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Populärvetenskaplig sammanfattning
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige med närmare 2 miljoner
drabbade. För att kontrollera hur hjärtat mår undersöks det vanligtvis med hjälp av ett
elektrokardiogram, även kallat EKG. Detta är en snabb och effektiv metod som används bland
annat vid akuta situationer, men även för långtidsövervakning. Med hjälp av elektroder som
placeras i ett speciellt mönster på bröstkorgen, armar och ben kan aktivitet från hjärtat registreras
och synliggöras i ett EKG. I detta kan hjärtslagen ses i form av vågor. De olika händelseförloppen
som sker i hjärtat kan där mätas för att kontrollera om de ligger inom normalgränserna.
Elektrodplaceringen på kroppen varierar mycket, men standard är 6 elektroder på bröstkorgen i
ett speciellt mönster och elektroderna på armar och ben är placerade långt ut. Vid förflyttning av
elektroderna som ofta sker på grund av bekvämlighet och minskning av muskelstörningar, kan
vågorna i EKG förändras och fel bedömning uppstå. I denna studie undersöktes 100 patienter för
att kontrollera om skillnader uppstod i EKG beroende på om elektroderna placerades långt in på
armarna eller långt ut som är standard. De två EKG som togs på varje patient jämfördes för olika
mätningar i EKG vågorna: R-amplitud, PQ-tid, QRS-duration och elaxel. En jämförelse mellan
tolkning av EKG-apparaturen och läkartolkning gjordes för de olika placeringarna av
armelektroden. Det undersöktes även om det blev skillnad för muskelstörningar beroende på
placeringen av armelektroderna. Jag kunde i denna studie se små skillnader för de olika
mätningarna mellan placeringarna. Dessa har ingen större betydelse för den studerade
undersökningsgruppen då skillnaderna var väldigt små och avvikelserna låg inom
normalgränserna. En större skillnad kunde däremot ses vid jämförelse av den EKG tolkningen
som levererades av apparaturen och läkarnas tolkning då rätt tolkning oftare gjordes av läkare.
Då tolkning alltid görs av läkare innan svar ges har detta en mindre betydelse. Det kunde även
ses en stor skillnad av muskelstörningar mellan de olika elektrodplaceringarna. För 78% blev det
ingen skillnad, 21% blev det mer muskelstörningar vid en placering långt ut på armen och 1%
blev det mer störningar långt in på armen. Att mer muskelstörningar uppstår vid en placering
långt ut på armar och ben har länge varit känt. En placering längre upp är därför att
rekommendera då vågorna i EKG blir tydligare och lättare att bedöma. Då tidigare studier visat
på förändringar i EKG vid förflyttning av elektroderna som kan ge fel bedömning, kan jag utifrån
min studie visa att skillnaderna är marginella, men att muskelstörningar minskar vid en placering
långt in på armarna. En bedömning om denna placering kan ersätta standard kan inte göras då
min studie inte har undersökt hela EKG kurvan.
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Sammanfattning
Elektrokardiogram (EKG) är en av de viktigaste undersökningsmetoderna för upptäckt och diagnostisering av hjärtoch kärlsjukdomar. Med hjälp av elektroder som placeras på kroppen efter väldefinierade system kan hjärtats
elektriska aktivitet registreras och observeras i ett EKG. Syftet med studien var att undersöka om EKG påverkades
om man använde distal eller proximal armelektrodplacering, om skillnaderna var kliniskt signifikanta och om
skillnader uppstod mellan mjukvarans respektive läkarens tolkning av EKG. EKG togs på 100 patienter med
medelålder på 66 år, 44 kvinnor och 56 män. Sex elektroder placerades på bröstkorgen och extremitetselektroderna
placerades distalt för ett EKG och förflyttades därefter upp proximalt för ytterligare ett EKG. Utifrån erhållna EKG
jämfördes den distal och proximala placeringen för R-amplitud, PQ-tid, QRS-duration, elaxel, mjukvarutolkning,
läkartolkning och muskelstörningar. Jämförelse gjordes för helgrupp (n=100) och i undergrupperna: normala (n=28),
grenblock (n=19), repolarisationsavvikelser (n=14) och hypertrofi (n=15). Statistiskt signifikanta skillnader
observerades för R-amplitud i avledning I och III, för PQ-tid och elaxel. 80% av mjukvarutolkningarna erhöll samma
tolkning respektive 98% för läkartolkade EKG. Muskelstörningar blev oförändrade för 78%, mer störningar uppstod
distalt för 21% och mer störningar proximalt uppstod för 1% I denna och andra liknande studier erhölls större Ramplitud i avledning III vid en proximal placering av extremitetselektroderna vilket kan bero på placeringen närmre
hjärtat. En större R-amplitud kunde även observeras i avledning I, men vid distal placering jämfört med proximal
för

denna

studie

vilket

är

svårförklarat.

Mindre
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armelektrodplacering vilket troligtvis beror på den kortare mätsträckan. Slutsatsen blir att för en proximal
armelektrodplacering uppstod statistiskt signifikanta skillnader, men som endast har ringa klinisk betydelse i den
studerade populationen då avvikelserna låg inom normalvärden och att placeringen gav reducering av
muskelstörningar.
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Abstract
Electrocardiogram (ECG) is one of the most important methods for detecting and diagnose of cardiovascular
diseases. With electrodes placed on the body in accordance with well-defined systems, the electrical activity of the
heart can be detected and registered in an ECG.   The purpose of the study was to investigate whether ECG was
affected if distal or proximal arm electrode placement was used, if the differences were clinically significant and if
differences were found between the software's respective physician's interpretation of ECG. ECG was taken on 100
patients with a mean age of 66 years, 44 women and 56 men. Six electrodes were placed on the thorax and the limb
electrodes were placed distally for an ECG and was then moved up proximal for an additional ECG.  Based on the
obtained ECG, the distal and proximal positions were compared for R-amplitude, PQ-interval, QRS-interval, QRSaxis, software interpretation, physician's interpretation and muscle tremors.  Comparison was made for whole group
(n=100) and in subgroups: normal (n=28), bundle branch block (n=19), repolarization abnormalities (n=14) and
hypertrophy (n=15).  Statistically significant differences were observed for R-amplitude in leads I and III, for PRinterval and QRS-axis.  80% of the software interpretations received the same interpretation and 98% for physicianinterpreted ECG.  78% of the muscle tremors remained unchanged, while more disturbances occurred distally for
21% and more disturbances occurred proximally for 1%.  In this and other similar studies, greater R-amplitude was
obtained at a proximal placement in lead III of the limb electrodes, which may be due to the location near the heart.  
A greater R-amplitude could also be observed in lead I for this study, but at distal placement compared to proximal
which is difficult to explain.  Minor muscle tremors were observed at a proximal arm electrode placement which is
probably due to the shorter measurement distance.  The conclusion is that, for a proximal arm electrode placement,
there were statistically significant differences, but which have very little clinical significance in the studied
population as it was within the frame of reference values and that the placement gave reduction of muscle tremors.
Keywords
ECG, Placement of arm electrode, R-amplitude, ECG-interpretation, Muscle tremors
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Med närmare 2 miljoner drabbade är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken
i Sverige (Hjärt-Lungfonden, 2017). Sedan utvecklingen av elektrokardiogrammet
(EKG) som Willem Einthoven gav upphov till 1903 har detta varit en av de viktigaste
och den mest användbara metoden för diagnostisering av hjärtsjukdomar världen över.
EKG är den primärt valda undersökningsmetoden för upptäckt av retledningsfel eller
arytmier i hjärtat. Utförandet sker vid akuta tillstånd, preoperativ bedömning, screening
för hereditet av hjärt- och kärlsjukdom eller kontroll av medicinering (Kligfield et al,
2007). Sedan länge har en distal placering av extremitetsavledningarna varit standard vid
EKG-undersökning med 12 standard lead (SL) systemet. Muskelstörningar, utstrålande
elektromagnetisk påverkan samt arm- och benrörelser är artefakter som ofta uppstår vid
distal extremitetsplacering. Genom förflyttning av extremitetsavledningarna till
bröstkorgen, vanligast enligt Mason-Likar systemet, kan dessa artefakter reduceras
(Khan, 2015; Kligfield et al, 2007). Det har framkommit att placering av
extremitetsavledningarna på bröstkorgen ger förändringar i amplitud av frontalplanet
vilket kan ge falskt positiva eller falskt negativa resultat vid diagnostisering av infarkt
(Sheppard et al, 2011; Kligfield et al, 2007). En proximal placering av
extremitetsavledningarna har länge använts vid Lunds universitetssjukhus. I flera studier
har Lund-systemet uppvisat kliniskt acceptabla resultat i jämförelse med Mason-Likar
systemet där mindre störningar har observerats vilket ofta förekommer vid distal 12-SL
standardplacering (Pahlm & Wagner, 2008; Edenbrandt et al, 1989).
1.2. Klinisk tillämpning
EKG är en viktig och informationsgivande metodik som används vid allt från akuta till
övervakningssituationer vid hjärtproblematik. Efter 1850-talet kunde majoriteten av
hjärtarytmier upptäckas genom att känna på patientens puls. Först 1903, när Willem
Einthoven konstruerade stränggalvanometern, ett förstadium till nutidens EKG, kunde
hjärtats funktion studeras noggrannare (Jonsson & Wollmer, 2002). Vilo-EKG är efter
hjärtauskultation den vanligaste undersökningen vid hjärtdiagnostik (Hörnsten, 2017).
Med EKG kan olika hjärttillstånd som arytmier, förmaksflimmer och infarkt upptäckas
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(Jonsson & Wollmer, 2002). Behandling är viktig vid hjärtfel där arytmier ofta behandlas
med läkemedel som betablockad som bromsar hjärtfrekvensen. Vid ojämn eller långsam
rytm kan pacemaker vara nödvändig (Lind & Lind, 2010).
1.3. EKG princip
Med hjälp av EKG registreras hjärtats elektriska aktivitet som kan åskådliggöras i ett
elektrokardiogram. Kontraktion av hjärtmuskulaturen uppstår vid potentialskillnader i
cellmembranet. Koncentrationen av kalium är hög intracellulärt och koncentrationen av
natrium är hög extracellulärt. I vila uppstår ett läckage av kaliumjoner från öppna
kaliumjonkanaler i cellmembranet vilket leder till en vilomembranpotential på cirka – 90
millivolt (mV) inne i cellen. Vid normal hjärtrytm är det celler i sinusknutan, vilket har
lägst vilopotential, som startar aktionspotentialen och möjliggör kontraktion av
hjärtmuskulaturen. När en aktionspotential triggas igång öppnas natriumjonkanalerna i
cellen och natriumjoner flödar snabbt in i cellen vilket ger en depolarisation. Inflödet
fortlöper tills en membranpotential på cirka 20 mV uppstår och kanalerna stängs.
Kaliumjonkanalerna öppnas en kort stund och ett utflöde av kaliumjoner uppstår tills
membranpotentialen når cirka 0 mV. Samtidigt öppnas kalciumjonkanalerna som
långsamt ger ett inflöde av kalciumjoner in i cellen. Detta ger en elektrisk balans i
cellmembranet och en platåfas uppstår som bibehåller en membranpotential på under 0
mV. Kalciumjonkanalerna stängs och utflödet av kaliumjoner som ger en repolarisation
fortsätter tills en membranpotential på – 90 mV uppstår vilket förbereder cellen på en ny
depolarisation.

Vanligen registreras EKG med 10 elektroder: 6 bröstavledningar benämnda V1, V2, V3,
V4, V5 och V6 och 3 extremitetsavledningar benämnda I, II och III samt 1 referens- eller
jordelektrod. I EKG-apparaten skapas dessutom 3 mellanliggande extremitetsavledningar
benämnda aVL, -aVR och aVF så att ett standard vilo-EKG presenteras med 12
avledningar kallat 12 SL. Vid depolarisation och repolarisation uppstår det
potentialskillnader i olika delar av hjärtmuskulaturen som har olika riktningar. Genom
voltmetrar i EKG-apparaturen kan potentialskillnader och spänning registreras där 1 mV
ger 10 mm utslag i EKG vid normal kalibrering (Jonsson & Wollmer, 2002). En
potentialskillnad mellan två elektroder, referenselektrod och explorerande elektrod,
registreras och jämförs vilket ger utslag i elektrokardiografen. Ett positivt utslag visar att
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potentialen är större vid den explorerande elektroden jämfört med referenselektroden
(EKG, 2016). En aktionspotential som normalt uppstår från sinusknutan, lokaliserad i
höger förmak, startar och sprider sig i höger och vänster förmak. Depolarisationen i höger
förmak kan åskådliggöras i EKG genom P-vågens uppförsbacke och vänster förmak som
nedförsbacke. En fördröjning av aktionspotentialen sker i AV-knutan för att
depolarisation av höger och vänster förmak ska hinna ske innan den elektriska vågen ska
kunna ledas vidare till kamrarna genom His bunt. Fördröjningen av aktionspotentialen i
AV-knutan kan ses i EKG som PQ-tiden. Därefter leds den elektriska vågen genom His
bunt ner till kamrarna som delar upp sig i vänster och höger skänkel. Vänster skänkel
sprider snabbt den elektriska vågen som leder till att vänster sida av septum först
depolariseras och därefter förflyttar sig till höger sida av septum. I EKG kan
förflyttningen av elektriska vågen från vänster sida av septum till höger sida ses som Qvåg. Den elektriska vågen fortleds mot hjärtspetsen, apex, vilket kan ses som R-vågens
uppåtgående del. När depolarisationen har nått kammarväggarna bildas nedåtgående Svågen i EKG. Efter kamrarnas depolarisation, innan repolarisationen påbörjas kan detta
åskådliggöras i EKG som ST-sträckan. T-vågen uppstår vid repolarisation av båda
kamrarna (Lind & Lind, 2010).

Figur  1.  Uppkomst  av  EKG-vågor  (Biologycorner.com,  u.å)  
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1.4. Vanliga hjärttillstånd som undersöks
1.4.1. Hjärtinfarkt
Hjärtats två koronarartärer försörjer hjärtmuskulaturen med syre. Höger koronarkärl samt
vänster koronarkärls huvudstam som delar upp sig i vänster koronarkärls cirkumflexa
gren och vänster främre nedåtstigande koronarkärl. Vid hjärtinfarkt uppstår ocklusion i
något av kärlen vilket ger upphov till syrebrist i delar av hjärtmuskulaturen som
koronarkärlen försörjer. Vanliga symptom vid infarkt är smärta och tryck över bröstet
som går ut i armen (Lind & Lind, 2010). Ocklusion uppstår oftast till följd av
aterosklerotiska förändringar i kärlväggarna. En kronisk inflammation i kärlen utvecklas
till följd av lipidinlagringar som ger upphov till reparationsprocesser varvid plaque bildas.
Plaquen sägs vara instabila då bristning kan uppstå. Till följd utvecklas tromboser som
kan ge ocklusion i koronarkärlen och ge upphov till hjärtinfarkt. Beroende på var i
hjärtmuskulaturen ocklusion uppstår ses olika EKG-förändringar. En transmural infarkt
drabbar hela hjärtväggens tjocklek och ger ofta ST-höjningar till skillnad från en
subendokardiell infarkt som enbart drabbar hjärtats innervägg som oftast inte ger SThöjningar (Lind & Lind, 2010).

Figur  2.  Normalt  EKG  och  förändringar  vi  hjärtinfarkt  (Räddningshälsan.se,  2013)  

1.4.2. Retledningshinder
Hinder i hjärtats retledningssystem som ska sprida aktionspotentialen genom hjärtat är ett
vanligt hjärtproblem. Depolarisationsvågen sprids inte som den ska utan kan fördröjas
eller helt blockeras (Lind & Lind, 2010). Förlängning av depolarisationen eller total
blockering kan uppstå från sinusknutan till förmaken i form av sinoatrialt block.
Atrioventrikulära block (AV-block) innebär förlängning eller blockering av
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depolarisationsvågen mellan förmak och kammare. Blocken delas in efter tre olika
graderingar (I-III). Grad I ger förlängd PQ-tid, grad II blockerar ett fåtal impulser och
grad III innebär total blockering av impuls från förmak till kamrarna. Blockering kan
uppstå i höger och vänster skänkel som vanligtvis leder depolarisationen snabbt genom
hjärtmuskulaturen. Högersidigt skänkelblock (RBBB) innebär blockering i höger skänkel
där impulsvågen sprids genom vänster skänkel och över till höger kammare.
Impulsspridningen förlängs då förflyttning från cell till cell sker. Vänstersidigt
skänkelblock (LBBB) innebär blockering i vänster skänkel som är belägen i vänster
kammare (Jonsson & Wollmer, 2002). Behandling kan behövas ges i form av pacemaker
vid grava blockeringar som påverkar hälsotillståndet hos patienten som kan yttra sig
genom yrsel, trötthet och frusenhet till följd av långsam puls (Lind & Lind, 2010).
1.4.3. Förmaksflimmer
Vid förmaksflimmer är aktiviteten snabb och oregelbunden i förmaken. Till följd av detta
skickas ett flertal impulser från förmaken till kamrarna vilket leder till en oregelbunden
kammarrytm. Sämre kontraktion av hjärtmuskulaturen uppstår och blodet blir mer
stillastående. Till följd av detta ökar risken för trombosbildning som vanligen behandlas
med

blodförtunnande

läkemedel.

Förmaksflimmer

uppstår

ibland

av

andra

bakomliggande tillstånd som hypertyreos, kranskärlssjukdom, hypertoni eller
alkoholmissbruk. Vid nyupptäckt förmaksflimmer kan elkonvertering i de flesta fall
återskapa sinusrytm. Blodförtunnande läkemedel ges innan elkonvertering när
förmaksflimmer har funnits en längre tid hos personen för att minska risk för
embolisering (Lind & Lind, 2010).
1.5. System för elektrodplacering
1.5.1 Standard 12-SL systemet
Standard 12-SL elektrodsystemet har sedan länge varit den först valda metoden för
placering av elektroder vid vilo-EKG (Khan, 2015). 10 elektroder utplaceras på kroppen
varav 6 elektroder lokaliseras på bröstkorgen enligt ett väldefinierat tillvägagångssätt.
Extremitetselektroderna har en distal placering på armarna och vänster ben varvid den
jordade elektroden kan lokaliseras var som, men oftast placeras den på höger ben distalt
(Kligfieldt et al, 2007; Trägårdh-Johansson et al, 2010). Distal placering av
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extremitetselektroderna är inte alltid optimalt vid alla situationer. Muskelstörningar och
myoelektrisk aktivitet är vanligt förekommande och försvårar bland annat långvarig
övervakning. Andra system ersätter därför ofta standard 12-SL systemet (TrägårdhJohansson et al, 2010; Khan, 2015).
1.5.2. Mason-Likar systemet
Mason-Likar systemet är en väl använd metod för utplacering av elektroder hos bland
annat mindre barn och vid långtidsövervakning med EKG. En väldefinierad
standardplacering av 6 bröstelektroder tillämpas. Vänster ben och armarnas elektroder
förflyttas upp till thorax (Kligfieldt et al, 2007). Förflyttning av elektroderna från
extremiteterna sker vid störningar, ofta i form av muskelstörningar, som gör EKG
svårtolkat. Denna elektrodplacering har visats ge förändringar i frontalplanet med
förändringar i QRS-komplexet och andra komplex som indikerar hjärtinfarkt (TrägårdhJohansson et al, 2010).
1.5.3. Lund systemet
Lund-systemet använder sig av samma väldefinierade elektrodplacering av de sex
bröstelektroderna (Kligfield et al, 2007). Till skillnad från standard SL-systemet använder
sig Lund systemet av en proximal elektrodplacering av extremiteterna. Denna placering
har gjorts med avsikt att minskar muskelstörningar i EKG i jämförelse med standard 12SL systemet. Tolkning bestäms av legitimerad läkare för registrerat EKG och är baserat
på standard 12-SL systemet. Om en icke överensstämmande registrering erhålls vid
proximal extremitetsplacering jämfört med distal placering kan det medföra fel tolkning
vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för patienten i och med att hjärtsjukdom i
värsta fall kan missas och leda till utebliven nödvändig behandling och försämrat
hälsotillstånd (Welinder, 2009).
1.6. Syfte
Syftet

med

studien

var

att

jämföra

distal

och

proximal

placering

av

extremitetselektroderna på armarna vid registrering av 12-SL vilo-EKG för att undersöka
följande:
•   Finns det några skillnader i EKG-utseendet avseende på elektrodpotentialer och
amplituder, samt tid och elaxel?
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•   Finns det några kliniskt signifikanta skillnader?
•   Finns det skillnad mellan mjukvarans- respektive läkarens tolkning av EKG?

Framtida värde av studien kan vara bättre vetskap om hur en proximal placering av
armelektroderna jämfört med distal placering påverkar EKG i en kliniskt blandad
patientpopulation.

2. Material och metoder
2.1. Patienturval
I denna studie utfördes en prospektiv insamling av 100 konsekutiva patienter med känd
eller misstänkt hjärtsjukdom med remiss på vilo-EKG inför läkarbesök. Insamlingen
utfördes under en 2-veckors period av mig som examensstudent under handledning av
legitimerade biomedicinska analytiker och legitimerad läkare på Fysiologiska
avdelningen på Helsingborgs lasarett. Av studiens 100 patienter var 44 kvinnor (28-84
år) och 56 män (31-85 år) med en medelålder på 64 respektive 67 år (figur 3). Patienterna
delades in i 6 olika grupper utifrån mjukvarans tolkning av EKG enligt normala (n=28),
grenblock (n=19), repolarisationsavvikelser (n=14), hypertrofi (n=15), förmaksflimmer
(n=16) och övrigt (n=24). Summan av patienterna för undergrupperna blir 116 och inte
100 vilket är totala antalet patienter i studien. Detta beror på att en och samma patient kan
ha flera sjukdomstillstånd, t.ex. förmaksflimmer och grenblock vilket gör att dessa
patienter räknas till flera grupper. Grupperna förmaksflimmer (n=16) och övrigt (n=24)
exkluderades vid jämförelse av undergrupperna då dessa inte var av intresse för studien.
Största gruppen innehållande 28 patienter klassificerades som normala EKG.
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Figur  3.  Åldersfördelning  mellan  könen  av  100  deltagande  patienter  i  studien.

2.2. Etiska aspekter
Patienterna som ingick i studien kom på klinisk remiss från läkare. Vid
undersökningstillfället erhöll patienterna muntlig information där inga personuppgifter
sparades i digital form. Varje patient erhöll ett löpande nummer för identifiering av
erhållen data. Ingen journalsökning eller tillförsel av farmaka krävdes. Patienterna
utsattes ej för några strålningsrelaterade risker eller invasiva ingrepp på grund av studien.
Några etiska tillstånd bedömdes därför ej behövas.
2.3. Metodbeskrivning
Vid undersökningstillfället fick patienterna ligga barbröstade på en plan brits.
Engångselektroder (Ambu, WhiteSensor 4540, Ballerup, Danmark) placerades ut på
patienternas bröstkorg och extremiteter enligt standard 12-SL elektrodplacering
(Kligfieldt et al, 2007) som rutinmässigt sker på Fysiologiska avdelningen vid
Helsingborgs lasarett. Extremitetselektroderna på armarna placerades maximalt 5 cm från
handleden uppåt mot axeln (figur 4). Registrering utfördes med en elektrokardiograf
(MAC 5500 HD, GE medical systems, Wisconsin, USA) som ofta används i kliniska
sammanhang. En 10 sekunders sekvens med medianbildade komplex erhölls. Vid mycket
muskelstörningar och svårigheter för patienterna att slappna av placerades en kudde under
knäna. Hos patienter med neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom skedde
undersökningen med handpåläggning av patientens armar för minskad muskelstörning.
Efter distal registrering förflyttades armelektroderna upp proximalt på armarna, mellan
axeln och mitten av överarmen (figur 4). En liknande elektrodplacering som Lundsystemet (Welinder, 2009) med undantag av distal placering av extremitetselektroden på
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vänster ben användes. En tio sekunders sekvens med medianbildade komplex erhölls för
den proximala placeringen av extremitetselektroderna på armarna. Utifrån erhållna EKG
för distal och proximal elektrodplacering kunde R-amplitud i avledning I, II och III mätas
med hjälp av ett digitalt skjutmått (0,01±0,03 mm) (Digital Caliper 16-105, Biltema
Sweden AB, Helsingborg, Sverige). PQ-tid, QRS-duration och elaxel erhölls från vardera
EKG som en median från de registrerande avledningarna (figur 5). Vid en differens för
PQ-tid på >20 ms och >10 ms för QRS-duration mellan distal och proximal registrering
utfördes en manuell tolkning av legitimerad läkare med eventuell korrektion. Ingen PQtid erhölls maskinellt av mjukvaran hos patienter med förmaksflimmer (n=16) vilket
gjorde att denna grupp exkluderades vid undersökning av PQ-tid. Mjukvarans tolkning
av elaxeln kontrollerades vid skillnad på >10 grader mellan distal och proximal
registrering där angett värde accepterades. Mjukvarans (010 B, GE medical systems,
Wisconsin,

USA)

EKG-tolkning

erhölls

för

både

distal

och

proximal

armelektrodsplacering. Legitimerad läkare granskade samtliga EKG och gjorde egen
tolkning av elektrokardiogrammet. Muskelstörningar i EKG jämfördes mellan distal och
proximal registrering och inkluderade om störningarna förblev oförändrade, ökade eller
minskade vid ändrad elektrodplacering av armarna. En jämförelse mellan distal och
proximal armelektrodplacering utfördes för alla 100 deltagande patienterna tillsammans
för att därefter göra en jämförelse mellan undergrupperna. Vid en icke överensstämmande
EKG-tolkning mellan distal och proximal registrering av mjukvaran för en patient
sorterades denne in i mer än en grupp.
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Figur  4.  Extremitetselektroderna  på  höger  och  vänster  arm  placerades  distalt  (svarta  cirklar)  och  
proximalt   (X)   med   samma   väldefinierade   placering   av   bröstelektroderna   (modifierad   bild   från  
Sheppard  et  al,  2011).  
  

  
Figur  5.  Mätningar  som  gjordes  i  EKG  (modifierad  bild  från  thephysiologist.org,  u.å).  
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2.4. Kvalitetssäkring
Avdelningen klinisk fysiologi i Helsingborg är inte ackrediterat, men kontrolleras av det
Swedac ackrediterade företaget Equalis (SS-EN ISO/IEC 17043) som jobbar med
kvalitetssäkring i externa miljöer för bland annat fysiologiska undersökningar. En gång
om året eller vid problem görs ett elsäkerhetstest på alla EKG-apparaturer av
avdelningens medicinska tekniker (MT)- ingenjör. Denna kontroll görs för att EKGapparaturen

inte

skall

kunna

skicka

ut

spänning

till

patienterna

vid

undersökningstillfället. För att kontrollera att tolkningen blir korrekt används en EKGsimulator som referens. Simulatorn agerar patient med olika inprogrammerade
sjukdomstillstånd som simulerar EKG-apparaturen och möjliggör kontroll av att
inställningarna är rätt. Pulser (1 millivolt) som förväntas ge 10 mm kalibreringssignal
kontrolleras. I detta arbete gjordes 10 oberoende mätningar av 10 mm (1 mV)
kalibreringssignal för att kontrollera mätosäkerheten och säkerställa kvalitén genom
arbetets gång.
2.5. Säkerhet- och miljöaspekter
Det praktiska arbetet i studien utfördes på klinisk fysiologi på Helsingborgs lasarett.
Avfall sorterades enligt gällande föreskrifter. Ytor som patienterna kommit i kontakt med
spritades med ytdesinfektion (70%) enligt avdelningens hygienregler. Insamlat material
hanterades med aktsamhet enligt rådande sekretesspolicy.
2.6. Statistisk dataanalys
Erhållen data som bearbetades i Microsoft Excel för Mac (version 15.16, 151105)
presenterades i stapel- och cirkeldiagram. I programmet Statistical Package for the Social
Sciences (IBM, SPSS statistics för Windows, version 22) jämfördes data från de olika
elektrodplaceringarna med tvåsidigt parat t-test och Bland-Altman plot framställdes för
att belysa skillnaderna.
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3. Resultat
3.1. Kalibrering
Tio oberoende mätningar av 10 mm (1 mV) kalibreringssignal på EKG mättes med
digitalt skjutmått. En noggrannhet på 10,24 ± 0,07 mm uppskattades där precisionen av
den manuella mätningen var 0,28 mm (± 2 SD).
3.2. R-amplitud
Utifrån manuellt uppmätta värden av R-amplitud av 100 deltagande patienterna erhölls
ett medelvärde (± SD) för distal och proximal elektrodplacering av armelektroderna (figur
6). Ett tvåsidigt parat t-test visade på statistiskt signifikanta skillnader i avledning I
(medelskillnad 0,74 mm) och III (0,17 mm) (p<0,05).

Figur  6.  Medelvärde  (±SD)  av  R-amplitud  för  100  deltagande  patienter  vid  distal  (D)  och  
proximal  (P)  elektrodplacering  av  armextremiteterna  i  avledning  I,  II  och  III.  *p<0,05.  

R-amplituden jämfördes mellan grupperna: normala (n=28), grenblock (n=19),
repolarisationsavvikelser (n=14) och hypertrofi (n=15) där ett medelvärde (± SD) för
respektive distal och proximal placering av armelektroderna inom vardera grupp erhölls.
Vid distal elektrodplacering observerades högre amplituder i avledning I och mindre
amplituder i avledning III jämfört med proximal elektrodplacering för alla grupperna
(figur 7). Statistiskt signifikanta skillnader observerades mellan distal och proximal
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elektrodplacering i avledning I (0,71 mm) respektive avledning III (0,24 mm) för Ramplituden i normala gruppen, avledning I (0,77 mm) för grenblock, avledning I (0,58
mm) för repolarisationsavvikelser och avledning I (1,00 mm), II (0,18 mm) och III (0,31
mm) för hypertrofi (p< 0,05).

Figur  7.  Medelvärde  (±SD)  av  R-amplitud  för  indelning  i  normala  (n=28),  grenblock  (n=19),  
repolarisationsavvikelser  (n=14)  och  hypertrofi  (n=15)  vid  distal  (D)  och  proximal  (P)  
elektrodplacering  av  armextremiteterna  i  avledning  I,  II  och  III.  *p<0,05.  

Bland-Altman plot erhölls för R-amplituden för alla 100 deltagande patienter i avledning
I, II och III. En positiv avvikelse för avledning I bekräftade att distalt uppmätt värde var
högre än proximalt uppmätt värde (medelskillnad= 0,74 mm, övre 95% CI = 0,86, nedre
95% CI = 0,62) (figur 8A). I avledning II visades att uppmätta värden för distal och
proximal elektrodplacering var snarlika. Övre och nedre gränsvärdena från distal och
proximal elektroplacering visade marginella skillnader (medelskillnad = 0,02 mm, övre
95% CI = 0,07, nedre 95% CI = -0,04) (figur 8B). I avledning III observerades en negativ
avvikelse som också låg nära 0 (medelskillnad = -0,17 mm, övre 95% CI = -0,09, nedre
95% CI = -0,25) (figur 8C).
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Figur  8  A-C.  Bland-Altman  plot  för  R-amplitud  i  avledning  I  (A),  II  (B)  och  III  (C)  vid  distal  och  
proximal  armelektrodplacering  av  100  patienter.  Y-axeln  visar  på  skillnaden  mellan  mätningarna  
och  X-axeln  visar  på  medelvärdet  av  mätningarna.  Gröna,  kontinuerliga  linjen  representerar  
bias,  medelvärde  av  skillnaden  för  mätningarna  och  de  röda,  streckade  linjerna  representerar  
LOA  (limits  of  agreement)  95%  gränsvärde  (bias±  2SD).  

3.3. PQ-tid
Mjukvarans resultat för PQ-tid vid distal och proximal elektrodplacering för 84
deltagande patienterna summerades där ett medelvärde (± SD) från distal och proximal
elektrodplacering erhölls (figur 9). 16 patienter med förmaksflimmer exkluderades då
ingen PQ-tid erhölls. Det tvåsidigt parade t-testet visade en statistiskt signifikant skillnad
mellan distal och proximal elektrodplacering (2 ms: p<0,05).
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Figur  9.  Medelvärde  (±SD)  av  PQ-tiden  för  84  deltagande  patienter  vid  distal  (D)  och  proximal  
(P)  elektrodplacering  av  armextremiteterna.  *p<0,05.  

PQ-tiden

jämfördes

mellan

grupperna:

normala

(n=28),

grenblock

(n=17),

repolarisationsavvikelser (n=8) och hypertrofi (n=15) där medelvärdet (± SD) presenteras
i figur 10. Två patienter från gruppen grenblock och sex patienter från gruppen
repolarisationsavvikelser exkluderades vid statistiska analysen för PQ-tid då inget
mätvärde erhölls av mjukvaran på grund av pågående förmaksflimmer. Varför dessa
patienter inte redan exkluderats i gruppen för förmaksflimmer beror på att patienterna fått
olika EKG-tolkning för de alternativa placeringarna och delades därmed in i mer än en
undergrupp. Statistiskt signifikant skillnad erhölls i gruppen grenblock (5 ms) mellan
distal och proximal registrering (p<0,05).
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Figur  10.  Medelvärde  (±SD)  av  PQ-tiden  för  indelning  i  normala  (n=28),  grenblock  (n=17),  
repolarisationsavvikelser  (n=8)  och  hypertrofi  (n=15)  vid  distal  (D)  och  proximal  (P)  
elektrodplacering  av  armextremiteterna.  *p<0,05.  

En Bland-Altman plot för 100 deltagande patienter visade på överensstämmelse mellan
elektrodplaceringarna på armextremiteterna. En negativ avvikelse kunde observeras då
medelvärdet av den uppmätta PQ-tiden distalt var lägre än för proximal placering. Små
skillnader mellan distal och proximal placering kunde observeras (medelskillnad = -2,07
ms, övre 95% CI = -0,43, nedre 95% CI = -3,71) (figur 11).

Figur  11.  Bland-Altman  plot  för  PQ-tid  vid  distal  och  proximal  elektrodplacering  av  84  patienter.  
Y-axeln  visar  på  skillnaden  mellan  mätningarna  och  X-axeln  visar  på  medelvärdet  av  
mätningarna.  Gröna,  kontinuerliga  linjen  representerar  bias,  medelvärde  av  skillnaden  för  
mätningarna  och  de  röda,  streckade  linjerna  representerar  LOA  (limits  of  agreement)  95%  
gränsvärde  (bias±  2SD).  
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3.4. QRS-duration
Medelvärde (± SD) beräknade från mjukvarans registreringar av QRS-duration vid distal
och proximal elektrodplacering av armextremiteterna för alla 100 deltagande patienter
presenteras i figur 12. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan distal och proximal
elektrodplacering observerades (p>0,05).

Figur  12.  Medelvärde  (±SD)  av  QRS-duration  för  100  deltagande  patienter  vid  distal  (D)  och  
proximal  (P)  elektrodplacering  av  armextremiteterna.    

Medelvärde (± SD) av QRS-durationen beräknade för grupperna: normala (n=28),
grenblock (n=19), repolarisationsavvikelser (n=14) och hypertrofi (n=15) presenteras i
figur 13. Inga statistiskt signifikanta skillnader observerades mellan distal och proximal
armelektrodplacering.
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Figur  13.  Medelvärde  (±SD)  av  QRS-duration  för  indelning  i  normala  (n=28),  grenblock  (n=19),  
repolarisationsavvikelser  (n=14)  och  hypertrofi  (n=15)  vid  distal  (D)  och  proximal  (P)  
elektrodplacering  av  armextremiteterna.  

Bland-Altman plot för alla 100 deltagande patienter bekräftade överensstämmelsen
mellan distal och proximal armelektrodplacering. En avvikelse nära 0 observerades då
värdena för distal och proximal placering låg nära varandra (medelskillnad = -0,06 ms,
övre 95% CI = 0,72, nedre 95% CI = -0,84) (figur 14).

Figur  14.  Bland-Altman  plot  för  QRS-duration  vid  distal  och  proximal  placering  av  100  patienter.  
Y-axeln  visar  på  skillnaden  mellan  mätningarna  och  X-axeln  visar  på  medelvärdet  av  
mätningarna.  Gröna,  kontinuerliga  linjen  representerar  bias,  medelvärde  av  skillnaden  för  
mätningarna  och  de  röda,  streckade  linjerna  representerar  LOA  (limits  of  agreement)  95%  
gränsvärde  (bias±  2SD).  
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3.5. Elaxel
Medelvärde (± SD) beräknat av mjukvaran för elaxeln vid distal och proximal
armelektroplacering (n=100) presenteras i figur 15. En statistiskt signifikant skillnad
mellan distal och proximal elektrodplacering observerades (2 grader; p<0,05).

Figur  15.  Medelvärde  (±SD)  av  elaxeln  för  100  deltagande  patienter  vid  distal  (D)  och  proximal  
(P)  elektrodplacering  av  armextremiteterna.  *p<0,05.  

Medelvärden (± SD) för elaxeln vid distal och proximal registrering för respektive grupp
presenteras i figur 16. Här visades en statistiskt signifikant skillnad mellan distal och
proximal armelektrodplacering för grupperna normal (4 grader) och hypertrofi (3 grader).
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Figur  16.  Medelvärde  (±SD)  av  elaxeln  för  indelning  i  normala  (n=28),  grenblock  (n=19),  
repolarisationsavvikelser  (n=14)  och  hypertrofi  (n=15)  vid  distal  (D)  och  proximal  (P)  
elektrodplacering  av  armextremiteterna.  *p<0,05.  

Bland-Altman plot för alla 100 deltagande patienter visade på överensstämmelse mellan
distal och proximal armelektrodplacering. Elaxelvärdet uppmätt distalt var lägre än
proximalt vilket gav en negativ avvikelse, men med stor spridning (medelskillnad = -1,97
grader, övre 95% CI = -1,12, nedre 95% CI = -2,82) (figur 17).

Figur  17.  Bland-Altman  plot  för  elaxel  vid  distal  och  proximal  placering  av  100  patienter.  Y-axeln  
visar  på  skillnaden  mellan  mätningarna  och  X-axeln  visar  på  medelvärdet  av  mätningarna.  
Gröna,  kontinuerliga  linjen  representerar  bias,  medelvärde  av  skillnaden  för  mätningarna,  och  
de  röda,  streckade  linjerna  representerar  LOA  (limits  of  agreement)  95%  gränsvärde  (bias±  
2SD).  
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3.6. EKG-tolkning
I

studien

tolkades

28

EKG

som

normala,

19

som

grenblock,

14

som

repolarisationsavvikelser, 15 som hypertrofi, 16 som förmaksflimmer och 24 som övriga.
Jämförelse av mjukvarans EKG-tolkning vid distal och proximal armelektrodplacering
bedömdes som ja/nej. 20% visade på icke överensstämmande tolkning medan 80%
överensstämde (n=100). Vid en distal elektrodplacering av armextremiteterna blev det i
åtta fall en patologisk tolkning från mjukvaran av EKG där en proximal registrering
noterats som normal och även läkare tolkat EKG som normalt. En patologisk tolkning
uppstod av mjukvaran i tre fall vid proximal placering då normalt EKG registrerades med
distal placering och där även läkare tolkat EKG som normalt.

Vid läkartolkning av EKG för distal och proximal armelektrodplacering noterades ett
överensstämmande resultat i 98% av fallen och 2% erhöll en icke överensstämmande
tolkning (n=100).
3.7. Muskelstörningar
Muskelstörningar i EKG förblev oförändrade i 78% av fallen vid förändrad
elektroplacering på armextremiteterna. Vid distal armelektrodplacering ökade
muskelstörningarna för 21% i jämförelse med den proximala placeringen där enbart 1%
gav ökade muskelstörningar.

4. Diskussion
Resultatet från denna studie visar att det förekom statistiskt signifikanta, men endast ringa
kliniskt relevanta skillnader i EKG-utseendet och mjukvarans tolkning förändrades
beroende på om armextremitetselektroden placerades distalt eller proximalt. Kliniska
relevanta resultat uppstår när en statistiskt signifikant skillnad erhålls utanför satta
normalvärden (EKG, 2017). I min studie observerades en statistiskt signifikant skillnad i
totalpopulationen för R-amplituden i avledning I och III. Vid indelning av patienterna i
undergrupper bibehölls trenden med en statistiskt signifikant skillnad i avledning I för
alla fyra grupperna, i avledning II i en grupp och i avledning III i två grupper. Största
skillnaden observerades i avledning I som skilde 1,00 mm (p<0,05). Sheppard et al (2011)
visade i en studie av 18 friska individer att R-amplituden skilde sig signifikant i alla
avledningarna förutom i aVR. Där jämfördes ”golden standard” med ”Takuma” då
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armelektroderna placerades på axeln och fotelektroden på framsidan av höftbenet. Där
erhölls största skillnaden i avledning III på 0,27 mV (2,7 mm) till skillnad från min studies
största skillnad på 1,00 mm. Detta kan bero på att förflyttningen av vänster fots elektrod
till framsidan av höftbenet som gjordes i studien av Sheppard et al (2011) ger en längre
sträcka jämfört med förflyttning av elektroderna på armarna som gjordes i min studie.
Edenbrandt et al (1989) studerade endast tio patienter och utvärderade bland annat
skillnaden mellan ”golden standard” och Lund-systemet. Det observerades inga
signifikanta skillnader i avledning I för R-amplituden vilket det gjorde både i min studie
och i studien av Sheppard et al (2011). Detta kan bero på att beräkningen baserades på ett
så få patienter. De observerade även att amplituderna i avledning II och aVF var 0,1 mV
(1,0 mm) högre vid elektrodplacering enligt Lund-systemet jämfört med ”golden
standard” vilket jag i min studie också kunde observera i avledning III för alla grupperna
och i avledning II för två av fyra grupper. Detta kan bero på att större amplituder erhålls
ju närmre hjärtat elektroden sitter. I en stor studie av Khan (2015) undersöktes skillnaden
mellan ”golden standard” och en modifierad toraxplacering, där armelektroderna
placerades på mitten av överarmen och benelektroderna på buken hos 1112 patienter.
Ingen signifikant ökning av R-amplitud observerades i avledning I och aVL vid
modifierad elektrodplacering jämfört med ”golden standard” vilket jag i min studie erhöll
i avledning I i alla grupperna. Skillnaden är svårförklarad, möjligen kan det bero på en
noggrannare analys av data och att det större patienturvalet gav mer representativa resultat
i studien av Khan (2015). I min studie observerades att för distal elektrodplacering var
amplituderna i avledning I större och i avledning III mindre jämfört med den proximala
placeringen i samtliga ingående grupperna. Att amplituderna blev mindre i avledning III
vid distal mätning kan beror på att amplituderna var svåra att mäta med skjutmått, då
endast skillnad på 0,12 mm erhölls. Bland-Altman plot för R-amplituden visade på mer
samlade mätvärden i avledning II och III.

För PQ-tiden observerades en statistisk signifikant skillnad då distal och proximal
elektrodplacering jämfördes mellan alla deltagande patienterna. Eftersom alla värden låg
inom normalgränserna ansågs inte statistiskt signifikanta skillnader i detta fall ha någon
klinisk relevans (Lind & Lind, 2010). Vid indelning i undergrupper var det enbart
gruppen grenblock som visade statistiskt signifikant avvikelse med 5 ms som mest
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(p<0,05). Den negativa avvikelsen som erhölls i Bland-Altman plot för PQ-tiden visade
att det uppmättes längre tid vid proximal elektrodplacering. Detta är svårt att förklara då
tidsfördröjningen rimligen inte borde påverkats i sådan utsträckning av den extra distans
på armen av cirka 50-70 cm som skiljer proximal från distal elektrodplacering. Möjligen
finns det ändå en tidsrelevant förändring av den elektrodpotential som registrerades.
Svårigheter i exakt mätning och små reella skillnader (endast enstaka millisekunder) gör
det dock svårt att i vår begränsade population dra säkra slutsatser. En vidare undersökning
av detta skulle därför vara av intresse. Normalvärde för PQ-tid ligger på 120-220 ms
(Lind & Lind, 2010) där 5 ms har en mindre betydelse kliniskt.

Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde observeras för QRS-duration varken i
helpopulation eller i undergrupper mellan distal och proximal elektroplacering av
armextremiteterna (p>0,05).

Det erhölls en mer högerställd elaxel vid proximal registrering och skillnaden var
statistiskt signifikant (2 grader) då alla deltagande patienterna jämfördes. Vid indelning i
undergrupper kvarstod en statistiskt signifikant skillnad i grupperna normala (4 grader)
och hypertrofi (3 grader), men som inte bedömdes som kliniskt relevant då värdena låg
inom normala gränser (-30-+90 grader) (Lind & Lind, 2010). I studien av Pahlm &
Wagner (2008) som undersökte bland annat skillnaden mellan ”golden standard” och
Lund-systemet på 75 patienter liksom studierna av Edenbrandt et al (1989) som
undersökte 10 patienter och Welinder et al (2010) som undersökte 80 patienter erhöll alla
en högerställd elaxel vid registrering med Lund-systemet på ungefär 4 grader vilket jag
också observerade i min studie. I studien av Sheppard et al (2011) som undersökte 18
friska personer för ”golden standard” och ”Takuma” erhölls en högerställd elaxel på 14
grader vid den modifierade placeringen. Denna förskjutning av elaxel beror troligtvis på
den stora omflyttningen av elektrodens placering. Inte heller i studien av 1112 patienter
(Khan, 2015) då ”golden standard” jämfördes med en modifierad toraxplacering där
armelektroderna placerades på mitten av överarmen och benelektroderna på buken
observerades signifikanta skillnader mellan elektrodplaceringarna. Då skillnaden inte
kunde påvisas som kliniskt signifikant för denna eller de andra studierna visar det att
placeringen inte har någon större betydelse. Vid jämförelse av EKG som tagits vid
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tidigare tillfällen på patienter bör samma placering användas för att jämförelsen ska bli
så korrekt som möjligt.

Falska patologiska EKG erhölls oftare av mjukvaran vid distal armelektrodplacering (8
stycken) jämfört med proximal placering (3 stycken) vilket kan bero på slumpen.
Eftersom alla EKG granskas av läkare innan utlåtande ges har detta förmodligen ingen
klinisk relevans. Dock krävs att bedömningen alltid görs av tillgänglig kompetent
personal och det vore önskvärt att mjukvaran förbättrades för att ytterligare minimera
felbedömning.

Att 98% av läkartolkade EKG överensstämde mellan mätningarna med distal och
proximal elektrodplacering vid jämförelse med mjukvarutolkade EKG som hade 80%
överensstämmelse kan bero på att kriterierna för mjukvaran överdiagnostiserar
sjukdomstillstånd för att säkerställa att dessa inte missas. Mjukvaran har skarpa
kriteriealgoritmer där t.ex. en PQ-tid på 219 ms bedöms som normalt, medan 221 ms
bedöms som AV-block 1. Den automatiserade tolkningsalgoritmen som mjukvaran
använder sig av har svårt att urskilja arytmier där t.ex. mjukvaran kan tolka sinusrytm
med supraventrikulära extraslag (SVES) som förmaksflimmer och tvärt om (p.c Tomaz
Tekavec Fysiologiska avdelningen Helsingborg).

I min studie förblev muskelstörningar oförändrade i 78% av fallen, men en ökning
uppkom vid distal placering hos 21% jämfört med proximal placering. En minskning av
muskelstörningar observerades även i studien av Khan (2015). Artefakterna försvann vid
den modifierade toraxplaceringen där armelektroderna placerades på mitten av
överarmen och benelektroderna på buken jämfört med ”golden standard”. Även i studien
av Welinder et al (2010) noterades en signifikant skillnad av artefakter med en minskning
vid registrering med Lund-systemet jämfört med ”golden standard” i en
undersökningsgrupp på 20 personer. Detta kan bero på att en elektrodplacering längre ut
på armen fångar upp mer störningar på vägen än på en kortare sträcka som vid en
proximal placering.
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Vi har i vår studie inte inkluderat patienter med ocklusion i koronarkärlen och akuta
infarkter och inte studerat effekterna på ST-sträckan avseende höjning och sänkning
beroende på proximal eller distal elektrodplacering vilket bör beaktas.

Slutsatser
Skillnaden mellan den distala och proximala armelektrodplaceringen visar på statistiskt
signifikanta skillnader i nästan alla mätningarna, men endast med ringa klinisk betydelse
eftersom de ligger inom satta normalvärden. Ett viktigt fynd som framkom i denna studie
var att muskelstörningar minskade vid den proximala armelektrodplaceringen jämfört
med den distala som är standardplaceringen vid registrering av EKG. Utifrån denna
studies erhållna resultat och andra studiers kan en proximal placering av armelektroderna
övervägas vid klinisk vilo-EKG tagning på mottagningspatienter. Detta med vetskap om
att det är av vikt att veta hur EKG har tagits och elektroderna har placerats vid seriella
EKG-tagningar hos samma patient i samband med tolkningen.

Tackord
Ett stort tack till Tomaz Tekavec, Sandra Krupa och Bita Forsat på klinisk fysiologi i
Helsingborg som har engagerat och hjälpt mig med insamling av data, skrivande och
diskussion. Bodil Hernroth som har varit mycket involverad och hjälpt mig med
skrivningsprocessen av arbetet. Vill även tacka min familj och vänner som varit stöttande
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