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Sammanfattning  
 

  

Myokardscintigrafi (Myocardial Perfusion Imaging (MPI)) och koronarangiografi (Coronary 

Angiography (CA)) är två viktiga undersökningar som kan användas i utredningen av ischemisk 

hjärtsjukdom. Syftet var att jämföra svarsutlåtanden från MPI och CA för att ta reda på huruvida 

misstänkt sjuka koronarartärer som påvisats med MPI stämmer överens med 

koronarartärsmorfologi visat med CA samt hur Summed Difference Procent (SD%) påverkar 

vilken behandling som väljs. Studiens population bestod av totalt 45 patienter. 

Undersökningsinformationen har inhämtats retrospektivt på Länssjukhuset Ryhov. De patienter 

som inkluderades var nyinsjuknande med kranskärlssjukdom åtkomlig för perkutan 

koronarintervention. Av det totala urvalet visar resultatet att en majoritet av svarsutlåtanden 

från MPI och CA skiljer sig åt. Datamaterialet visar även att en majoritet av studiedeltagarna 

med SD% <10 erhöll behandling enbart behandling i form av läkemedel. Varav de med SD% 

>10 erhöll olika behandlingar och inte alltid i enlighet med riktlinjer. Faktorer som kan haft 

inverkan på resultatet diskuteras. I slutsatsen framgår det att det förekommer en skillnad i vissa 

svarsutlåtanden och denna skillnaden kan bero på kollateralflöde som i sin tur resulterat i att fel 

kärlområde tolkats som ischemiskt med MPI eller på grund av feltolkning av undersökning. 

 

 

Nyckelord: Koronar revaskularisering, polar plot, perfusion 



 

 

Summary  

 

Does coronary artery areas with ischemia shown with myocardial perfusion imaging match 

with morphology of coronary arteries shown with coronary angiography. 

     

Myocardial Perfusion Imaging (MPI) and Coronary Angiography (CA) are two methods that 

can be used in the investigation of ischemic heart disease. The purpose of this study is to 

compare medical answers from MPI and CA to find out if suspected coronary artery disease 

shown with MPI correlates with coronary artery morphology shown with CA, and which 

treatment is given based on Summed Difference Percent (SD%). The study population consists 

of 45 patients. The information has been retrieved retrospectively at Länssjukhuset Ryhov. 

Included patients had coronary heart disease accessible for percutan coronary intervention. Out 

of the total data sample the results show an occurring difference when it comes to medical 

answers from MPI and CA. The results show that most of the study participants with SD% <10 

obtained solely drug treatment. Those with SD% >10 were given treatments not always 

according to guidelines. Elements that might have had an impact on the result is discussed. In 

conclusion, it appears that there is a difference in some medical answers which may be a caused 

of collateral circulation which causes the wrong coronary artery area to be determined as 

ischemic based on the MPI or because of a misinterpretation of an exam. 
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Inledning 

Myokardscintigrafi (Myocardial Perfusion Imaging (MPI)) och koronarangiografi (Coronary 

Angiography (CA)) är två undersökningsmetoder som används för att göra en utredning 

av koronarartärsmorfologi samt perfusion i hjärtat [1–3]. Ischemisk hjärtsjukdom (Ischemic 

heart disease (IHD)) förekommer på grund av försämrad perfusion i en eller 

flera av koronarartärerna. Det försämrade blodflödet leder till att myokardiets behov av syre ej 

kan tillfredsställas, detta skeende kallas för myokardischemi [2]. Myokardischemi kan uppstå 

på grund av ökad kärlresistens som i sin tur kan uppkomma som ett resultat från 

kärlförändringar av exempelvis stenoserande natur [4]. Det finns flera olika riskfaktorer 

för IHD, de delas in i opåverkbara och påverkbara. De opåverkbara riskfaktorerna är ärftliga 

faktorer, manligt kön, ålder och menopaus. De påverkbara riskfaktorerna är exempelvis 

hypertoni, diabetes, övervikt, rökning och fysisk inaktivitet [2]. IHD, även känt som 

kranskärlssjukdom (Coronary artery disease (CAD)) [5], är en vanlig orsak till död för både 

kvinnor och män världen över [6]. CA och MPI kan användas i utredningsarbetet för patienter 

med IHD [7]. Vårdgivare på Klinisk fysiologi och Röntgenavdelingen på Länssjukhuset Ryhov 

(LR) har uttryckt en önskan om att jämföra svar från MPI och CA för få kunskap om hur ofta 

svaren stämmer överens. 

 

 

 

 

Frekvent återkommande förkortningar. 

 

  

Kolumn1 Kolumn2

CA Koronarangiografi

MPI Myokardscintigrafi

CAD Kranskärlssjukdom

SD% Summed	Difference	Procent

PCI Perkutan	koronarintervention
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Bakgrund  

Koronarartärsanatomi 

Koronarartärerna härstammar från aortasinus och strålar samman vid apex av hjärtat. Normalt 

sett finns det tre huvudsakliga koronarartärer i kroppen, höger koronarartär (Right coronary 

artery (RCA)), cirkumflexagrenen (Left circumflex artery (LCX)) och vänster nedåtstigande 

koronarartär (Left anterior descending artery (LAD)). LCX och LAD härstammar från samma 

huvudstam, vänster koronarartär (Left main coronary artery (LMCA)) [8]. Koronarartärernas 

anatomiska läge kan skilja sig från individ till individ men det kan förekomma 

koronarartärsavvikelser, den vanligaste avvikelsen är då LAD och LCX har olika härkomst [9]. 

  

   

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

Koronarangiografi 

CA är en invasiv undersökning som används för att granska koronarartärsförträngningar. Under 

undersökningen förs en guidekateter in i arteria femoralis eller via arteria radialis och 

därigenom kan olika typer av katetrar föras upp igenom aorta till hjärtats koronarartärer. Efter 

att en kateter har placerats i en koronarartär injiceras kontrastmedel, vilket möjliggör att 

koronarartärssanatomin kan visualiseras med hjälp av röntgenstrålning [3]. Med hjälp 

av CA kan en gradering av stenoser utföras [10]. Stenoser kan benämnas som signifikanta eller 

lindriga. En signifikant stenos kan definieras som den reducering av kärllumendiameter som 

krävs för att frambringa en tryck- och flödesminskning perifert om stenosen i 

försörjningsområdet. När det gäller lindriga stenoser förekommer detta tidigast vid blodflöden 

 

Figur 1. En schematisk bild som 
visar vanlig koronarartärsanatomi 
[9]. 
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med hög hastighet, exempelvis i samband med fysiskt krävande muskelarbete, då blodflödet 

kan behöva ökas med upp till cirka tjugo gånger [8]. Fractional flow reserve (FFR) är en teknik 

som används för att granska koronarartärstenoser där en mätning av tryckskillnader vid 

en koronarartärstenos utförs för att ta reda på stenosens omfattning [3]. 

  

Indikationer för CA kan vara exempelvis akut koronart syndrom, misstanke om stabil IHD, 

planerad klaffkirurgi eller hjärtsvikt av oklar genes. Relativa kontraindikationer för CA är 

exempelvis oförklarlig feber, trombopeni och grav anemi. CA bör inte utföras på en individ 

med grav njursvikt på grund av att användning av kontrastmedel kan åstadkomma en 

försämring av njursvikten [3]. Ytterligare en risk med CA är läkemedelssubstansen 

metformin, en patient som tagit metformin och som får kontrastmedel kan få laktatacidos. 

Administration av metformin bör upphöra innan CA eller PCI och kan återupptas 48 timmar 

efter ingreppet [11]. 

Revaskularisering  

Revaskulariseringsingrepp används när förväntade fördelar gällande överlevnad, livskvalitet, 

funktionell status och symptom överstiger de förväntande negativa konsekvenserna 

med ingreppet. Den behandlingsstrategi som väljs ska baseras på en risk- och fördelsavvägning 

för de olika strategierna. De behandlingsstrategier som används är exempelvis 

perkutan koronarintervention (percutan coronary intervention 

(PCI)), koronarkärlsoperation (coronary artery bypass grafting (CABG)) eller medicinsk 

terapi. Undersökningsutförare bör ta hänsyn till bland annat koronarartärsanatomi, 

förekommande sjukdomar hos patient och ålder [11]. PCI är ett ingrepp som utförs med hjälp 

av en guidekateter som förs upp till den koronaratär som är drabbad av stenos. En metalledare 

kan ledas via guidekatetern utmed stenosen och vidga den genom att en ballong styrs ut på 

metalledaren som sedan blåses upp. Denna ballongvidgning kan i vissa fall vara tillräcklig som 

behandling mot stenosen. Dock så är det vanligt att en reststenos kvarstår [3]. PCI förbättrar 

prognosen för de patienter som är drabbade av akut CAD. När FFR-styrd PCI 

kombineras med läkemedelsterapi så ger det ett bättre resultat än om bara läkemedelsterapi 

nyttjas [12]. CABG är ett invasivt ingrepp där thorax öppnas för att kunna göra 

koronarartärbypass [3]. Patienter som genomgår CA med känd eller icke-känd stabil angina 

med reversibel ischemi kan behandlas mer framgångsrikt 

med revaskulariseringsingrepp jämfört med medicinsk behandling [13]. 
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Tolkning av koronarangiografi 

När CA-bilder tolkades på Länssjukhuset Ryhov (LR) användes bland annat FFR för att ta reda 

på huruvida en stenos hade en hemodynamisk påverkan. 

En fysiologisk evaluering kan göras i form av att en tryckledare placeras distalt om stenosen 

och en tryckmätning utförs i artären. Om stenosen har en fysiologisk betydelse skall det ske en 

nedgång i tryck distalt om stenosen i samband med artärdilatation som frambringas med hjälp 

av läkemedlet Adenosin. Om FFR sjunker med 25 % åtgärdas sänkningen fördelaktigt med 

antingen PCI eller CABG. Ytterligare essentiell information är om stenosen inte är signifikant, 

det vill säga när FFR-värdet är större än 75 %, då gör inte en revaskularisering någon nytta utan 

kan istället utsätta patienten för onödig risk [3]. 

På LR användes eye-balling (visuell uppskattning av koronarartärsmorfologi (EB)) och FFR-

mätning som verktyg för att tolka CA-bilder. EB går ut på att undersökningsutföraren genomför 

en visuell granskning av koronarartärernas morfologi. Med hjälp av EB kan stenoser, 

ocklusioner eller ateromatos (kolesterolinlagring i stora till medelstora artärer [8]) upptäckas. 

Utifrån EB kan stenoser uppskattas till ett procent-värde, det vill säga hur stor andel av 

kärllumen som är tilltäppt. 

En signifikant stenos har en förträngning av kärllumen motsvarande 50% eller mer i två 

projektioner. Revaskulariseringsingrepp kan behöva utföras i koronarartärer med signifikant 

stenosering [14]. På LR kan upptäckt koronarartärspatologi beskrivas i ord eller ritas (figur 2).  
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Myokardscintigrafi  

MPI är en undersökning som används när misstanke om myokardischemi föreligger eller för 

att utesluta myokardischemi vid misstänkt angina pectoris. Metoden används för att kartlägga 

hur stort område av myokardiet som är drabbat av ischemi [14, 15]. MPI är en vanlig icke-

invasiv metod som har en viktig roll vid diagnostisering av kardiovaskulära sjukdomar [16]. 

Indikation för MPI är bröstsmärta av okänd anledning där det är sannolikt att individen har 

CAD, där smärtan kan ha pågått under en längre tid eller uppkommit nyligen [7, 14, 15]. Vid 

MPI ges en intravenös injektion med teknetium-99m (99mTc) som är bundet till tetrofosmin eller 

sestamibi [17–18]. En fördel med att använda tetrofosmin som bärarsubstans är att den snabbt 

utsöndras ur kroppen vilket möjliggör att bildtagningen kan ske tidigare jämfört med om 

bärarsubstansen sestamibi används [19]. Upptaget av tetrofosmin är helt beroende av blodflödet 

och sker med passiv diffusion genom myocytmembranet där tetrofosmin tas upp av 

mitokondrierna. Ungefär 3% av den injicerade dosen tas upp i hjärtat och utöver perfusionen 

så beror upptaget även på antalet levande myocyter som finns i hjärtat [7, 15, 18, 20]. När 99mTc 

sönderfaller sänds gammastrålning ut med en fotonenergi på 140keV där gammastrålningen 

detekteras med en gammakamera [7]. När perfusionen av hjärtat skall bedömas görs ofta två 

olika undersökningar på två olika dagar, en undersökning av hjärtat efter stress och en i vila. 

Bedöms stressbilden som normal behövs det inte göras någon datainsamling i vila [15, 17, 19,]. 

 Figur 2. Ritad schematisk kärlbild från LR (RCA till vänster, 
LAD i mitten och LCX till höger) baserad på CA som visar 
koronarartärer med ateromatos (ritat som mörkt färgade 
linjer längs kärlväggar) och stenoser angivna i procent. Bild 
hämtad från Patientadministrativa systemet (PAF) på LR. 
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Tolkning av myokardscintigrafi 

När det gäller bildutvärdering görs en visuell bedömning, men kvantitativa värden från 

rekonstruktionen av stress- och vilobilderna används också för bedömningen. Denna 

bedömning utförs om det finns någon skillnad i upptag mellan de två olika bildtagningarna [17]. 

Upptaget av radiofarmakan beror på perfusionen i hjärtat, vilket resulterar i att de segment av 

hjärtat som har hög perfusion får ett högre isotopupptag än de segment som har låg perfusion 

[15]. Bedömningen görs i kortaxel-, horisontell längdaxel- och vertikal längdaxelplan där de 

granskas i både stress såväl som vilobilderna. Varje snitt i vilobilden skall ha motsvarande snitt 

av stressbilden ovanför för att jämförelsen mellan snitten enkelt skall kunna utföras [20]. 

Bedömning av snitten skall göras innan bedömaren går vidare och granskar polar plot. Att 

granska snittbilderna först är viktigt för att bedömaren inte skall övervärdera små defekter vid 

bedömning av polar plot, då dessa övervärderingar kan leda till feldiagnostiserad ischemi [7]. 

Det som bedömaren analyserar under den visuella bedömningen av perfusionsdefekt är 

storlek/utsträckning (tabell 1), intensiteten i upptaget, om skadan är reversibel eller inte samt 

lokalisation [16]. 

 

Tabell 1. Klassificering av perfusionsdefekt i vänster kammare (visat med polar plot från MPI) [16]. 

 

 

En 3D-tomografisk bild av vänster kammare kan transformeras till en polär karta, en så kallad 

polar plot som kan delas upp i olika segment, där resultatet av den distribuerade radioaktiviteten 

kan observeras i varje segment [21]. Vid den kvantitativa analysen används en poängskala (se 

tabell 2) där datorn tilldelar varje segment i polar plot poäng beroende hur datorn uppfattar 

perfusionen i varje segment [19–21]. Polär kartdelning baseras på hjärtats koronärartärer. I 

polar plot finns det de områden som anses tillhöra ett specifikt hjärtområde men det finns även 

gråzoner där det inte går att avgöra vilket kärl som försörjer dessa områden. Tilldelningen av 

de polära segmenten till specifika koronarartärer är approximativ och schematisk där 

individuella variationer av koronarartärsmorfologi kan förekomma [21]. När lokalisationen 

beskrivs i svaret anges det område i polarkartan som involverar det förväntade 

koronarartärsområdet [19]. 

  

Yta	(%) Storleksklassificiering

<10 Liten

10-20 Medelstor

20< Stor
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Tabell 2. Poängskala som beskriver perfusion i ett givet koronarartärssegment [19–21]. 

 

 

Vid den kvantitativa bedömningen används summan av de poäng (tabell 2) som fås vid 

vilobildtagningen och stressbildtagningen för att avgöra hur utbredd och allvarlig ischemin är i 

de olika segmenten av vänster kammare. ”Summed Rest Score” (SRS) och ”Summed Stress 

Score” (SSS) är summering av segment-poängen i varje bildtagning där SSR motsvarar 

poängen i vila och SSS motsvarar poängen i stress. En jämförelse av dessa poäng görs där 

”Summed Difference Score” (SDS) fås där SDS= SSS – SRS. Summan av de olika poängen i 

varje polar plot efter respektive bildtagning kan beskrivas procentuellt, ”Summed Difference 

procent” (SD%). SD% är användbart för att avgöra om revaskularisering gör någon nytta eller 

inte. Är SD% >10 antas revaskularisering göra nytta men är SD% <10 föredras 

livsstilsförändringar och/eller farmakologisk behandling [21]. När kvalitetskontroll av vilo- och 

stressbilderna utförs så är det viktigt att dessa bilder ligger bredvid varandra [19]. Innan 

tolkning av bilder görs så skall den som tagit bilderna kontrollera råbilderna för att upptäcka 

artefakter som exempelvis har uppkommit då patienten rört sig, som ett resultat av 

andningsvariation eller om det finns upptag extrakardiellt [20, 16]. Balanserad trekärlssjuka 

kan i sällsynta fall tolkas som normalt då perfusionen är generellt nedsatt i hela 

vänsterkammaren. [7, 15]. 

  

Poäng Perfusion

0 Normal

1 Mild	perfusionsdefekt

2 tämligen	dålig	perfusion

3 Omfattande	perfusionsdefekt

4 Ingen	perfusion
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Syfte 

Syftet är att jämföra svarsutlåtanden från MPI och CA för att ta reda på huruvida misstänkt 

sjuka koronarartärer som påvisats med MPI stämmer överens med koronarartärsmorfologi visat 

med CA samt hur SD% påverkar vilken behandling som väljs. 
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Material och metod 

Denna studie har en kvantitativ ansats med informationen som är insamlad retrospektivt från 

Klinisk Fysiologi på LR. Val av ämne baserades på dialog med metodhandledare från Klinisk 

Fysiologi. När ämnet blev valt utformades en tidsplan som har legat till grund för hur studien 

genomfördes. De artiklar som har använts i studien införskaffades från PRIMO som är en 

databas som fanns tillgänglig på Jönköpings högskolebibliotek samt Pubmed och Google 

Scholar har använts. De sökord som har använts är; “coronary artery anomalies”, “coronary 

revascularisation”, “myocardial scintigraphy”, “pitfalls of coronary angiography”, 

“interpreting/assessment myocardial perfusion scintigraphy”, “myocardial scintigraphy 

guidelines”, “coronary angiography guidelines”, “quantification of coronary lesions”, 

“evaluation of coronary disease”, “myocardial protocols”, “nuclear cardiology”. Referenser 

tillhörande artiklar som har hittats med hjälp av sökorden har också använts om de innehöll 

relevant information. Vid val av vetenskapliga artiklar granskades först rubriken för att ta reda 

på artikelns relevans, ansågs rubriken som intresseväckande lästes därefter sammanfattningen 

och slutsats. Ansågs sammanfattning och slutsats relevant till valt ämne för denna studie valdes 

artikeln. De artiklar som har valts har haft en vetenskaplig struktur. Relevant kurslitteratur och 

litteratur från biblioteket på LR har också använts som referenser. Loggbok har skrivits för att 

komma ihåg vad som har gjorts vid datainsamlingsprocessen. På pingpong under kursen 

”Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete, inriktning klinisk fysiologi och 

laboratoriemedicin” finns examensmallen som legat till grund för skrivandet. I Excel och Word 

har tabeller skapats som tydliggör resultatet och annan information i studien. Varje 

studiedeltagare tilldelades ett specifikt nummer (1–45). 

Urval 

Populationen i denna studie består av både män och kvinnor som under år 2016 genomgått MPI 

på LR i både vila och under provokation (farmakologiskt eller arbetsprov), och som även har 

gjort en efterföljande CA inom en sex månaders period med eller utan intervention. Inkluderade 

patienter ska även vara nyinsjuknande med en-, två- eller trekärlssjukdom åtkomliga för 

eventuell PCI. Endast de individer som var aktuella för viloregistrering inkluderades. 

Exklusionskriteriena är tidigare hjärtsjuka som har utfört ingrepp i form av PCI eller CABG. 

Baserat på inklusions- och exklusionskriteriena inkluderades 45 individer.  
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Insamling av data 

Den data som är inkluderat i studien införskaffades vecka 14 och 15 under 2018. En lista 

innehållande samtliga patienter som utfört MPI (med arbetsprov eller farmakologisk stress) 

under år 2016 skrevs ut av behörig personal på Klinisk Fysiologi och listan användes när 

datainsamlingen utfördes. Utifrån patientinformationen från denna lista utfördes en sökprocess 

för att finna patienter som stämde överens med givna inklusionskriterier. Sökprocessen skedde 

på Klinisk Fysiologi i datorsystemen Hermes (Hermes Medical Solutions AB, Stockholm, 

Sweden) och det patientadministrativa systemet (PAF). Sökprocessen gick ut på att noggrant 

granska patienterna som var med i den införskaffade listan. En sökning med personnummer 

utfördes först i PAF enligt listan och sedan granskades undersökningshistorik samt anamnes i 

PAF för att ta reda på om en individ eventuellt skulle inkluderas eller inte i studien baserat på 

givna inklusions- och exklusionskriterier. Patienter som blev valda att inkluderas i studien 

granskades sedan mer noggrant i Hermes för att få information om SD%. Utifrån information i 

PAF och Hermes skapades ett Excel-dokument där information såsom personnummer  (utan de 

fyra sista siffrorna), kön, provokationstyp, svar från CA, svar från MPI, datum när den första 

MPI-undersökningen genomfördes och SD% fylldes i. I Hermes markerades viloregistrering 

och stressregistrering och därefter användes programvaran Quantitative Perfusion SPECT 

(single photon emission computer tomography) (QPS, Cedars Sinai 2012) för att kunna få fram 

SD%. De som skrivit MPI-svaren har använt sig av olika begrepp för att beskriva lokalisationen 

av perfusions-defekten. Denna lokalisation kan beskrivas på olika sätt i svaren, exempelvis i 

form av enbart ett koronarkärlssegement såsom ”basalt inferolateralt”. För att ta reda på 

vilken/vilka koronarartärer som korrelerar till ett specifikt koronarkärlssegment användes en 

schematisk bild för att översätta koronarkärlsegmentnamn till motsvarande försörjningsområde 

(RCA, LAD eller LCX). I vissa fall fanns ej textat undersökningssvar till CA i PAF och då 

bestod svaret endast av en ritad bild av patientens individuella koronarartärsmorfologi. För 

studiedeltagare nummer 24 var svar från CA ej tillgängligt i text (i PAF) och då utfördes en 

tolkning utifrån ritad bild (som författarna gjorde utifrån instruktioner från läkare). I Excel-

dokumentet skrevs svaren från MPI-undersökningarna ned för att kunna utföra en initial 

jämförelse med CA-undersökningarnas svar och se om de eventuellt stämde överens. När alla 

svar från MPI och CA fastställts kunde en mer noggrann jämförelse mellan svaren från de 

schematiska MPI-bilderna och CA-bilderna utföras. Information om hur stenosgradering vid 

den visuella bedömningen under CA är hämtad från socialstyrelsen [14] och läkare som arbetar 

på röntgenavdelningen på LR.  
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Koronarangiografi  

Röntgenbildtagning skedde med en C-båge (Siemens, Axiom Artis FA, 2002). Det 

kontrastmedel som användes var Visipaque (lösning, 320 mg I/ml). FFR-mätning utfördes med 

tryckledare Pressure Wire X Guidewire (Abbott, USA). Tryckmätningen granskades med hjälp 

av Quantien Integrated FFR System (Abbott, USA) där värden -30 till 300 mmHg kunde ses. 

Under tryckmätningen gavs Adenosin intravenöst eller intrakoronart. Vid intravenös injektion 

gavs 140 µg /kg/min. Vid intrakoronar injektion gavs en lösning motsvarande 40 µg/ml, 2 ml 

Adenosine (5 mg/ml, ampull) som blandades med 250 ml Saline. 

Myokardscintigrafi 

De gammakameror som användes vid EKG-styrda tomografiska bildtagningar var en Siemens 

ECAM+ (Siemens Medical Solutions, USA) och en Philips Brightview (Philips Healthcare, 

The Netherlands). Ett tvådagarsprotokoll följdes då MPI genomfördes i vila och provokation, 

där provokationsbilderna togs först och vilobilderna togs en annan dag. Under varje patients 

provokationsregistrering gavs en intravenös injektion med Tc99m-tetrofosmin där dosen 

anpassades efter patientens kroppsvikt (5,7 MBq/kg), med maxaktiviteten på 570 MBq. Vid 

arbetsprov påbörjades bildregistrering först efter ungefär 15 minuter efter injektionstillfället 

medan efter den farmakologiska provokationen med regadenoson påbörjades bildregistreringen 

efter ungefär 45 minuter. Under vilodagsregistrering gavs en intravenös injektion med Tc99m-

tetrofosmin där dosen anpassades efter patientens kroppsvikt (7.1 MBq/kg), med maxaktivitet 

på 710 MBq. Vid viloregistreringen påbörjades bildregistreringen efter ungefär 45 minuter efter 

injektionen. Under bildregistreringen (i både vila och provokation) är patienten ansluten till 

elektrokardiografi. Lågenergi-högupplösande-parallelhåltyp-kollimatorer användes under 

bildregisteringarna. Gammakamerornas energidetekteringsspektrum bestämdes till 140 keV, 

Philips-kameran hade ett acceptansfönster på 20% och Siemens-kamerans hade ett 

acceptansfönster på 19% med en asymmetri inställd på 2%. Detektorerna på respektive kamera 

ställdes i L-mode, det vill säga att vinkeln mellan detektorerna var 90° under bildregistreringen. 

Detektorerna roterades 90° per detektor under L-mode, bildtagningen skedde med 32 olika 

vinklar där varje registrering tog 30 sekunder och 8 bilder per hjärtcykel togs med zoom på 1,46 

för Philips och zoom på 1,45 för Siemens. En bildmatris med upplösning 64 x 64 pixlar 

nyttjades under bildregistreringen. Utvärdering av bilder utfördes både med och utan 

attenueringskorrektion på Philipskameran och utan attenueringskorrektion på Siemenskameran 

(ej utrustad med datortomografi). En iterativ rekonstruktion av de framställda projektionerna 

från undersökning utfördes med tio iterationer och åtta subsets. Den iterativa rekonstruktionen 
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utfördes i Hybrid Recon (Hermes Medical Solutions, Stockholm, Sweden) med postfiltrering 

(Butterworth, order 10, cutoff 0,45) [22]. 

Etiska överväganden 

I denna studie användes Hälsohögskolans/School of Health and Welfare mall [Bilaga 1.1, 1.2, 

1.3 och 1.4] för etisk egengranskning för att säkerställa att etiska riktlinjer följdes. 

Införskaffning av informerat samtycke genomfördes ej med tanke på att ingen personlig kontakt 

med undersökningsdeltagare förekom [23]. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

har personuppgifter relaterat till den inhämtade patientdata hanteras konfidentiellt och en 

avidentifiering av personlig patientinformation har utförts [24]. Listan innehållande person-

nummer till individer som genomgått MPI förvarades alltid på Klinisk Fysiologi i säkert förvar 

för att säkerställa att denna känsliga patientinformation ej missbrukades av obehöriga. 

Godkännande [Bilaga 2.1 och 2.2] för att gå in i patientjournaler gavs av aktuell 

verksamhetschefen på Klinisk Fysiologi på LR. För att säkerställa att enbart journaler i relevans 

till denna studie granskades inkluderades enbart de patienter som var kallade för en MPI-

viloregistrering. Detta på grund av att det inte var sannolikt att något patologiskt förekommit 

för de patienter som endast genomfört stressregistrering. Information i PAF lästes alltid först 

för att notera eventuell överenstämmelse med inklusionskriterierna. Om de inte stämde in fanns 

det ingen anledning att observera bilderna och granska patientinformationen ännu djupare. 

Därmed följdes även den yrkesetiska koden för biomedicinska analytiker som uppmanar till att 

värna integritet och värdighet [25]. 
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Resultat 

Totalt inkluderades 45 individer (se tabell 4) som genomgått först myokardscintigrafi och 

därefter koronarangiografi inom en sexmånadersperiod. MPI-svar gav information om 

vilket/vilka koronarartärer som antogs vara orsaken till perfusionsdefekt medan CA-svar gav 

information om vilket/vilka kärl som var drabbat av stenos eller ocklusion. CA gav även 

information om koronarartärer som drabbats av ateromatos.  

 

 

Tabell 4. Medelålder, antal provokationer och antal studiedeltagare. Åldersspannet hos 
studiedeltagarna ålder varierade mellan 41–83 år.  

 

 

 

 

 

 

	 Kvinna Man Totalt

Medelålder 66,5 63,8 64,6

Farmakologisk	provokation 8 19 27

Arbetsprov 6 12 18

Studiedeltagare 14 31 45
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P = Provokationstyp (F = Farmakologisk provokation & A = Arbetsprov), # = Individnummer. 

# kön P MPI-svar CA-svar Svaröverensstämelse

12 Man F LAD,	RCA	&	LCX LAD,	RCA	&	LCX Ja

43 Man A LAD	&	RCA LAD	&	RCA Ja

8 Man F LAD	&	RCA LAD	&	RCA Ja

33 Man A LAD LAD	 Ja

24 Kvinna F LAD LAD	 Ja

36 Man A LAD LAD Ja

25 Man F LAD LAD Ja

21 Man F LAD LAD Ja

20 Man F LAD LAD Ja

18 Kvinna F LAD LAD Ja

10 Man F LAD LAD Ja

5 Kvinna F LAD LAD Ja

4 Man F LAD LAD Ja

40 Man A RCA	&	LCX LAD,	RCA	&	LCX Stämmer	delvis

27 Man A RCA LAD	&	RCA Stämmer	delvis

16 Man F LAD LAD	&	LCX Stämmer	delvis

6 Kvinna F LAD LAD	&	LCX Stämmer	delvis

35 Kvinna A LAD Normala	koronarartärer Nej

34 Kvinna A LAD Normala	koronarartärer Nej

32 Man A RCA Normala	koronarartärer Nej

31 Kvinna A LAD Normala	koronarartärer Nej

29 Kvinna A LAD Normala	koronarartärer Nej

23 Kvinna F LAD,	RCA	&	LCX Normala	koronarartärer Nej

13 Man F LAD	&	RCA Normala	koronarartärer Nej

9 Kvinna F LAD	&	RCA Normala	koronarartärer Nej

3 Man F LCX Normala	koronarartärer Nej

44 Man F RCA LCX Nej

42 Man A LAD	&	RCA LCX Nej

26 Kvinna A RCA LCX Nej

1 Man F RCA LAD Nej

15 Man F LAD Ateromatos, Nej

45 Kvinna A LCX Ateromatos Nej

41 Man F LAD	&	RCA Ateromatos Nej

39 Man A RCA Ateromatos Nej

38 Man A RCA	&	LCX Ateromatos Nej

37 Man A RCA Ateromatos Nej

30 Man A LAD Ateromatos Nej

28 Man A RCA Ateromatos Nej

22 Kvinna F LAD	&	RCA Ateromatos Nej

19 Man F LAD,	RCA	&	LCX Ateromatos Nej

17 Man F LCX Ateromatos Nej

14 Man F LAD Ateromatos Nej

11 Kvinna F LAD Ateromatos Nej

7 Man F LAD	&	RCA Ateromatos Nej

2 Man F RCA Ateromatos Nej

Tabell 5. Korrelation mellan CA-svar och MPI-svar.  
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När en jämförelse (Tabell 5) av svaren mellan MPI- och CA-undersökningen genomfördes 

påvisades att 13 (ses som grönt i Figur 3) studiedeltagare erhöll samma svar från MPI och CA, 

för 4 (ses som gult i Figur 3) studiedeltagare stämde svaren till viss del medan 29 (ses som rött 

i Figur 3) studiedeltagare inte erhöll samma svar från MPI och CA-undersökningarna. De 

svaren som delvis stämmer överens är de svar där ett kärlområde från MPI stämmer överens 

med motsvarande kärlområde på CA, men CA har hittat ytterligare stenoser som inte MPI har 

hittat.  

 

 

Figur 3. Diagrammet visar hur stor andel av svaren mellan MPI och CA som helt stämmer överens, 
som delvis stämmer överens och som inte alls stämmer överens. 

  

Stämmer
29%

Stämmer delvis
9%

Stämmer inte
62%
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LMB = Läkemedelsbehandling, P = Provokationstyp (A = Arbetsprov & F = Farmakologisk provokation), 
# = Individnummer. 

# Kön P SD% Behandling

10 Man F 25% PCI	+	LMB

36 Man A 24% LMB

43 Man A 21% PCI

20 Man F 19% Ingen	info

21 Man F 19% CABG

19 Man F 15% LMB

8 Man F 14% Ingen	info

16 Man F 14% Ingen	info

24 Kvinna F 14% Ingen	info

6 Kvinna F 13% PCI-försök

5 Kvinna F 10% PCI	+	LMB

11 Kvinna F 10% LMBI

25 Man F 10% PCI

41 Man F 10% LMB

4 Man F 9% PCI

22 Kvinna F 9% LMB

23 Kvinna F 9% Ingen	info

40 Man A 6% PCI

1 Man F 5% LMB

9 Kvinna F 5% LMB

13 Man F 5% LMB

14 Man F 5% LMB

26 Kvinna A 5% PCI	&	LMB

27 Man A 5% PCI	&	LMB

44 Man F 5% Troligtvis	stent

7 Man F 4% LMB

12 Man F 4% LMB

28 Man A 4% LMB

30 Man A 4% LMB

38 Man A 4% LMB

42 Man A 4% PCI

45 Kvinna A 4% LMB

31 Kvinna A 3% LMB

35 Kvinna A 3% LMB

3 Man F 1% LMB

15 Man F 1% Ingen	behandling

17 Man F 1% LMB

18 Kvinna F 1% PCI	

34 Kvinna A 1% LMB

2 Man F 0% LMB

29 Kvinna A 0% LMB

32 Man A 0% LMB

33 Man A 0% LMB

37 Man A 0% LMB

39 Man A 0% LMB

Tabell 6.  Korrelationen mellan SD% och behandling. 
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I Tabell 6 indikerar de gröna punkterna i SD%-kolumnen de studiedeltagare som enligt 

riktlinjer [11, 14] borde genomgå revaskularisering och de röda punkterna där revaskularisering 

inte nödvändigtvis hjälper. För studiedeltagare 24 fanns bara svar i form av en ritad bild som 

tolkades av författarna. I tabell 6 innebär ”Ingen info” att information angående behandling ej 

kunde inhämtas.  Av de studiedeltagarna som hade SD% <10 erhöll 68% av dessa LMB enligt 

rekommenderade riktlinjer [11, 14]. För de studiedeltagare där SD% >10 var behandlingen inte 

alltid enligt rekommenderade riktlinjer [11, 14]. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att säkerställa att den insamlade informationen har hanterats på ett etiskt sätt har en etisk 

egengranskning genomförts tillsammans med handledare för att kunna påvisa att etiska aspekter 

har tagits hänsyn till under hela datainsamlingsprocessen. Studiens validitet har stärkts genom 

att metodhandledare på Klinisk Fysiologi granskat insamlad information, men även genom 

kontinuerlig diskussion med vetenskaplig handledare för att säkerställa att författarna arbetat 

mot tänkt mål. Studiens reliabilitet hade kunnat stärkts om alla svar till inkluderade CA-

undersökningar varit angivna i text. I ett fall (studiedeltagare nummer 24 i tabell två) var CA-

svaret presenterat enbart med hjälp av ritad bild (se figur 2), där tolkade författarna bilden och 

den kan ha feltolkats eftersom författarna saknar erfarenhet när det gäller tolkning av bilder av 

den typen. Om svarstext fanns tillgänglig fungerade det som ett hjälpmedel för att veta vilken 

koronarartär som var drabbad av patologi. Om studiedeltagare nummer 24 ej inkluderats hade 

studiens reliabilitet ökat, dock så inkluderades denna individ för att få ett högre antal 

studiedeltagare. När tolkning av MPI-bilder har utförts har en schablonmall 

(koronarartärsområden visat med MPI) använts för att ta reda på vilket/vilka koronarartärer som 

misstänkts vara hemodynamiskt påverkade och som kunde vara patologiska. Studiens 

genomförandemetodik har beskrivits utförligt, för att säkerställa att studien kan genomföras på 

ett annat sjukhus som har tillgång till samma utrustning. Hur undersökningarna MPI och CA 

har utförts samt hur gammakameror och CA-utrustning använts på LR har författarna ej haft 

inblick i. Metodbeskrivning som används på LR inom MPI har legat som grund för att beskriva 

undersökningsmetodik och vilken utrustning som har använts. På grund av att 

metodbeskrivningen för MPI på LR är ackrediterad av SWEDAC ställs det krav på att 

metodbeskrivningen följs och att lämplig kompetens finns tillhands för att genomföra 

undersökningarna [26]. Trots existerande ackreditering kan det ha förekommit skillnader i 
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undersökningsförfarande på grund av patientens samarbetsförmåga och möjlighet att ligga still 

vilket kan påverka resultatet. Efter att ha varit kontakt med läkare på Röntgenavdelningen har 

det framkommit att de inte har metodbeskrivning för CA, information angående CA-utförande 

har tagits emot muntligt via läkare på Röntgenavdelningen och därmed har ej all nödvändig 

information om CA-utrustning kunnat införskaffas. Ett av inklusionskriterierna, nämligen 

tidsbegränsning gällande tidsintervall för när MPI och efterföljande CA utförts, användes i syfte 

att undvika inkludering av undersökningsdeltagare med förändrad (såsom förvärring av stenos) 

koronarartärsmorfologi efter utförd MPI. 

 

Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna är satta i samråd med metodhandledare och 

vetenskaplig handledare för att säkerställa att studien ej blivit allt för omfattande. Att tidigare 

PCI- och CABG-behandlade patienter ej inkluderades i studien beror på att dessa patienter 

redan innan år 2016 kan haft patologisk koronarartärsmorfologi, vilket således kan försvåra 

tolkning av CA- och MPI-bilder framställda 2016. Publiceringsdatum för de vetenskapliga 

artiklar som används i arbetet varierar, den äldsta artikeln publicerades år 1980 och den nyaste 

2017.  Författarna använde ej någon begränsning gällande artikelpubliceringsdatum på grund 

av att äldre vetenskapliga artiklar kan innehålla adekvat information. När valet av vilka artiklar 

som inkluderades i studien gjordes har inte impact factor (som visar hur mycket en artikel blivit 

citerad under ett år) tagits hänsyn till. En artikel med hög impact factor kan tyda på att artikelns 

information är signifikant då den använts i andra publikationer. Att en artikel har en hög impact 

factor är dock ej en garanti för att artikeln i helhet är av bra kvalitet. Författarna har istället för 

att ta hänsyn till impact factor enbart valt att inkludera artiklar som är peer-reviewed på grund 

av att dessa artiklar har granskats av personer som har stor kunskap inom det ämne som 

artiklarna berör. Författarna till detta arbete upplever att de sökord som har använts under 

datainsamlingsprocessen har varit av tillfredställande grad för att hitta relevant information. 

Dock så hade eventuellt annan relevant information kunnat införskaffats om andra sökord 

använts. För att ett bra underlag för bakgrund valde författarna att ha med litteratur från 

föregående kurser och litteratur från LR. Valet att använda mycket litteratur i denna studien 

gjordes för att informationen som var relevant för författarna nåddes via litteratur. Författarna 

anser att resultatet är presenterat på ett adekvat och lättöverskådligt sätt samt att informationen 

som visas är tillräcklig. Resultat presentera med hjälp av figurer och tabeller som har gjorts i 

Excel samt Word. 
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Resultatdiskussion 

Syftet är att jämföra svarsutlåtanden från MPI och CA för att ta reda på huruvida misstänkt 

sjuka koronarartärer som påvisats med MPI stämmer överens med koronarartärsmorfologi visat 

med CA samt hur SD% påverkar vilken behandling som väljs. Resultatet visade att svaren från 

CA och MPI inte alltid stämde överens och att en majoritet av svarsjämförelserna skilde sig åt. 

CA är den referensmetod som oftast används för att avgöra sensitivitet och specificitet för MPI 

[7]. Med hjälp av MPI har specificiteten samt sensitiviteten för att påvisa stenoser (med 50 – 

70% reducering av kärllumen på CA) kunnat åskådliggöras och den ligger mellan 80 – 90%. 

Dessa kvantitativa värden är dock vaga, på grund av att korrelationen mellan hemodynamisk 

påverkan och stenoser är dålig [8]. Svar från CA och MPI stämmer inte alltid överens, vilket 

även resultatet framhäver [14, 15]. Bara för att MPI visar ett ischemi-drabbat område 

motsvarande exempelvis LAD behöver inte det betyda att LAD är drabbat av stenos, vilket kan 

ses i tabell 5. MPI har en specificitet och sensitivitet som ligger under 100%, det vill säga att 

MPI inte alltid kan detektera förekommande patologi eller icke-patologi. Vilket kan vara en 

anledning till att MPI- och CA-svaren inte alltid stämmer överens. I denna studie har 

studiedeltagarna först utfört MPI som diagnostiskt test och sedan genomgått CA. I 

utredningsarbete för patienter med exempelvis stabil angina eller akut koronart syndrom kan 

MPI användas i vägledningssyfte när behandlingsform väljs, antigen medicinsk behandling 

eller revaskularisering men även för att utesluta sjukdom samt för att kunna utesluta CA [7, 14]. 

När MPI används som första diagnostiskt test görs inte revaskulariseringsingrepp lika ofta, upp 

till 40% färre revaskulariseringar har noterats om MPI görs innan CA. Däremot ses ingen 

prognostisk skillnad gällande hjärtinfarkt och död jämfört med när CA används som första 

diagnostiskt test [14]. Med detta i åtanke kan det vara en fördel att nyttja MPI innan CA 

eftersom att det är en icke-invasiv undersökning som inte medför samma risker som CA.  

Ibland görs CA innan MPI, exempelvis vid ST-höjningsinfarkt där revaskularisering skall göras 

inom 120 minuter efter elektrokardiografi [14]. Det är dock viktigt att ha i åtanke att MPI och 

CA är två helt olika metoder där olika processer observeras. Den fysiologiska effekten av en 

stenos i en koronarartär har en dålig överensstämmelse med graden av stenos. CA visar 

koronarartärsmorfologi och MPI visar perfusion. När svarsutlåtande från dessa undersökningar 

jämförs kan överenstämmelsen ej vara 100% [7, 14]. 

 

En individ kan ha varierande koronarärtärsanatomi [9] som inte alltid stämmer överens med 

schablonmallen (som används av läkare på LR) för koronarartärsområden visat med MPI. Detta 
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kan medföra att MPI-bilderna blir mer svårtolkade och läkare som skriver svar kan tro att ett 

ischemidrabbat kärlområde visat med MPI är kopplat till exempelvis LAD, när det egentligen 

är en annan koronaratär som MPI-bilden visar. Att tolka CA-bilder samt MPI-bilder är svårt, 

kompetens och erfarenhet kan variera från läkare till läkare och därmed kan svarsutlåtandena 

variera. När CA-bilder tolkas med EB kan uppskattning av koronarärtärsmorfologi variera 

mellan olika läkare, detta kan ha förekommit vid de specifika CA-undersökningar som har 

använts i detta arbete [27]. 

 

Om den läkare som skriver svar till MPI-undersökningar inte först har granskat snittbilder som 

genererats vid MPI utan istället bara skrivit svar utifrån polar plot, kan små upptagsdefekter 

övervärderas som kan resultera i felaktigt skrivna svar [7]. De svarsutlåtanden som har använts 

i detta arbete kan vara baserade på övervärdering av upptagsdefekter. Av alla studiedeltagare 

där svarsutlåtande jämförts är det enbart 13 (29%) som stämde överens.  

 

Resultatet innehåller fall där ateromatos har synliggjorts med hjälp av CA. Författarna anser att 

ateromatos utritat eller skrivet om i CA-svar ej stämmer överens med misstänkt ischemibelastad 

koronarartär från MPI-bilden. Information som tyder på att ateromatos skall kunna framkalla 

en signifikant hemodynamisk påverkan som kan ses som ett ischemidrabbat område på MPI-

bilder har ej kunnat hittats, varken i litteratur eller i vetenskapliga artiklar. Resultatet innehåller 

15 fall (33%) där MPI-bilden indikerade ischemi i ett område motsvarande ett eller flera 

koronarartärsområden, men där CA visat ateromatos. Detta kan bero på att läkare som har 

utformat undersökningssvaren kan ha gjort en felaktig bedömning och tolkat MPI-bilden som 

patologisk när den i själva verket inte är det. 

Läkare som granskar MPI-bilder och som skall skriva utlåtanden gör en helhetsbedömning av 

patientfallet och tittar på så kallad a priori-information (exempelvis riskfaktorer, kön, ålder) 

som står i anamnesen. En anamnes som innehåller exempelvis flera riskfaktorer för CAD, 

innebär att risken för CAD således är hög [7]. Läkarens holistiska bedömning kan påverkas av 

a priori-information även fast MPI-bilden kan tolkas som icke-patologisk. För att säkerställa att 

ingen patologi förbises kan den remitterande läkaren välja att gå vidare i utredningen med 

exempelvis CA trots att MPI-svaret är icke-patologiskt. Denna intuitiva tolkning kan vara både 

positiv och negativ för patienten. Exempelvis kan det leda till att patienten får genomgå CA 

som visar patologi och som behöver åtgärdas, men det kan även leda till att patienten får 

genomgå en CA som är onödig och som kan utsätta patienten för hälsorisker. 
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Ocklusion eller kraftigt nedsatt perfusion i en koronarartär kan göra att kollateraler utvecklas 

som svar på perfusionsnedsättningen, till exempel kan en ockluderad RCA försörjas av 

kollateraler från LCX [28]. Detta kan leda till att fel kärlområde tolkas som ischemiskt. Om 

exempelvis perfusionen i LCX påverkas av en stenos kan kollateralflödet framkalla ischemi 

(som se på MPI-bilden) motsvarande RCA:s försörjningsområde [28–29]. 

Perfusionen som visas i figur 4 tillhör en individ som under CA genomgick 

revaskulariseringsingrepp med PCI, trots att SD% <10. Denna studiedeltagare är ett exempel 

som visar att det inte alltid finns ett samband mellan framtaget SD% och vald behandling (tabell 

6). I resultatet har flera fall påträffats där SD% och perfusion i polar plot där författarna ej 

tycker att de stämmer överens. Författarna tycker inte att detta samband mellan SD% och 

perfusion i polar plot är trovärdigt i vissa fall, då det visuella (polar plot, figur 4) inte alltid ser 

ut att stämma överens med SD%. Författarna har inte kunnat hitta någon förklaring till att det 

inte ser ut att stämma överens. 

Läkemedelsbehandling och revaskulariseringsingrepp kombinerat kan signifikant minska 

långsiktig risk för exempelvis död på grund av nekros av hjärtmuskeln [30]. Om en läkare 

enbart utgår ifrån SD% kan det medföra att en patient med stenoserade kranskärl ej får den mest 

Figur 4. Polar plot som visar perfusion för studiedeltagare 4. Bild är tagen från Hermes 
på LR. 
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optimala behandlingen för sjukdomen. Därför är det av största vikt att läkaren gör en holistisk 

bedömning för att varje individ skall få bästa möjliga behandling. Om SD% >10 skall enligt 

riktlinjer koronarartär/koronarartärer som stämmer överens med visat ischemibelastat område, 

genomgå revaskulariseringsingrepp för att åtgärda eventuell förekommande kärlpatologi [10, 

14, 21]. Om SD% <10 skall enligt riktlinjer inga revaskulariseringsingrepp genomföras, enbart 

läkemedelsbehandling eller livsstilsförändringar skall implementeras som behandling [21]. 

Enligt studieresultatet har i vissa fall revaskulariseringsingrepp genomförts när SD% <10. Det 

är inte säkert att revaskulariseringsingrepp är den mest optimala behandlingen i dessa fall. En 

förklaring till varför inte riktlinjerna mellan SD% och vald behandling inte alltid följs skulle 

kunna vara att läkaren har utgått från a priori-information. 

Dessa patienter som har genomgått revaskulariseringsingrepp kan ha utsatts för 

röntgenstrålning (joniserande strålning) i onödan när det kunde ha varit bättre om läkemedel 

eller livsstilsförändringar använts som behandling. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten kan 

exponering för joniserande strålning innebära en hälsofara med stokastiska effekter [31]. 

Ytterligare ett skäl till varför revaskulariseringsingrepp ej bör utföras i onödan är eftersom att 

det kan förlänga patients totala vårdtid, men även för att ingreppet kan utsätta patient för risk 

såsom exempelvis stroke [7]. 

Med hjälp av denna studie kan eventuell ny givande information relaterat till undersökningssvar 

inom MPI och CA upplysa vårdpersonal (inom klinisk fysiologi och röntgen) om 

svarskillnader. Denna information om skillnad i svar kan vara givande för vårdpersonal på 

grund av att MPI-svar/bilder kan granskas mer kritiskt men även för att få en bättre 

helhetsuppfattning inom bedömningsarbetet, då korrelation mellan stenos och perfusion inte 

alltid stämmer överens [7]. Om två erfarna läkare (som bedömer MPI) hade diskuterat varje 

enskild undersökning och anamnes noggrant för att komma fram till ett gemensamt svar kanske 

fler MPI-svar hade stämt överens med CA-svaren. Författarna tror om detta förhållningssätt 

hade implementerats i denna studie så hade jämförelsen i svar mellan MPI och CA bättre 

överens.  

Enligt radiologer på LR görs den visuella bedömningen av stenoser parvis för att minska risken 

för att sjuka patienter friskförklaras, detta granskningsarbete utfört i par kan även 

implementeras vid MPI för att säkerställa en högre granskningskvalité. 

Biomedicinska analytiker har en viktig roll i vårdkedjan och skall enligt professionens 

yrkesetiska koder kritiskt granska sin egen roll i undersökningen och hålla sin kompetens 

uppdaterad. Biomedicinska analytiker har även en viktig roll gentemot vårdtagare och skall 
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informera samt instruera om undersökningen för att säkerställa att undersökningsresultat blir så 

bra som möjligt [25]. Med hjälp av förbättringsarbeten och nya studier kan metodbeskrivningen 

för MPI och andra viktiga delar som står i relevans till undersökningen förbättras samt 

uppdateras vilket kan medföra att bättre undersökningsresultat uppnås. Detta kan i sin tur 

medföra att läkare som tolkar undersökningarna kan skriva säkrare svar. 

Framtida studier 

För att få en bättre uppfattning om korrelation mellan MPI-svar och CA-svar kan framtida 

studier utföras genom att författarna själva utför undersökningarna, detta för att säkerställa att 

undersökningar genomförs på samma sätt för att höja studiens reabilititet. För att uppnå 

trovärdigare svar från MPI hade två läkare kunnat samverka vid svarskrivningen för varje 

undersökning. 
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Slutsatser 

I 62% av jämförelserna är det skillnad i svar. Existerande riktlinjer för vilken behandling som 

rekommenderas utifrån SD% följs inte alltid. 
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