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Sammanfattning 

Syftet med studien var att jämföra hur väl transthorakal (TTE) och transesofageal 

ekokardiografi (TEE) kompletterar varandra vid diagnosticering av Staphylococcus Aureus (S. 

aureus) -endokardit (SAE). S. aureus är en av de ledande bakterierna inom vårdrelaterade 

infektioner. SAE blir vanligare, något forskare relaterar till att fler invasiva ingrepp görs. TTE 

är förstahandsalternativet för att besvara alternativt dementera frågeställningen och följs ofta 

av en TEE som bidrar till förbättrad bildkvalité och möjlighet att visualisera mindre strukturer. 

På Skaraborgs sjukhus i Skövde (SkaS) anses TEE-undersökningarna många gånger genomförs 

i onödan då få endokarditer hittas. Studien var jämförande med en kvantitativ ansats. Materialet 

har samlats in på kliniskt fysiologiskt laboratorium i Skövde. Det resulterade i elva deltagare. 

Båda könen inkluderades, patienter under 18 år exkluderades. Resultatet visade att fyra 

endokarditer diagnostiserades. Streptococcus Sanguinus var den bakterie som orsakade flest 

endokarditer medan S. aureus inte orsakade någon endokardit. Fem av elva patienter hade 

någon form av riskfaktor för endokardit. Fem av elva patienter blododlades positivt för S. 

aureus. Hygienen vid undersökningstillfällena, framförallt TEE är viktig då 80 % av 

vårdpersonalen kan vara bärare av S. aureus. TTE- och TEE-undersökningen kompletterar 

varandra. Kombinationen av undersökningarna gör resultatet tillförlitligt. TEE är därför av 

värde vid endokarditfrågeställning. 

 

Nyckelord: hjärtultraljud, vårdrelaterad infektion, abscesser, vegetation, blododling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A comparison between transthoracic and transesophageal echocardiography - Method to 

prefer when examining Staphylococcus aureus-endocarditis. 

 

Summary 

The purpose was to compare how transthoracic (TTE) and transesophageal echocardiography 

(TEE) complement each other in the diagnosis of Staphylococcus Aureus (S. aureus)-

Endocarditis (SAE). S. aureus is one of the leading bacteria in health-related infections. SAE 

becomes more common, which researchers associate with more invasive interventions. TTE is 

a first step to confirm or rule out endocarditis and often followed by TEE-examination. At 

Skaraborg Hospital in Skövde (SkaS), the TEE-survey is considered unnecessary many times 

when not finding enough endocarditis. The study was a comparative study with quantitative 

approach, where the material was collected at clinical physiological laboratory at SkaS, Skövde, 

which resulted in eleven participants. Both sexes were included, patients below 18 years were 

excluded. Results showed that four endocarditis was diagnosed. Streptococcus Sanguinus was 

the bacterium that caused most endocarditis while S. aureus did not cause endocarditis. Five of 

eleven patients had some form of risk factor for endocarditis. Five of eleven patients were 

positive for S. aureus. Hygiene at the examinations, especially TEE is important because 80 % 

of healthcare professionals could be carriers of S. aureus. The TTE and TEE survey 

complement each other. Carrying out the surveys together is what makes the diagnosis safe. 

 

Keywords: cardiac ultrasound, health related infection, abscess, vegetation, blood culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förkortningar 

3D 

BMA 

CVK 

ICD 

Leg.  

MHz 

MRSA 

PM 

S. aureus 

SAE 

SIRS 

SkaS 

SPSS 

Strep. Sanguinus 

TAVI 

TEE 

TTE 

VRI 

Tredimensionell  

Biomedicinsk analytiker 

Central venkateter 

Implanterbar defibrillator 

Legitimerad  

Mega Hertz 

Meticillinresistent Staphylococcus aureus 

Pacemaker 

Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus-endokardit 

Systemic Inflammatory Response Syndrome 

Skaraborgs sjukhus 

Statistic Package for Social Sciences 

Streptococcus Sanguinus 

Transcatheter Aortic Valve implantation 

Transesofageal ekokardiografi 

Transthorakal ekokardiografi  

Vårdrelaterad infektion  

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

Förkortningar ........................................................................................................  

Inledning ............................................................................................................... 1 

Bakgrund .............................................................................................................. 1 

Staphylococcus Aureus........................................................................................................ 1 

Sepsis och endokardit .......................................................................................................... 2 

Tekniken bakom ultraljudet ............................................................................................... 3 

Transthorakal ekokardiografi ............................................................................................ 3 

Transesofageal ekokardiografi ........................................................................................... 4 

Ekokardiografins roll vid endokarditdiagnosticering...................................................... 5 

Syfte ...................................................................................................................... 7 

Material och metod ............................................................................................. 8 

Datainsamling ...................................................................................................................... 8 

Urval/Deltagare .................................................................................................................... 8 

Utrustning............................................................................................................................. 8 

Statistiska analyser .............................................................................................................. 9 

Etiska överväganden ........................................................................................................... 9 

Resultat ............................................................................................................... 10 

Diskussion ........................................................................................................... 12 

Metoddiskussion ................................................................................................................ 12 

Resultatdiskussion ............................................................................................................. 12 

Studiens begränsningar ..................................................................................................... 17 

Slutsatser ............................................................................................................ 17 

Omnämnanden .................................................................................................. 17 

Referenser .......................................................................................................... 18 

Bilagor ................................................................................................................ 21 



1 

Inledning 

Kardiologerna, på kliniskt fysiologiskt laboratorium på Skaraborgs sjukhus i Skövde (SkaS), 

upplevde att få endokarditer hittades i förhållande till antalet transesofageala ekokardiografier 

(TEE). Främst på patienter med positiv blododling för Staphylococcus aureus (S. aureus). Det 

ansågs inte kostnadseffektivt och var en obehaglig undersökning att utsätta många patienter för 

i onödan. Vid årsskiftet 2017–2018 justerades rutinerna. TEE skulle enbart utföras på patienter 

med oklara fynd vid transthorakal ekokardiografi (TTE) eller där hög klinisk misstanke förelåg. 

Endokardit är en av följderna till sepsis och en förekommande indikation till både TTE och 

TEE. S. aureus står för cirka 20–30 % av fallen där endokardit står i fokus (Cahill et al., 2017; 

Seekar et al., 2017). På grund av de delade åsikterna kring val av metod, alltså när TTE och 

TEE ska göras, ansågs det vara relevant att undersöka området närmare. 

Bakgrund 

Staphylococcus Aureus 

S. aureus (Figur 1) är en av de ledande bakterierna inom vårdrelaterade infektioner (VRI), 

däribland sepsis och endokardit. VRI förekommer vid postoperativa ingrepp där exempelvis 

protesmaterial opererats in (Melhus, 2014). Bakterien ingår i normalfloran hos människan, 

lokaliserad vid bland annat näsöppning och axiller. Hos vuxna bärare av bakterien varierar 

siffran mellan 10–40 % men hos vårdpersonal upp till 80 %. S. aureus är kapselförsedd 

(koagulaspositiv) vilket har stor betydelse för bakteriens överlevnad i värden. Koagulas-

enzymet skapar en fibrinkappa runt bakterien och förhindrar på 

så sätt fagocytos. Ytproteiner och enzymer ger bakterien 

möjlighet att binda och bryta ner material och vävnader. 

Bakterien återfinns i många miljöer på grund av sin 

ackommodationsförmåga (Ericson & Ericson, 2011; Melhus, 

2014). Patienter som drabbas av S. aureus-endokardit (SAE) 

anses ha högre mortalitet cirka 15–20 % högre än andra typer 

av bakteriell endokardit. Att SAE blivit vanligare kopplar 

forskare ihop med att fler invasiva ingrepp genomförs samt att 

de diagnostiska teknikerna utvecklats (Abdallah et al., 2015; 

Longobardo et al., 2017). 

Figur 1. Meticillin-resistent 

Staphylococcus Aureus (MRSA) 

tagen med ett 

elektronmikroskop. (NIAID, 

2011) 
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Sepsis och endokardit 

Sepsis är en infektion orsakad av främmande mikroorganismer såsom; bakterier, virus eller 

patogena svampar i blodbanan. Vid sepsis tenderar bakterier att fästa vid lokala förändringar i 

endokardiet eller på klaffarna. Endotelförändringarna uppstår när klaffen utsätts för ett ökat 

tryck, vilket inträffar vid turbulent blodflöde. Aterosklerotiska förändringar vid klaffar, främst 

aortaklaffen, ökar med åldern. I ojämnheterna som uppstår från förändringarna har 

mikroorganismerna en benägenhet att fästa (Ericson & Ericson, 2011; Ericson & Ericson, 

2012). Vegetationer byggs oftast upp på sidan med lägre tryck, mot förmaket. Utöver 

vegetationer förekommer prolapser, klaffdestruktioner och abscesser (Habib et al., 2010). 

Abscesser kan lokaliseras i bland annat septum (Figur 2), och ses oftast vid aortarotens bakre 

omfång och förekommer i större utsträckning vid protesmaterial. Vid eventuell ruptur av 

abscessen kan det orsaka en shunt mellan höger och vänster sida eller ett paravalvulärt 

(sekundärt) läckage. Abscesser lokaliserade vid aortarotens främre omfång visualiseras bättre 

med TTE än med TEE, framförallt vid proteser då de tenderar att lämna en ekoskugga (Olsson, 

2015).  

 

Endokardit klassificeras som akut eller subakut. Akut endokardit är ovanligare och orsakas av 

bland annat S. aureus, som ofta har meticillinresistenta stammar (MRSA). SAE är aggressiv 

och kan inom några dygn förstöra klaffvävnaden, därav vikten av tidig diagnosticering. Tidig 

diagnosticering innebär att patienten kan undvika akuta insufficienser, sårruptur vid inopererat 

material och, som nämnts ovan, shuntar mellan hjärthalvorna (Olsson, 2015; Westphal, 2009). 

Vegetationer är vanligast på vänster sida, mitralisklaffen (Figur 3) samt aortaklaffen. Patienter 

Figur 2. Abscess lokaliserad vid aortaroten vid 

en transesofageal ekokardiografi (Olsson, 

2015). 

Figur 3. Vegetationer lokaliserade på 

mitralisklaffen, anteriort och posteriort, 

vid en transesofageal registrering. 

Vegetationerna befinner sig på låg-

trycksidan (mot förmaket) (Olsson, 2015). 
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som genomgår hemodialys eller är intravenösa missbrukare är förekomsten av högersidiga 

vegetationer högre (Ericson & Ericson, 2011; Melhus, 2014; Pierce, 2012). Vegetationer på 

höger sida i hjärtat växer sig större betydligt snabbare på grund av det låga trycket och det låga 

flödet (Bruun, Habib, Thuny, & Sogaard, 2014). Främmande material i hjärtat som exempelvis 

klaffproteser, pacemaker (PM) eller implanterbar defibrillator (ICD) ger en förhöjd risk för 

endokardit (Ericson & Ericson, 2012). Övriga riskfaktorer kan vara sjukdomar som påverkar 

immunförsvaret, tidigare hjärtoperationer och endokarditer (Ramrakha & Hill, 2012).  

Tekniken bakom ultraljudet 

Heinrich Hertz skapade möjligheterna för ultraljudstekniken (Jonson & Wollmer, 2011). År 

1953 började tekniken användas för hjärtultraljud i Lund, det första i Europa (Berglund & 

Jönsson, 2007). Tekniken, som används till både TTE och TEE, grundar sig på den 

piezoelektriska kristallen som kan omvandla elektriska impulser till ljud och vice versa, vilka 

motsvarar ljudets frekvens och amplitud (Figur 4). Transducern innehåller kristallen där 

fenomenet uppstår och fungerar därmed både som sändare och mottagare (Berglund & Jönsson, 

2007; Olsson, 2015). Frekvenser som överstiger 20,000 Hz definieras som ultraljud. Vid 

hjärtultraljud används frekvenser mellan 3,5–8 MHz. De högre frekvenserna används vid TEE, 

då hjärtat ligger nära proben och inga revben ligger emellan (Allisy-Roberts & Williams, 2008; 

Jonson & Wollmer, 2011; Olsson, 2015). 

  

 

 

 

 

  

  

 

Transthorakal ekokardiografi  

Vid en standardundersökning enligt Ramrakha och Hill (2012) med endokarditfrågeställning är 

TTE förstahandsvalet av undersökningar.  Dels för att undersökningen är non-invasiv men 

också för att det ger en överblick av hjärtat, vilket kan ge kardiologerna ett misstänkt område 

att börja undersöka vid en eventuell TEE-undersökning (Flachskampf et al., 2014). Vid få 

riskfaktorer och en låg klinisk misstanke samt en TTE-undersökning med gott 

Figur 4. A visar hur elektriska impulser omvandlas till 

ljud. B visar ljud som omvandlas till elektriska 

signaler (Olsson, 2015). 
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bedömningsunderlag kan i vissa fall endokardit avfärdas. Bedömande läkare ska ta hänsyn till 

flertalet aspekter, varför Duke-kriterierna bör användas (Bruun et al., 2014; Ramrakha & Hill, 

2012; Seekar et al., 2017). Duke-kriterierna uppfanns för att standardisera diagnosticeringen av 

endokardit, och delas in i ”Major” och ”minor” kriterier. ”Major”-kriterierna behandlar 

exempelvis positiva blododlingar och en positiv ekokardiografisk undersökning. ”Minor”-

kriterierna behandlar riskfaktorer i större utsträckning bland annat intravenöst missbruk och 

permanent PM. Sensitiviteten för en TTE-undersökning med endokarditfrågeställning varierar 

från 21–75 % men är som högst vid högersidig endokardit (Bruun et al., 2014; Holland et al., 

2016; Seekar et al., 2017). 

Transesofageal ekokardiografi 

I den svenska sjukvården genomgår cirka 80 % av patienterna med endokarditfrågeställning en 

TEE-undersökning. Män genomgår TEE i större utsträckning än kvinnor trots att mortaliteten 

anses vara högre hos kvinnor (Endokarditregistret, 2016). TEE kräver förberedelser i större 

utsträckning än TTE bland annat fasta i minst fyra timmar för att minska aspirationsrisken. 

Patienter med diabetes har långsammare matsmältning och kan behöva fasta ytterligare (Jonson 

& Wollmer, 2011; Olsson, 2015; Ramrakha & Hill, 2012). TEE används som komplement till 

TTE vid de flesta endokarditfrågeställningarna, främst på grund av den högre sensitiviteten och 

specificiteten. Sensitiviteten för en TEE-undersökning med endokarditfrågeställning är cirka 

85–90 %. TEE är mer sensitiv vid endokardit på protesmaterial, eftersom det är möjligt att 

särskilja protesmaterialet, vegetationerna och hjärtstrukturen bättre på grund av den högre 

sändarfrekvensen (Holland et al., 2016; Olsson, 2015). Metoden är användbar inte bara till 

diagnostiken i sig utan även vid bedömning av endokarditens utbredning, prognostiskt 

information samt behandlingens effekt (Bruun et al., 2014; Seekar et al., 2017).  

 

Vid endokarditfrågeställning varierar vyerna (Tabell 1), vilket försvårar standardiseringen av 

metoden då olika utövare undersöker på varierande sätt (Bruun et al., 2014; Westphal, Plicht, 

& Naber, 2009). Eftersom TEE-undersökningen betraktas som semi-invasiv finns vissa 

komplikationer och kontraindikationer till undersökningen som är viktiga att känna till. 

Komplikationerna innefattar skador på tänderna, perforation av esofagus, blödande varicier och 

tonsiller, aspiration och laryngospasm. Komplikationer som kan uppstå vid en TEE-

undersökning är ovanliga, cirka 0,2 % (Ramrakha & Hill, 2012). Kontraindikationer såsom 

varicier, divertiklar, tumörer och nyopererad esofagus ska övervägas innan undersökning 

genomförs (Jonson & Wollmer, 2011; Mathou & Singha, 2009).  
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Tabell 1. Grundvyer vid TEE som bör studeras vid endokarditfrågeställning, beroende på endokarditens 

lokalisation (Ramrakha & Hill, 2012). 

Överblick  Snitt & vyer  

Abscess vid aortaroten Vertikalt snitt 90°  

Mid-esofageal kortaxelvy i aortaklaffplanet. 

Vegetationer/prolaps i mitralis  Horisontellt snitt 0-45°  

Mid-esofageal fyrkammarvy & commissural vy 

samt transgastrisk kortaxelvy,  

Vertikalt snitt 90-120°  

Mid-esofageal tvåkammarvy & längsaxelvy samt 

transgastrisk tvåkammarvy. 

Vegetationer/prolaps i tricuspidalis  Horisontellt snitt 0°  

Mid-esofageal fyrkammarvy.  

Vertikalt snitt 120°  

Transgastrisk längsaxelvy 

Vegetationer/prolaps i pulmonalis Vertikalt snitt 90°  

Mid-esofageal högerkammarens in- och utflöde.  

 

Ekokardiografins roll vid endokarditdiagnosticering 

Tidigare forskning har delade åsikter kring vilken metod som bör användas vid 

endokarditfrågeställning. Sex studier menar att TTE bör vara förstahandsvalet men vid osäkra 

fynd, eller vid otillräcklig bildkvalité bör också en TEE utföras (Bruun et al., 2014; Cahill et 

al., 2017; Flachskampf et al., 2014; Longobardo et al., 2017; Sogomonian et al., 2016; Westphal 

et al., 2009). Fem studier diskuterar att TEE alltid bör göras främst på grund av närheten till det 

intressanta området, den högre sändarfrekvensen vilket levererar bilder med hög bildkvalité 

(Abdallah et al., 2015; Holland, Arnold, & Fowler, 2014; Pierce, Calkins, & Thornton, 2012; 

Salvador, Chapagain, Joshi, & Brennessel, 2017; Seekar et al., 2017). Olsson (2015) samt Habib 

et. al. (2010) menar att om en TTE med god kvalité genomförs och det föreligger en låg klinisk 

misstanke om endokardit ska en TEE-undersökning inte genomföras. Seekar et. al. (2017) 

genomförde både TTE och TEE på alla patienter. Där diagnostiserad 1/119 med endokardit 

trots låg klinisk misstanke och en TTE-undersökning utan osäkra fynd. Rasmussens et al. 

(2011) studie beskriver att av 92 patienter som enbart genomgick en TTE undersökning 
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diagnostiserades åtta av dessa med endokardit. 152 patienter genomgick TEE direkt utan 

tidigare TTE undersökning varav 53 patienter diagnostiserades med endokardit, vilket innebär 

att 65 % av patienterna genomgick undersökningen utan positiv endokarditdiagnos. 
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Syfte 

Syftet med studien var att jämföra hur väl transthorakal och transesofageal ekokardiografi 

kompletterar varandra vid diagnosticering av endokardit orsakad av S. aureus. 
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Material och metod 

Datainsamling 

Studien var jämförande, med en kvantitativ ansats. Studien har genomförts på kliniskt 

fysiologiskt laboratorium på Skaraborgs sjukhus (SkaS), Skövde under vecka 14–23 där 

datainsamlingen pågick från mars - april 2018. Efter genomförd TEE-undersökning fyllde 

undersökande, legitimerade (leg.) biomedicinska analytikern (BMA) i ett formulär gällande 

blododlingssvar, undersökningssvar, kön, samt ålder. Litteraturen består av kurslitteratur som 

använts i programmet för biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi, vedertagna 

webbsidor (regeringskopplade) samt vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna 

inhämtades från följande databaser: PubMed, MEDLINE, ScienceDirect och Web of Science. 

Sökorden som användes var: Infective endocarditis, transesophageal echocardiography, 

transthoracic echocardiography och Staphylococcus aureus. De vetenskapliga artiklarna 

valdes sedan ut baserat på en relevant titel och abstract. Ansågs dessa relevanta lästes artiklarna 

i sin helhet och ett sista urval gjordes vilket resulterade i 16 artiklar. Artiklarna skulle vara 

publicerade som tidigast 2009, då forskningen kring hjärtultraljudsmetodiken samt endokardit 

har utvecklats de senaste åren. Artiklarna granskades utefter eventuella intressekonflikter och 

den vetenskapliga tidskriftens impact factor.  

Urval/Deltagare 

Populationen bestod av totalt elva patienter 63–90 år, som fått endokarditfrågeställningen 

bekräftad eller dementerad vid en TEE-undersökning. Både män och kvinnor inkluderades. 

Patienter under 18 år exkluderades. Inga sjukdomar eller riskfaktorer exkluderades, inte heller 

om patienten genomfört TEE under narkos. Patienter som bekräftats med positiv endokardit vid 

den översiktliga TTE-undersökningen, men som kommit för en TEE-undersökning 

inkluderades i materialet.  

Utrustning 

Ultraljudsmaskinen som användes för både TTE och TEE-undersökningarna var GE Vivid E9 

(General Electric Company, Harten, Norge) med tillhörande TTE-prober (GE 4V-D 4D Cardiac 

Sector Probe och GE M5S-D Cardiac Sector Probe) och TEE-prob (Prob GE 6VT-D. 4-8MHz). 

Det är okänt för författarna om patienterna genomgick en fullständig TTE-undersökning eller 

endast en översiktlig i samband med TEE varför det inte beskrivs närmare. Word 2016 version 
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15.19.1 (Microsoft Corporation, Santa Rosa, Kalifornien, USA) användes för tabeller och 

figurer. 

Statistiska analyser 

Deskriptiv statistik i form av korstabeller och stapeldiagram visar population och spridning av 

positiva blododlingar, undersökningsresultat, ålder och bakterieart (Tabell 2–5, Figur 5). För 

statistiska beräkningar användes IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Statistics 

version 25.0 (IBM Corporations, Armonk, New York, USA). Kappakoefficienten valdes som 

statistisk analysmetod. Vilket baseras på materialets storlek och skaltyp (nominalskalor), då 

icke-parametriska tester bör användas. Ett kappavärde räknades ut med SPSS för de som blivit 

diagnostiserade med TTE kontra de med TEE. Ett kappavärde ligger mellan noll och ett, där ett 

indikerar ett starkt samband mellan grupperna medan noll inte indikerar något samband 

(Registercentrum, 2016). Deltagarantalet var för litet för att göra ytterligare statistiska analyser. 

Etiska överväganden 

Verksamhetschefen för bland annat kliniskt fysiologiskt laboratorium gav sitt samtycke till att 

informationen till studien samlades in på kliniken (Bilaga 1). Enligt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) kräver inte en kandidatuppsats ett etiskt 

godkännande från en kommitté. Författarna genomförde en etisk egengranskning tillsammans 

med den vetenskapliga handledaren, enligt Hälsohögskolans riktlinjer på Jönköping University 

(Bilaga 2). Efter utförandet av TEE-undersökningen avidentifierades patienten av den leg. 

BMA som genomfört undersökningen. Studien omfattar inte patient- eller personuppgifter, 

ingen kontakt skedde med någon av patienterna och eftersom datainsamlingen anses vara 

registerforskning, krävdes inget informerat samtycke från patienterna (Vetenskapsrådet, 2017). 

Undersökningarna som genomförts har inte skapat något ytterligare lidande för patienten 

eftersom denne skulle genomgått båda undersökningarna oavsett om studien genomförts eller 

ej. Att patienten inte utsätts för ytterligare lidande i samband med undersökningen är 

acceptabelt endast då nyttan är större än obehaget som patienten utsätts för (SFS 2010:659). 

Tillstånd har sökts och beviljats för användandet av bilder. Bilder där tillstånd inte sökts 

kontrollerades för copyrights innan de användes i arbetet.  
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Resultat 

Deltagarna bestod av elva patienter varav sju patienter var män och fyra var kvinnor (Tabell 2). 

Av de totala antalet deltagare hade sex av elva patienter minst en riskfaktor för endokardit. Av 

de elva ursprungliga deltagarna som genomgick TTE-undersökning gick tio patienter vidare 

med en TEE-undersökning. De tio patienter som genomgick TEE-undersökningar var nio 

stycken i diagnostiskt syfte, medan en patient var där i uppföljande syfte.  

Tabell 2. Demografisk tabell över deltagarurval.  

Antalet deltagare, n= antal. Könsfördelningen visas i procent. Ålder visas med median samt spridning 

(minimum-maximum). 

Kategorier Antal 

Deltagare  11 

Kvinnor, n (%) 4 (36 %) 

Män, n (%) 7 (64 %) 

Ålder (år) 71 (63–90) 

Riskfaktorer för endokardit, n 6 

0

1

2

3

4

5

61-70 71-80 81-90

A
n

ta
l d

el
ta

ga
re

Åldersgrupper

Man Kvinna

Figur 5. Åldersgrupper fördelat mellan kön. 
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Figur 5 visar spridning av åldersgrupper och kön. Två kvinnor var under 70 år och två kvinnor 

var över 70 år som genomgick en TEE-undersökning. Majoriteten av männen (71 %) var över 

70 år.  

 
Tabell 3. Korstabell med utfall från respektive undersökningar som ligger till grund för beräkning av 

kappakoefficienten. Tabellen visar definitivt ställda diagnoser. 

TTE TEE Endokardit Ej endokardit Totalt 

Endokardit 1 0 1 

Ej endokardit 3 7 10 

Totalt 4 7 11 

 

Kappavärdet beräknades till 0,298 ≈ 0,3 vilket indikerar ett det finns en svag överensstämmelse 

mellan de undersökta grupperna. 

 
Tabell 4. Tabellen påvisar blododlingssvar och resultatet ifrån TTE- och TEE-undersökningen.  

Neg. = Negativ endokardit. Pos. = Positiv endokardit. S. aureus = Staphylococcus aureus. Strep 

sanguinus = streptococcus sanguinus.  

 

 

 

 

 

Tabell 4 visar totalt en positiv endokardit vid TTE-undersökningen samt tre positiva 

endokarditer vid TEE-undersökningen, varav en av icke-bakteriell art. Fem av elva deltagare 

blododlades positivt för S. aureus men ingen av dessa bekräftades med endokardit. 

Streptokocker var den grupp av bakterier som orsakade flest endokarditer, vilket stödjs av 

Ramrakha och Hills (2012) resultat som menar att upp till 60 % av endokarditerna orsakas av 

streptokocker. Strep. Sanguinus drabbade enbart män. Den bakterityp som drabbade flest 

kvinnor var S. Aureus (3st). Definitivt positiva endokarditer ökade vid TEE-undersökningen, 

från en till fyra. Spridningen av bakterier var begränsad, totalt tre grupper (Tabell 4).  

 

 

 

 

 

Kategorier Ej odlad Negativ 

blododling 

Entero-

kocker 

S. aureus Strep. 

Sanguinus 

TTE Neg. 1 2 0 5 2 

Pos. 0 0 1 0 0 

TEE Neg. 1 1 0 5 0 

Pos. 0 1 0 0 2 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt är ett sätt att sammanställa information kring ett specifikt område, dessutom 

är informationen redan insamlad vilket innebär att författaren inte kan påverka eller förvränga 

datan (Rosén, 2017). Artiklarna som valdes ut till studien var inte äldre än tio år och skulle 

komma från en vetenskaplig tidskrift med impact factor, för att synliggöra de mest relevanta 

artiklarna för området. Begränsningarna hade kunnat förbättrats ytterligare genom exempelvis 

kortare tidsperiod samt krav på minsta impact factor. Eventuella intressekonflikter som 

förekom i de olika artiklarna granskades för att avgöra tillförlitligheten. Vissa författare hade 

fått ekonomiska bistånd från olika företag och organisationer för att kunna genomföra sin studie 

och det ansågs kunna påverka studien i varierande utsträckning varför innehållet i dessa artiklar 

viktades mot artiklarna utan intressekonflikter. Informationen som samlats in från kurslitteratur, 

webbsidor och artiklar har ställts i relation till varandra för att styrka trovärdigheten.  

 

Undersökningarna är genomförda av leg. BMA och kardiolog vilket innebär att materialet som 

författarna blivit tilldelade från kliniken, via formuläret och remisserna, håller god kvalité och 

hög validitet. Då författarna själva inte genomför undersökningen ansågs det mest korrekta 

sättet att få tillförlitlig information var från en klinik där frekventa TEE-undersökningar 

genomförs. Antalet patienter blev totalt elva stycken, vilket är för få patienter för att dra 

generella slutsatser. Insamlingstiden borde förlängts något för att få ett större material att arbeta 

med. Fler statistiska analyser hade kunnat utföras och på så sätt fått ett mer tillförlitligt resultat. 

Utöver det hade urvalet blivit mer representativt för en större population om fler patienter 

deltagit i studien. Resultatet kan ha påverkats av det låga antalet deltagare trots att det insamlade 

materialet liknar de utfall som många artiklar har.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att tio av elva patienter som genomgår en TTE med osäkert resultat remitteras 

vidare för en TEE-undersökning. Tre patienter fick en positiv endokarditdiagnos vid TEE-

undersökningen, vilket innebär att sju patienter genomgick undersökningen utan en positiv 

diagnos. Rasmussen et al. (2011) skriver att trots rekommendationer att använda TTE som 

förstahandsval vid misstanke om endokardit hos SAE-patienter genomförs det inte överallt. 

Alla patienter med misstanke om SAE bör genomgå en TEE-undersökning. Flachskampf et al. 

(2014) och Habib et al. (2010) skriver att TTE bör utföras i första hand då metoden är non-
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invasiv. Flachskampf et al. (2014) menar att TEE utförs i de flesta fall då kvaliteten på bilderna 

och den diagnostiska säkerheten förbättras. I det insamlade materialet genomgår alla patienter 

först en TTE och vid misstanke eller osäkra fynd genomförs en TEE.  

 

Stigande siffror och ökad mortalitet ses hos patienter med protesmaterial. Av de patienter som 

undersökts i studien hade fem av elva patienter främmande material i kroppen, exempelvis 

central venkateter (CVK), klaffproteser samt PM. Patienter med någon form av klaffvitier, 

tidigare genomgången hjärtoperation samt de som tidigare haft en bakteriell endokardit har 

ökad risk för att få upprepade endokarditer (Habib et al., 2015; Ramrakha & Hill, 2012). Åtta 

av tio patienter i resultatet hade antingen protesmaterial, PM eller var planerade för/genomgått 

en TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Flachskampf et al. (2014) skriver att 

sensitiviteten vid en TEE-undersökning på protesmaterial, PM och ICD är lägre än normalt. 

Därför kan tredimensionell ekokardiografi (3D-EKO) ses som ett komplement vid 

undersökning av dessa patienter då en säkrare diagnos kan ställas. Metoden är framförallt 

fördelaktigt att använda hos patienter som har protesmaterial eftersom sensitiviteten ökar. 

Abscesser som är vanligt vid aortaklaffproteser, som nämnts ovan, ses bättre med TEE. Vid 

förekomst av protesmaterial är sensitiviteten sänkt även vid 3D-TEE (Flachskampf et al., 2014). 

Användningen av 3D-EKO har inte fått något stort genomslag i sjukvården, då tekniken inte är 

tillräckligt utvecklad. Om metoden skulle utvecklas och få större klinisk betydelse innebär det 

att visualisering av klaffar skulle bli klart förbättrade, vilket hade underlättat vid undersökning 

av bland annat protesmaterial (Flachskampf et al., 2014). 

 

Kappakoefficienten beräknades till ~0,3. Det indikerar ett svagt samband mellan 

undersökningsmetoderna, att värdena sällan stämmer överens. Vilket i förlängningen betyder 

fler diagnosticerade endokarditer vid en TEE-undersökning på en statistiskt signifikant nivå. 

Tidigare studier menar på att TEE är den metod som ofta bidrar till att säkerställa diagnosen 

(”Major”- kriterier från Duke-kriterierna) (Habib et al., 2015; Holland et al., 2016). Däremot 

bör patienterna först genomgå en TTE då det i vissa fall visats sig räcka, med fördelen att 

metoden är non-invasiv och lättillgänglig. Vid bekräftad endokardit sätts antibiotikabehandling 

in och vid protesmaterial förlängs behandlingstiden ytterligare (Habib et al., 2015). Är det 

kostnadseffektivt att utföra en undersökning på patienter där det i sju av tio fall inte bekräftar 

endokardit? Då handlar det om att nyttan ska vara större än lidandet för patienten som genomgår 

en TEE-undersökning. Rasmussen et al. (2011) visar i resultatet att 65 % av patienterna 

genomgick en TEE-undersökning utan bekräftad endokarditdiagnos. En skillnad på fem procent 
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från resultatet av det insamlade materialet. Genomförandet av undersökningen baseras på icke-

skada principen där hälso- och sjukvårdpersonal ska eftersträva att förebygga och förhindra 

skada samt minimera lidande för patienten, vilket görs genom att bekräfta endokarditen i ett så 

tidigt stadie som möjligt (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Resultatet påvisar att en patient fått bekräftad endokarditdiagnos redan vid TTE-

undersökningen. Resultatet visade att Strep. Sanguinus var den vanligaste förekommande 

bakterien vid endokardit, vilket stämmer med Ramrakha och Hills (2012) påstående. För att 

kunna dra några slutsatser behövs ett större material även om ett antal artiklar styrker påståendet 

att S. aureus är en mer aggressiv bakterie och orsakar endokardit i större utsträckning än 

streptokocker och enterokocker (Flachskampf et al., 2014; Longobardo et al. 2017; Pierce 

2012). De fem patienter som blododlades positivt för S. aureus visade sig inte ha endokardit 

efter utförd TEE. Vilket är intressant utefter klinikens ståndpunkt då alla patienter med positiv 

blododling för S. aureus tidigare alltid genomgick TEE. Med utgångspunkt från det insamlade 

materialet förefaller det vara en fördelaktig uppdatering av riktlinjerna gällande TEE-

undersökningar vid positiv blododling av S. aureus. Genom att färre onödiga TEE-

undersökningar genomförs leder det i längden till ett minskat lidande för patienten (som 

eventuellt slipper undersökningen). Det ger även kliniken möjlighet att omfördela personalen 

på ett sådant sätt att högre kostnadseffektivitet uppnås. Studien låg till grund för att utreda 

TEE:s betydelse vid diagnostisering av SAE. Det medförde en ökad förståelse för klinikens 

användande av metoden. Vilket gav nytta för både patient, samhälle och inblandade 

professioner. Av det insamlade materialet kan kliniken uppdatera riktlinjerna gällande 

endokardit och på så sätt förbättra handläggandet. Det blir centralt främst för BMA som har 

omvårdnadsansvaret vid undersökningstillfället, men också för kardiologen som bedömer 

inkommande remisser.  

 

I det insamlade materialet förekom minst två patienter med obesitas. Patienter med kraftig 

övervikt försämrar ergonomin vid TTE-undersökningen för den BMA som undersöker, 

framförallt genom att ett ökat tryck med proben krävs för att få tillräcklig bildkvalité. Utöver 

ett ökat tryck och eventuellt obehag för patienten kan stöd för underarm försvinna då patienten 

ofta tar upp den större delen av britsen. Då uppkommer frågan hur mycket personalen ska 

anstränga sig för att försöka uppnå optimal bildkvalité, med risk för eventuella arbetsskador. 

Vid nedsatt bildkvalité och sämre ergonomi kan övervikten avgöra om patienten ska genomgå 

en TEE-undersökning. 
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S. aureus bakterien är den vanligaste orsaken till vårdrelaterade infektioner. Äldre, multisjuka 

(framförallt diabetes-och cancerpatienter) är mer mottagliga för en infektion och drabbas därför 

hårdast (Ericson & Ericson, 2011; Melhus, 2014). Streptokocker anses vara den ledande 

bakteriegruppen som orsakar endokardit enligt Ramrakha och Hill (2012), medan Flachskampf 

et. al. (2014) menar att S. aureus orsakar fler endokarditer. Patienterna som diagnostiseras med 

endokardit medför på lång sikt minskade vårdkostnader, då de patienter som har endokardit 

riskerar att få komplikationer såsom stroke, lungemboli eller risk för död, därav läggs stor vikt 

av snabb diagnosticering av sjukdomen (Bruun et al., 2014; Habib et al., 2010). Vid endokardit 

är dödligheten cirka 20–30 %, för SAE är dödligheten ytterligare 15–20 % (Westphal, 2009). 

Som nämnts tidigare genomför 65 % av patienterna TEE utan positiv diagnos. På grund av den 

högre dödligheten är TEE ett värdefullt komplement till TTE-undersökningen. För patienterna 

som överlever eventuella komplikationer efter endokardit riskerar de att generera större 

kostnader för diagnostik, behandling och vård på avdelning. Habib et al. (2015) beskriver i 

studien att patienter som genomgår en TEE-undersökning, löper större risk att få endokardit 

som följd på grund av bristande hygien, vilket är den största faktorn till sekundär sjukdom. 

Förbättringar inom vårdens riktlinjer gällande hygien kan antalet VRI minska med upp till 50 

%. Eftersom patienten inte behöver ytterligare vård på avdelningen skapar det platser för nya 

patienter, vilket ökar genomströmningen (Folkhälsomyndigheten, 2016; Socialstyrelsen, 2017). 

Vid TEE-undersökningen är god hygienisk standard av största vikt för att inte föra ned 

främmande bakterier i esofagus och på så sätt riskera överföring av bakterierna till blodet. Då 

upp till 80 % av personalen är bärare av S. aureus är hygien innan, under och efter 

undersökningen av största vikt. Det är viktigt vid patientkontakten men också vid handhavande 

av utrustningen. S. aureus som är lokaliserad främst vid näsan och axillerna riskerar att flyttas 

med händer hos vårdpersonalen under dagen, därav vikten med de basala hygienrutinerna, något 

som också regleras i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att vårdpersonal har skyldighet att 

upprätthålla hög patientsäkerhet och arbeta för att minimera vårdskador medan Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) lyfter att alla har rätt till en god vård med hög hygienisk standard.   

 

Vyerna vid TEE undersökning med frågeställningen endokardit varierar. Ramrakha och Hill 

(2012) har listat ett antal grundläggande vyer att utgå ifrån, liknande en screening. Vyerna 

varierar beroende på endokarditens lokalisation samt undersökande läkare och BMA vilka vyer 

och mätningar som genomförs. Utveckling av en arbetad standardisering av metoden reducerar 

risken att endokarditer missas vid undersökningstillfället. Dock kan en standardisering av 
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metoden vara svår att uppnå, eftersom undersökande personal inte vet om komplikationer 

tillstöter som tvingar till att undersökningen avbryts. Eftersom TEE-undersökningen tar tid och 

kräver ett gott samarbete med patienten kan det i vissa fall vara svårt att studera alla vyer som 

borde inkluderats. Därför börjar undersökaren att studera det område som eventuellt visat något 

vid TTE undersökningen, därefter studeras resterande hjärtrum och klaffar så länge som 

patienten orkar. TTE som förstahandsvalet av metod viktigt eftersom tiden på TEE 

undersökningen kan minimeras och att undersökaren är säker på vilken vy som bör studeras 

först (Rasmussen et al., 2011; Westphal, 2009).  

 

Sensitiviteten vid diagnosticering av endokardit med hjälp av Duke-kriterierna varierar, 80–90 

%. Specificiteten uppnår 99 % (Habib et al., 2015; Ramrakha & Hill, 2012). Vid protesmaterial, 

PM och ICD sjunker sensitiviteten något. Det medför att patienter i alla lägen inte får korrekt 

prioritering till undersökning (Habib et al., 2015). Enligt SWEDAC (u.å.) innebär ackreditering 

att verksamheten kontrolleras inom flera områden bland annat metoder och kompetens enligt 

vissa krav som hämtas både från nationell och internationell nivå. Verksamheten på SkaS är 

inte ackrediterad, vilket innebär att ingen regelbunden kontroll av metoder och utrustning sker 

på kliniken av utomstående. De metodbeskrivningar som finns är framarbetade av personal på 

plats men inte granskade i den utsträckning ackrediteringsbolag gör. Ackreditering säkerställer 

en god kvalité på de tjänster, metoder och utrustning som kliniken använder sig av. Vilket ger 

likväl personal som patient en större trygghet, där risken för felaktigheter minimeras. 

 

TEE:n har betydligt bättre sensitivitet, jämfört med TTE-undersökningen, men är inte perfekt. 

Vid protesmaterial, PM och ICD sjunker sensitiviteten, samt om endokarditen är lokaliserad på 

hjärtas högra sida, där åtkomsten försämras. Vid dessa tillfällen är det fördelaktigt att starta 

utredningen med blododling samt en TTE-undersökning då chansen finns att endokarditen 

upptäcks och patienten slipper genomgå TEE-undersökningen. Trots att många patienter 

genomgår TEE-undersökningen med negativt utfall på frågeställningen är det positivt för 

patienterna i ett längre perspektiv. Om TEE-undersökningarna inte genomförts hade tre 

endokarditer missats på kliniken, något som kunnat få ytterligare följdsjukdomar för patienten 

vilket i längden hade kunnat ökat kostnaderna för vården.  
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Studiens begränsningar 

Retrospektiv inhämtning av material var inte möjlig, därav det ringa antalet deltagare, av den 

anledningen bör inte några generella slutsatser dras. Med få antal deltagare påverkas även 

tillförlitligheten av statistiska analyser vilket bör begrundas då resultaten tolkas. Studien är en 

av många i ledet att undersöka i hur stor utsträckning TTE och TEE ska användas för att 

diagnosticera endokardit. I framtida studier bör en större population användas och mer tid bör 

ges till datainsamling på kliniken. Trots att bra utveckling skett inom både diagnostik och 

behandling är dödligheten fortfarande hög, framförallt på grund av att det tar lång tid från det 

att symptomen uppträder till dess att diagnosen ställs. Hade varit ett område att studera vidare, 

med Duke-kriterier som grund.  

 

Slutsatser 

Infektionsparametrar samt kombinationen av TTE och TEE-undersökningen levererar en säker 

diagnos. TTE ger en anatomisk översikt och eventuellt ett misstänkt område där kardiologen 

kan starta TEE-undersökningen. TTE-undersökningen bör vara förstavalet men vid otillräcklig 

bildkvalité alternativt en högre misstanke om endokardit bör en TEE-undersökning 

genomföras. Trots att många patienter gör en TEE-undersökning i onödan, 65–70 %, är det av 

största vikt att patienten i rätt tid får genomgå undersökningen då den fatala risken är hög. 
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