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Hovedbudskap

• Ekkofunn må relateres til kliniske opplysninger, 
belastningstester og seriemålinger

• Hva leter du etter?

• Når du finner hjertefeil:
– Bruk kunnskap om hemodynamikk til å vurdere konsekvenser 

feilen kan gi 



Parasternal langakse

• Venstre atrium evt med venstre lungevener

• Mitralklaff

• Venstre ventrikkel med dimensjoner

• Ventrikkelseptum 
– Lokalisert hypertrofi 
– bevegelse (M-mode)
– VSD

• LVOT/Aortaklaff 

• Aorta ascendens



Parasternal langakse

• Pulmonalklaff

• HV inflow med tricuspidalklaff



Parasternal kortakse
• Hø. Atrium/Tricuspidalklaff

• Aortaklaff  bicuspid/ tricuspid

• VSD
– Perimembranøs
– Utløps-VSD



Parasternal kortakse

• RVOT/Pulmonalklaff –stenose/insuffisiens

• Art. Pulmonalis –hovedstamme/sidegrener

• Ductus

• Sweep fra basis til apex
– LVOT (subaortal membran)
– Mitralklaff
– Chorda og papillærmuskler
– Muskulære Ventrikkelseptum



Firekammersnitt

• Funksjon og størrelse atrier og ventrikler

• AV klaffer -
– størrelse
– Insuffisiens / stenose
– Atresi / straddling / DILV / DIRV

• Ventrikkelseptum

• Lungevener

• LVOT/Aortaklaff 
– Stenose/Insuffisiens



Forbindelser mellom ventriklene og arteriene



Subcostal

• Situs

– Aorta desc og VCI 

• Innmunning VCI/VCS til HA

• Lungevene innmunning

• Atrieseptum

• AV klaffer/Ventrikler
– Kort og langakse

• LVOT/Aortaklaff og RVOT/Art. Pulmonalis



Suprasternalt

• Aortabue med descendens

• Krabbevinkel

• VCS



• For fremstilling av lungevener

• Lavt suprasternalt/høyt parasternalt 

• Lav PRF/frekvens

Krabbevinkel
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A dextrocardi B dextroversjon C dextroversjon

med korr TGA



Atrial situs



Situs



Situs - isomerismer



Situs av de store kar
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Høyre isomerisme

• Ofte totalt anomale lungevener (TAPVD)

• Ofte bilateral VCS

– Ve VCS ofte koblet til ve liggende atrium

• Ofte AVSD

• Ofte store feil med de store karene



Venstre isomerisme

• Ofte manglende VCI

– Dilatert azygos +/- hemiazygos vene(r) isteden

• Sinus knute dysfunksjon og AV blokk

• Kan ha partielle anomale lungevener

• Ikke alle har komplekse feil hjertefeil



Kjennetegn morfologisk høyre ventrikkel

• 3 mer adskilte komponenter
– Muskulært utløp der crista supraventricularis separerer PV og TV

– Innløpsdel

– Apikal del med grovere trabekulering

• Septalt feste av trikuspidalklaffen

• Moderatorbånd

• AV-off setting



Moderatorbånd
AV-off setting



Kjennetegn morfologisk venstre ventrikkel

• Finere kryssende trabekulering

• Mitralklaffen fester ikke til septum

• Fibrøs kontinuitet mellom aorta- og mitralklaffen
(manglende konus)



Den normale høyre ventrikkel
• Høyre ventrikkel pumper samme mengde blod som VV

• Normalt ca 25% av LV arbeid pga lavere lungekarmotstand

• Longitudinell forkortning større enn i VV 

• Kompleks geometri og form

• Komplekst samspill VV bl.a septum, epikardielle fibre og perikard



• Basale diameter (RVD1) 25-41 mm

maksimal dimensjon i basal 1/3 endediastole i 4k HV-
fokusert

• Midt-kavitær diameter (RVD2) 19-35mm

maksimal dimensjon i basal 1/3 endediastole

HV longitudinell diameter (mm) 59-83mm

HV linjære dimensjoner (innløp HV)



• Proksimale RVOT langakse (20-30mm) 

Fremre HV til basale septum i PS endediastole

• Proksimale RVOT kortakse (21-35mm) Fremre
HV til Aortaklaff i endediastole

• Distale RVOT kortakse (17-27 mm)

Like proksimalt for pulmonalklaffen endediastole

HV linjære dimensjoner (utløp HV)



HV veggtykkelse

• HV myokard tykkelse i
endediastole subcostalt vindu

• Ekskluder trabekler
papillemuskler og epikardielt
fett

• Zooming og tilpassing av
respirasjon anbefalt

• Unngå skrå M-mode 

• Vanskelig ved
perikardfortykning

• Normal veggtykkelse 1-5 mm



HV funksjon



Samvirke mellom høyre og venstre ventrikkel

• Diastolisk septumavflatning ved volumbelastning

• Systolisk septumavflatning ved trykkbelastning



• Venstre ventrikkels funksjon er prognostisk vel så 
viktig også ved høyresidige utløpsobstruksjoner

• Venstre ventrikkels kontraksjon utgjør 30-60% av
høyre ventrikkels slagvolum

• Interventrikulær funksjonsavhengighet

Hva så med venstre ventrikkel 
ved GUCH?



Dimensjoner bør indekseres for BSA



Dimensjoner ved vanskelig innsyn 
parasternalt

• Dimensjoner fra subcostalt
og apikalt vindu kan 
benyttes for seriemålinger



Volummålinger 
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Langaksemål også egnet for seriemålinger. 



Segmental analyse ved komplekse feil
• Analyser de 3 segmentene 

– Atrier

– Ventrikler

– Arterier

• Analyser forbindelsene mellom dem

• Finn assosierte lesjoner (klaffefeil, ASD, VSD, anomalt 

munnende vener etc.)



Hovedbudskap

• Ekkofunn må relateres til kliniske opplysninger, 
belastningstester og seriemålinger. Hva leter du etter?

• Kjente ekko-metoder og vinduer kan brukes men:
– Vær grundig i parasternale og subcostale snitt

– Se grundig på høyre ventrikkel

– Ha ekstra fokus på vener og arteriers kobling til hjertet

– Situs og kammermorfologi skal vurderes ved komplekse feil

– Ofte individuell tilpasning pga begrenset innsyn og anatomiske variasjoner


