
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Utbildning i fokuserat hjärtultraljud för 

akuta tillstånd för akut- och 
intensivvårdsläkare 

 

 

 

 
 

Pedagogiskt docenturarbete 

 
 
 
 

Meriam Åström Aneq 
 
 
 
 
DATUM  2022-03-01 
   

 

 

 MEDICINSKA FAKULTETEN 



1 
 

Utbildning i fokuserat hjärtultraljud för akuta tillstånd 

för akut- och intensivvårdsläkare 

 

”You see only what you look for; you recognize only what you know” Dr. Merrill Sosman 

 

Bakgrund: 

Ekokardiografi är den bildgivande modalitet som är mest 

beroende av undersökarens handhavande och färdighet. Med 

hjälp av hjärtultraljud kartlägger man hjärtats storlek och 

pumpförmåga, klaffarnas funktion och om det föreligger 

medfödda eller förvärvade anomalier.  

Utbildningen i hjärtultraljud baseras på teoretiska kunskaper av 

ultraljudsteknik, hjärtfysiologi och patologi samt praktisk träning 

för att öva bildframtagning, bildoptimering och bedömning av 

fynden. Kunskap och behov från anestesiintensivvård och 

akutläkare i allmänhet begränsas till att utesluta kardiovaskulära 

tillstånd som har betydelse för den akuta handläggningen av 

patienten eller monitorering vid vätske- och drogtillförsel.  All 

diagnostisk utredning och kartläggning vid diskrepans mellan 

akuta ultraljudsfynd och den kliniska bilden ska utföras med hjälp 

av erfaren fysiolog eller kardiolog.  

Under senaste decennier har användandet av ultraljud ändrats 

avsevärt. Två stora förändringar har lett till detta: 
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1. Utveckling av portabla, lätt hanterliga maskiner med 

reducerade priser har spridits till akutmottagningar och olika 

intensiv- och andra vårdavdelningar.  

2. Flera läkare från olika specialistområden har fått intresse i att 

använda riktat hjärtultraljud som en förlängning av den kliniska 

undersökningen av patienter.  

Det finns svårigheter och risker att använda hjärtultraljud utan att 

detta föregås av regelrätt utbildning eller praktisk träning. 

Fel diagnossättning med fel handläggning av patientens tillstånd 

är de mest allvarliga, särskilt att detta kan ske i tidskritiska 

tillstånd. 

Redan i början på -60 talet har man utformat riktade 

undersökningsprotokoll med reducerade antal 

hjärtbildprojektioner för att besvara en specifik frågeställning. 

Bedömning av fynden begränsas till att identifiera om vissa 

bestämda tillstånd föreligger eller inte och ersätter inte en 

fullständig, diagnostisk ultraljudsutredning(Cholley, Vieillard-

Baron et al. 2006, Conlin, Roy Connelly et al. 2016). 

Man har gett olika benämningar till sådan undersökning varav  

” fokuserat hjärtultraljud” är den mest använda inom både 

europeisk och amerikansk förening för hjärtultraljud (European 

Association for CardioVascular Imaging; EACVI och American 

Society for Echocardiography; ASE). Användning av fokuserat 

hjärtultraljud befriar dock inte från att användaren måste förstå 

ultraljudsmetoden, dess begränsningar och felkällor samt hur 
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man tolkar en framtagen bild och sätta fynden i relation till det 

kliniska tillståndet(Blanco and Volpicelli 2016). Användning av 

fokuserat hjärtultraljud av ovana, oerfarna läkare kan leda till 

felbedömning och felbehandling därför är det viktigt att man har 

skaffat sig både teoretisk och praktisk kunskap för hantering av 

hjärtultraljud och är väl medveten om både egna och metodens 

begränsningar (Blanco and Volpicelli 2016). 

Frågeställning:  

Hur ser utbildningen ut idag? 

Hur kan man säkra en god utbildningskvalitet och säker 

användning av hjärtultraljud inom akut och 

intensivvårdsverksamhet?  

Detta begränsa sig till transthorakal hjärtultraljud.  

Metod 

Genom mitt tidigare arbete som kursgivare för ”Fokuserat 

hjärtultraljud” via Svenska Hjärtförbundet, i samtal och samarbete 

med anestesi-och intensivvårdsläkare med särskilt intresse för 

hjärtultraljud.   

I min litteratursökning har jag använt de olika benämningar som 

finns för att beskriva ”fokuserat hjärtultraljud ” i de varierande 

kurser och föreningar; FCU eller Focus (Focus ultrasound), PoCus 

(Point-of-care ultrasound), ”Hand-carried” ultrasound, bedside 

cardiac ultrasound, ”quick-look” cardiac ultrasound, HEART 
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(Hemodynamic echocardiography assessment in real time) och 

FATE (focused assessment thransthorasic echocardiography). 

Sökning gjorts på Scopus och PubMed. 

Diskussion 

Hjärtultraljud är en bild- och funktionsgivande modalitet som är 

icke-invasive, ger snabb information om patientens hjärt-

kärltillstånd och kan upprepas för patientuppföljning.  Noggrann 

och patientsäker klinisk användning av hjärtultraljud kräver 

synnerligen god kunskap och vana att ta fram bilder, analysera 

dem och bedöma hur bilden stämmer med det kliniska tillståndet 

för att undvika felhandläggning (Orde, Slama et al. 2017). Det 

finns klara rekommendationer från amerikanska och europeiska 

föreningar för teoretisk kunskap och träning av hjärtultraljud 

inom akut- och intensivvård (Labovitz, Noble et al. 2010, 

Neskovic, Skinner et al. 2018). Man har också uppmärksammat 

problemet med att det finns olika benämningar för själva 

undersökningen. Faktum att det finns flertal termer för att 

benämna den riktade ultraljudsundersökningen (bl.a. FOCUS, FCU, 

PoCUS, Quick Look, HEART, FATE) i olika länder och ibland mellan 

olika sjukhus i samma land skapar oklarhet och kan dölja 

skillnader i omfattning och utbildningskrav på undersökningen. I 

EACVI och ASE rekommendationer understryker man behovet av 

att enas om en benämning med tydlig definition av innehåll och 

krav. 
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Hur ser utbildningen ut idag? 

Utbildning och träning av fokuserat hjärtultraljud har legat mest 

på teoretisk, ibland självlärande studier och träning med kollegor 

men oftast ensam utan handledning. Eftersom patientkategori och 

utbildnings curriculum ser lite olika ut för anestesi-intensivvård 

och akutklinik/internmedicin kommer jag att fokusera på 

intensivvårdutbildning.  

I Östergötland, har utbildningen i hjärtultraljud för ST-läkare 

inom anestesi baserats på 2–3 månaders randning på fysiologiska 

kliniker. Utbildningsläkaren får grundläggande träning i 

bildframtagning, tolkning och bedömning av fynden. Tillbaka på 

hemkliniken, bygger fortsatt utbildning och övning inom 

ekokardiografi på underläkarens intresse för hjärtultraljud, 

tidsutrymme och möjlighet till handledning. Detta har varit 

avgörande för om man använder hjärtultraljud i sitt dagliga arbete 

eller inte.  

Det växande utbildningsbehov i takt med att fler utbildningar har 

lagt hjärtultraljud som del i sitt curriculum och att tillgång till 

bärbara maskiner har ökat, ställer stora krav på 

utbildningsmöjligheter på fysiologiska och kardiologiska 

avdelningar runtom i landet. Möjlighet att utbilda kontinuerligt 

ökande ström av underläkare inom hjärtultraljud begränsats 

avsevärt och man har inte kunnat klara av att bereda platser för 

randning av ST-läkare. För att klara av utbildningsbehov har man 
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tagit fram lokala lösningar inom intensivvård för att utbilda 

kollegor. Detta med skiftande ambitioner och kvalitet.  Några av 

arbeten är lysande försök på att hitta lösningar för att bemöta 

stora behov i ett snabbt utvecklingsområde ibland i samarbete 

med lokala fysiologiska kliniker och ibland inte. 

https://hemodynamik.se/om/; 

https://www.vgregion.se/s/kungalvs-sjukhus/aktuellt/satsning-

pa-kunskap-inom-fokuserat-ultraljud/; https://sfai.se/wp-

content/uploads/2018/09/Fokuserat-hj%C3%A4rtultraljud.pdf. 

 Utanför Sverige, är utbildningsproblematiken detsamma. Flera 

mindre studier har uppmärksammat brister och begränsningar i 

utbildning och handledning. Handledd övning och antalet utförda 

undersökningar som krävs under upplärning, varierar mellan 

olika internationella föreningar. I själva verket inga 

randomiserade studier har utförts för att visa det optimala antalet 

för att träna utförande och tolkning av fokuserat hjärtultraljud. 

Generella rekommendationer har legat mellan 30–50 

undersökningar under handledning för den basala nivån. 

(Labovitz, Noble et al. 2010, Neskovic, Skinner et al. 2018), flera 

undersökningar och högre svårighetsgrad för avancerad nivå 

(Nanjayya, Orde et al. 2019). Hur man utformar de olika 

utbildningsmoment är dock varierande (Mizubuti, Allard et al. 

2017, Brooks, Tan et al. 2020). 

https://hemodynamik.se/om/
https://www.vgregion.se/s/kungalvs-sjukhus/aktuellt/satsning-pa-kunskap-inom-fokuserat-ultraljud/
https://www.vgregion.se/s/kungalvs-sjukhus/aktuellt/satsning-pa-kunskap-inom-fokuserat-ultraljud/
https://sfai.se/wp-content/uploads/2018/09/Fokuserat-hj%C3%A4rtultraljud.pdf
https://sfai.se/wp-content/uploads/2018/09/Fokuserat-hj%C3%A4rtultraljud.pdf
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Vad lärde vi oss av Hjärtförbundets fokuserat hjärtultraljuds kurs? 

Hösten 2017, ordnade vi, inom Svenska Hjärtförbundets 

arbetsgrupp för Ekokardiografi en kurs i ”fokuserad 

hjärtultraljud”, i samarbete med anestesi- och intensivvårdsläkare 

från Västra Götalandsregionen och andra delar av Sverige. Kursen 

var riktad till anestesi-, intensivvård- och akutläkare samt 

internmedicinare som handlägger hjärtpatienter på akut basis.  

Kursupplägget visas i figuren nedan: 

 

  

 

Vi fick svar från 60% av handledare/ deltagare i kursen. 

Sammanställning av svaren har bekräftat det vi redan visste att 

begränsningen ligger i tidsbrist för handledning, där några 

adepter hade ingen tid alls med sina handledare utan tränade för 

sig själva. Den andra information som framkom är att möjligheter 

att kunna spara bilder var begränsade, vilket i ett 

utbildningssammanhang reducerar möjligheten att diskutera och 

Nätbaserade teoretiska 
studier som avslutas 
med teoretislk 
kunskapstest

( 2 månad innan 
kursstart)

"On-site" kurs med  
föreläsningar och 
praktisk träning 

( 2 dagar)

Handledd träning på 
hemklinik 

Frågeformulär till 
adept and handledare 

efter 6 månader
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lära sig av samlade bilder. Liknande resultat fick man vid en studie 

med elektronisk anonymiserad frågeformulär till drygt 130 

ackrediteringsställen för utbildning av anestesiläkare i USA 

((Conlin, Roy Connelly et al. 2016)).  Det framkom att bara fåtal 

adepter har haft möjlighet att träna på patienter, ”bedside” och att 

den praktiska övningen saknades.  

Hur kan man säkra en god utbildningskvalitet inom fokuserat 

hjärtultraljud  

En basal nivå borde krävas av alla som hanterar akuta och 

inneliggande patienter och använder hjärtultraljud som hjälp för 

sin handläggning. Vidare, kan man som intensivvårdsläkare eller 

medicinare med särskilt intresse för hjärtultraljud sträva efter 

avancerad nivå som på samma sätt bör vara väl definierad.   

Utförs undersökningen av icke erfaren läkare under upplärning, 

krävs det att bilderna granskas tillsammans med en kvalificerad, 

erfaren kollega på plats vid akuta fall eller på sparade bilder innan 

man tar beslut baserade på ultraljudsfynden. Detta ska 

dokumenteras på ett lämpligt sätt. 

Man kan inte nog påpeka att fokuserat hjärtultraljud är en 

vägledande undersökning vid den akuta handläggningen men 

utgör inte en fullständig diagnostikundersökning and vikten av att 

i den mån det behövs nyttja den multidisciplinära kompetensen 
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från klinisk fysiolog, kardiolog och ev. radiolog för patientsäker 

diagnos och behandling.  

 

Det finns flera delar att ta hänsyn till vid utformning av utbildning:  

1. Teoretisk utbildning:  

Det finns en uppsjö av teoretisk utbildning via, lätt tillgängliga, 

nätbaserade undervisningar vid sidan om de traditionella 

föreläsningar och webinars för att adepten kan inhämta de 

nödvändiga kunskaperna. 

2. Praktisk träning:  

Som vilket hantverk som helst behöver man kunna hantera sitt 

redskap, dvs. apparaten, bildframtagning och framför allt tolkning 

av fynden. Man kan med fördel starta träningen med att 

undersöka normala friska personer då adepten har mer fokus på 

att lära sig tekniken och bildoptimering.  

Utveckling av simulering har revolutionerat möjlighet och tillgång 

till praktisk träning inte minst inom ultraljud(Magoon, Sharma et 

al. 2016, Canty, Barth et al. 2019). Tillgång till simulatorer för 

hjärtultraljud ökar adepten möjlighet att träna 

undersökningsutförande som man kan vidare tillämpa vid 

patientundersökning. Det finns för tillfället ett fåtal simulatorer på 

dem stora universitetssjukhusen i Sverige (4–5 st.). En stor 

begränsning är simulatorns höga pris. Att öppna för gemensamma 
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”centra för simulering och träning” för olika färdigheter bl.a. 

hjärtultraljud kan vara ett sätt att förse flera mindre närliggande 

sjukhus med simulatorer. De ekonomiska och praktiska 

aspekterna för en sådan modell är mer komplicerade.  

3. Lagring av bilder 

Lagring av bilder har försummats då man har begränsat sin 

undersökning till att ta fram bilder, tolka dem och handlägga 

patienten utan bildsparande vilket försvarar senare tolkning, 

granskning av bilder och jämförelse mellan olika 

undersökningstillfällen.  

Analys av sparade bilder syftar till att utveckla 

ekokardiograförens tekniska kompetens, höja nivå på 

diagnostiken och jämförelse men också för att säkra 

dokumentation för patientsäkerhet vilket framstår tydligt av 

patientjournallagen. Bildlagring i olika serversystem sätter krav 

på att patientinformationen hämtas/registreras på ett korrekt sätt 

och lagras enligt särskilda bestämmelser.  

Undersökning vid akuta tillstånd och på intensivvårdsavdelningar 

under tidspress har gjort att man låtit bli att spara bilder. Enklare 

lösningar för bildsparande utan att tumma på patientsäkerhet och 

dokumentation behövs.  

4. Handledning och återkoppling. 
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Handledare ska ha lång tids erfarenhet av fokuserat hjärtultraljud 

och använder den kontinuerligt för bedömning då hjärtultraljud 

anses vara ”färskvara” och kräver kontinuerlig användning för att 

upprätthålla kompetensen.  Det finns ett stort behov av erfarna 

handledare inom akut-intensivvård som har tid, kompetens och 

möjlighet att jobba nära sina adepter. Användning av loggbok med 

dokumentation av undersökning, tolkning och återkoppling från 

handledare är ett bra instrument för att följa upp utvecklingen.   

En utbildningsmodell som vi arbetar på att utveckla i Linköping 

är, att man förutom randningen på fysiologiska kliniken, tillgång 

till simulator, få stöd och handledning av erfarna fysiologer eller 

kardiologer på dem undersökningar man utför på hemkliniken 

vilket skulle göra det möjligt att höja kompetensen. Detta kan ses 

som en tillfällig lösning tills man har tillräckligt med erfarna 

handledare på anestesiintensivvårdsavdelningar. 

 

I ljuset av att flera försök utvecklas på andra kliniker. Kan man 

bara ana att detta kommer att hitta en generell lösning för 

utbildning och utveckling.   

Slutsats:  

Användning av fokuserat hjärtultraljud inom akuta tillstånd och 

inom anestesiintensivvård har blivit mer utbredd. Man måste 

dock arbeta med att systematisera och formalisera både 

teoretiska och praktiska krav på utbildningen inom fokuserat 
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hjärtultraljud och identifiera det ideala tillvägagångssättet för 

optimal handledning och kompetensutveckling.   
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