt inden for udholdenhedsidræt) ofte vil 
have dilateret IVC med normalt tryk i højre atrium.

Vejledende mål 
for IVC

RA tryk ≤5  
mmHg

RA tryk 6-10  
mmHg

RA tryk 11-15  
mmHg

RA tryk ≥15  
mmHg

IVC, cm <1,7 >1,7 >1,7 >1,7

Inspiratorisk 
kollaps

>50% >50% <50% Ingen



LVOT V
max

 *π * LVOT radius2

Aorta V
max

AV A=

Figur 14. Venstre: Zoom af venstre ventrikels udløbsdel til bestemmelse af den-
nes diameter som udmåles samme sted som LVOT flow hastighed måles ca. 5 
mm fra klappen. Midt: CW optagelse til bestemmelse af max og middel gradient. 
Højre: PW optagelse af flow i LVOT til bestemmelse af peak- og middelhastighed.

Graduering af aortaklapstenose Sklerose Let Moderat Svær

Peak hastighed i aortaklappen, m/s <2,5 2,6-2,9 3,0-4,0 >4,0

Middelgradient, mmHg <20 20-40 >40

Aortaklapareal, cm2 >1,5 1,0-1,5 <1,0

Indekseret klapareal cm2/m2 >0,85 0,6-0,85 <0,6

*  Baumgartner et al J Am Soc Ehocardiogr 2008;22:1-23 / Vahanian et al Eur 
Heart J 2007;28:230-68
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44 Kvantitativ vurdering af aortaklapstenose
Ved mistanke om aortaklapstenose (max hastighed over klap-
pen > 2,5 m/s og eller morfologiske tegn til klapstenose) fore-
tages kvantitativ Doppler beregning af klapareal og maximal 
gradient. Middelgradient kan også angives. Klaparealet bereg-
nes vha. ligevægtsligningen idet diameter af venstre ventrikels 
udløbsdel (LVOT), flow (ml/s) i LVOT og gennem aortaklappen 
(ml/s) måles (Figur 14). Diameteren af LVOT måles midt sy-
stolisk lige under klapniveau, med fordel fortages dette ved at 
zoome ind på udløbsdelen. Der bør nøje sikres at den højeste 
hastighed i LVOT opsøges. Placeres sample volume for langt 
fra klappen underestimeres hastigheden og sværhedsgraden af 
aortaklapstenose overestimeres. På samme måde må der ofte 
anvendes multiple projektioner for at sikre den højeste hastig-
hed igennem klappen. Klapareal beregnes ved ligningen:



V
aliasering

 * 2π * PISA radius2

V
max mi

ERO=

Regurgitationsvolumen kan så estimeres ved RV = ERO VTI
mi

. 
Metoden er meget udbredt men kan aldrig stå alene i vurde-
ring og graduering af mitralklapsinsufficiens baseres på en 
samlet vurdering af morfologi, kammer dilatation og ERO. Må-
ling af udbredning og størrelse af regurgitations jet er uegnet 
til graduering af mitralklaps insufficiens.
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5 5 Kvantitativ vurdering af mitralinsufficiens
Det er centralt at bestemme klapmorfologi samt funktion 
og dermed fastlægge årsagen til insufficiens. Således vil en 
samlet vurdering af mitralinsufficiens ikke være baseret på en 
enkelt kvantitativ måling men en integreret vurdering af klap-
morfologi, kvantitative mål for sværhed, betydning for venstre 
ventrikels størrelse og funktion, venstre atriums størrelse og 
det estimerede systoliske tryk i højre ventrikel.

Ved kvantitering af utætheden anbefales måling af ERO (Effec-
tive Regurgitant Orifice), der som ved aortastenose er baseret 
på ligevægtsligningen og her foregår ved PISA metoden (Proxi-
mal Isovelocity Surface Area). Ligevægtsligningen udtrykker, 
at det maksimale flow (ml/s) gennem utætheden (ERO x V

max
 

i returflowet) er lig med det maksimale flow (ml/s) gennem 
PISA skallen (Figur 15). PISA skallen opfattes som halvkuglefor-
met med radius (r) som vist i Figur 15, og skallen frembringes 
ved at flytte baseline så aliaseringsgrænsen for den accelere-
rende blodhastighed (V

aliasering
) før mitralinsufficiensen bliver 

ca. 40 cm/s. Anvendes ultralyds apparat med mulighed for 
varians farvekodning slås denne funktion fra ved udmåling af 
PISA skallen. Bedste PISA fremstilling opnås med zoom funkti-
on samt maksimering af color Doppler frame rate. Det maksi-
male flow gennem skallen udgør 2 r2 x V

aliasering
, og ERO kan nu 

beregnes som.



Graduering af mitralklap  
insufficiens på baggrund af  
ERO bestemmelse*

Let Moderat Svær

ERO, cm2 <0,2 0,2-0,39 ≥0,4

RV, ml <30 30-59 ≥60

Figur 15. Øverst: Color Doppler zoom af mitralklappen i apikalt 4 kammer bil-
lede med aliaseringshastighed reduceret til 44,5 cm/s ved at flytte baseline 
»mod atriet« således at der fremstilles veldefineret PISA skal. Nederst: CW i 
samme projektion med CW sigtelinjen gennem insufficiens jettet med marke-
ring af V

max
.

*En funktionel mitralinsufficiens vil ofte opfattes betydende ved ERO>0.2 cm2.
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Appendix A 
Anbefalede projektioner til  
standardekkokardiografi

Projektion

Parasternalt længdesnit Med og uden color

Zoom af LVOT og aorta ascendens 

Parasternalt tværsnit 2D på chordae niveau

2D + color af aorta

Truncus pulmonalis 2D + color + CW

Apikalt 4- , 2-kammer,  
længdesnit
Apikalt 4 kammer

2D + color
Mitral inflow PW
Tissue Doppler lateral mitral annulus

Apikalt 5 kammer 2D + color + CW

Apikalt 4 kammer fokuseret 
på højre ventrikel

2D + color + CW + M-mode

Subcostalt 2D + color

Suprasternalt (evt.) 2D + color
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Appendix B 
Anbefalede målinger og rapportering  
af standardekkokardiografi
Til enhver undersøgelse bør der genereres samlet rapport, som 
bør omfatte følgende:
◆  Header: Med stamdata cpr., navn, evt. afdeling, undersø-

gelsesdato, højde, vægt, udregnet BSA, BT, hjerterytme 
(SR, AFLI, PACE)

◆  Indikation.
◆  Målte værdier (se tabel)
◆  Beskrivelse: Beskrivelsen sker systematisk baseret på stan-

dardiserede deskriptive termer, hvis lokale forhold tillader 
det baseres disse på afkrydsning af faste kategorier i rap-
porteringssystemet (med fritekst beskrivelse af forhold, 
som falder udenfor afkrydsningskategorierne). Det anbe-
fales at kamrene beskrives først, derefter klapper, store kar 
og sidst øvrige strukturer. For de enkelte strukturer gælder 
som hovedprincip, at morfologi beskrives før funktion. Det 
angives i beskrivelsen, hvis der er benyttet andre modali-
teter end standard-TTE, fx TEE, kontrast-ekkokardiografi, 
3D-ekko eller stress-ekko.

◆  Konklusion: Denne skrives, på få linjer så den forstås af ik-
ke-kardiologer. Konklusionen skal a) besvare spørgsmål stil-
let i henvisningen, b) beskrive væsentlige abnorme fund, og 
c) hvis relevant, angive evt. ændringer ifht. tidligere.

◆  Navn på undersøger, og hvis relevant navn på lægen an-
svarlig for godkendelsen af rapporten.
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Projektion Mål Alle

2D  
Parasternalt  
(evt. M-mode)

Ventrikelseptum  
diastolisk tykkelse

X

Venstre ventrikel  
diastolisk diameter

X

Posteriorvæg  
diastolisk tykkelse

X

LV systolisk diameter X

LVOT diameter X

Slutdiastolisk  
aortadiameter i  
sinus Valsalvae 

X

2D Apikal Højre ventrikels  
diastoliske diameter 

X

Venstre ventrikels  
slutdiastoliske  
volumen

X

Venstre ventrikels  
slutsystoliske  
volumen

X

Venstre atriums 
største volumen eller 
alternativt diameter 
(måles i PLAX)

X

PW mitral inflow Decelerationstid X

Max E hastighed X

Max A hastighed X

TDI lat mitral annulus e’ X

Color Doppler  
mitralklap (zoom)

Diameter af PISA skal* 
Aliaseringshastighed*

X
X

CW mitralklap Returgradient* X

CW aortaklap  
5-kammer/længdesnit

Max hastighed
Mean gradient

X
X

PW LVOT5-kammer/
længdesnit

Max hastighed X

CW tricuspidal  
returgradient

Max hastighed X

V. cava inf. dimension (længdesnit loop under 
respiration, mål i expir/inspir). 

X

Su
pp

le
re

nd
e 

ve
d

hj
er

te
sv

ig
t

Su
pp

le
re

nd
e 

ve
d

ao
rt

as
te

no
se

Su
pp

le
re

nd
e 

ve
d

m
it

ra
lin

su
ffi

ci
en

s

* Rapporteres ikke separat men indgår i ERO-beregning.
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Mål Normal Let  
abnorm

Moderat Svært 
abnorm

LV diastolisk diameter  
indeks, cm/m2 ≤ 3,1 3,2 - 3,4 3,5-3,6 ≥3,7

Septum interventriculare 
diastole, mm

≤11 11-13 14-16 >17

LV masse indeks kvinder, 
g/m2 43-95 96-108 109-121 ≥122

LV masse indeks mænd, 
g/m2 49-115 116-131 132-148 ≥149

Truncus pulmonalis, cm <2,1 2,2-2,5 2,6-2,9 ≥3

Venstre atrium volumen 
indeks, ml/m2 <29 29-33 34-39 ≥40

Indekseret atrium diame-
ter, mm/m2 <24 24-26 27-29 >30

RV diastolisk diameter, 
mm

<34 34-37 38-41 ≥42

RVOT diameter, mm <29 29-33 34-39 ≥40

TAPSE, mm >18 15-18 12-14 ≤11

Peak hastighed i aorta-
klappen, m/s

<2,5 2,6 -2,9 3,0-4,0 >4,0

Aortaklap middelgradient, 
mmHg

<20 20-40 >40

Aortaklapareal, cm2 >1,5 1,0-1,5 <1,0

Indekseret aortaklapareal 
cm2/m2 >0,85 0,6-0,85 < 0,6

Mitralklaps insufficiens 
ERO, cm2

Ikke 
målbar

<0,2 0,2-0,39 ≥0,4
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Vejledende referenceværdier for anbefalede mål



Inddeling af venstre 
ventrikels diastoliske 
funktion hos voksne 
>40 år*

Normal Grad 1 Grad 2 Grad 3

Tissue Doppler e’  
lateral, cm/s

>10 ≤10 ≤10 ≤10

LA volumen indeks 
ml/m2 <34 ≥34 ≥34 ≥34

Decelerationstid, ms 140-240 ≥240 140-240 <140

E/A ratio 0,8-1,5 <0,8 0,8-1,5 >1,5

E/e’ <8 # >12 >12

Estimat af højre  
atriums middeltryk

RA tryk ≤5 
mmHg

RA tryk 
6-10 

mmHg

RA tryk 
11-15 

mmHg

RA tryk ≥15 
mmHg

IVC, cm ≤1,7 >1,7 >1,7 >1,7

Inspiratorisk kollaps >50% >50% <50% Ingen

28

Bestemmelse af LV 
geometri

LVMi <95 g/m2  
(kvinder)

LVMi <115 g/m2 
(mænd)

LVMi ≥95 g/m2  
(kvinder)

LVMi ≥115 g/m2 
(mænd)

RWT ≤0.42 Normal geometri Excentrisk hypertrofi

RWT > 0.42
Koncentrisk  

remodellering
Koncentrisk  
hypertrofi
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