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Sammanfattning 
Rapporten är uppbyggd kring hur utvecklingen av en ny analysmodul till Zenicor Medical 
Systems EKG-system för distansvård utförts. Systemet har till uppgift att förenkla 
kontrolltagningen av EKG för patienter som genomgått olika behandlingar för arytmier, t ex. 
hjärtflimmer. Istället för att regelbundet behöva uppsöka sin vårdgivare kan patienterna ta sitt 
EKG själva i hemmet eller på annan plats och sedan skicka in signalen via en vanlig telefon 
eller via en mobiltelefon (går även att överföra direkt via kabel) till en server. Utrustningen 
som används vid EKG-tagningen är inte större än att den får plats i fickan och medför därför 
större flexibilitet för patienten. En läkare kan sedan koppla upp sig mot servern, när tid finns, 
för att analysera EKG-kurvan och följa upp patientens tillstånd.  
 
Kraven på modulen som utvecklats i detta examensarbete var att hjärtrytm och QTc-tid skulle 
kunna beräknas och presenteras via enkla åtgärder i programmet. Att även kunna ändra 
pappershastighet och känslighet ingick som ett moment.  
 
Tester har gjorts som visar att både QTc-tiderna och hjärtrytmen stämmer bra överens med ett 
manuellt system och analysmodulen kan därför ses som en smidigare lösning jämfört med den 
manuella beräkningen. Dock bör det påpekas att analysmodulen kan missa vissa signifikanta 
delar i mätningen som gör att beräkningarna blir missvisande vilket är mindre troligt då en 
läkare utför beräkningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
  



 

Abstract 
The mainpart of this thesis is about the developing of a new analysis tool to be used in 
Zenicor Medical Systems AB ECG-system. The primary task of the system is to simplify the 
ECG survey for patients who suffers from different kinds of arrythmias, for example heart 
fibrillation. With this system is it possible for the patients to do their ECG survey by them self 
at home and then send the signal with their telephone or mobilphone to a server. The 
equipment used to do the survey is not bigger than you can have it in a pocket and this results 
in a bigger flexibility for the patient. A doctor can connect to the server and analys the ECG-
curve and follow up the patients condition.  
 
The requirements of the analysis tool was that QTc-duration and heartrate could be calculated 
and presented with just a few simple adjustments. Also the possibility to change paperspeed 
and sensitivity was a part of the task.    
 
Tests have shown that both the QTc-duration and the heartrate corresponds well to the manual 
calculations that normally is used and therfore can been seen as a convenient solution. 
However it must be said that the analysis tool can miss some significant parts that makes the 
calculations misleading which is not a problem with traditional calculations. 
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 Kapitel 1 - Inledning   

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle har sjukhusen allt mindre ekonomiska resurser att tillgå. Detta medför 
personalnedskärningar samt att alla processer ständigt måste effektiviseras. För att detta ska 
kunna ske måste inte bara läkare, sjuksystrar och andra vårdgivare utvecklas utan även de 
verktyg och tekniska lösningar som används för att ställa olika diagnoser och vid 
behandlingar. Genom att utnyttja dagens framskridna teknik finns det många områden där 
både ekonomiska såväl som mänskliga resurser kan sparas.  
 
Ett av dessa områden är kontrolltagning av EKG efter behandling av olika typer av 
hjärtarytmier, t ex. förmaksflimmer. Kontrolltagningen innebär att patienten måste uppsöka 
sjukhus för att kontrollera sitt EKG några gånger per vecka. En lösning på detta är Zenicor 
Medical Systems produkt Zenicor-EKG för distansvård. Systemet består av en dosa för 
mätning av EKG-signaler och ett webbaserat Läkarsystem. Patienten kan med hjälp av dosan 
ta sitt EKG vart och när han/hon vill och sedan med hjälp av en vanlig telefon eller via en 
mobiltelefon skicka signalen till en server. Läkaren kan sedan koppla upp sig mot servern då 
tid finns för att analysera EKG-signalen. Patienten slipper alltså den procedur det innebär att 
ta sitt EKG hos vårdgivaren och läkaren slipper en del av jobbet som sker vid traditionell 
EKG-registrering.  
 
Produkten lanserades i samband med Riksstämman 26-28 november 2003 och tilldelades där 
Dagens Medicins pris ”Bästa IT-stöd i vården 2003”. 
 

1.2 Uppgiften 
Målet med examensarbetet är att utveckla en analysmodul för EKG-registreringar som gjorts 
med hjälp av Zenicors-EKG för distansvård. Detta innebär att examensarbetets innefattar 
analys, utveckling och implementering av ny funktionalitet. Uppgiften är indelad i tre olika 
prioritetsnivåer där prio 1 är viktigast. 
 
-Prio 1 

• Uträkning av de basala parametrarna HR (Hjärtrytm) och QTc-tid. 
• Markera ut dessa på kurvan för att åskådliggöra vad beräkningarna baseras på. 

 
-Prio 2 

• Zoomfunktion för EKG-kurvan på både längden och höjden. Zoomning på längden 
innebär att pappershastigheten ska kunna ändras från 25mm/s till 50mm/s och 
zoomning på höjden innebär att känsligheten ska kunna ändras mellan 10mm/mV och 
40mm/mV.   

 
-Prio 3 

• Statistik för läkaren. Här ska patientens totala antal EKG-registreringar presenteras, 
både de som skickats via sladd och de som skickats via telefon. 

• Statistik för Zenicor Medical System. Här ska totala antalet skickade EKG-
registreringar från respektive organisation presenteras. Även totala antalet skickade 
EKG-registreringar de två senaste månaderna från respektive enhet och respektive 
patient ska framgå, se tabell 1.  
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 Kapitel 1 - Inledning   

• Kunna ändra namn och logotyper för respektive organisation samt lägga till nya 
organisationer.   

 
Namn Total Februari Mars 
Södersjukhuset+ 30 22 8 
Enhet 10531 20 12 8 

Anders Andersson 11 6 5 
Via sladd 6 3 3 
Via telefon 5 3 2 

Karl Karlsson 9 6 3 
Via sladd 5 2 3 
Via telefon 4 4 0 

Enhet 10532 10 10 0 
Magnus Magnusson 10 10 0 

Via sladd 2 2 0 
Via telefon 8 8 0 

Huddinge sjukhus+ 13 4 9 
Enhet 10631 3 1 2 
Enhet 10632 10 3 7 

Tabell 1. Södersjukhuset och Huddinge sjukhus är organisationer och dessa ska visas tillsammans med 
tillhörande enhet. Trycker man på ”plusset” ska de expandera och alla patienter som tillhör 
respektive enhet ska visas samt de två sista månadernas totala antal registreringar, hur dessa 
skickats och vilken av månaderna överföringen skett. 

 

1.3 Avgränsningar 
I detta examensarbete har ingen testning av EKG-dosan utförts utan signalen som den 
levererar har förutsatts vara korrekt. Även metoden som dosan avvänder för att ta EKG har 
antagits vara korrekt.  
 
Vid presentationen av statistik för dels läkarna och dels för Zenicor Medical Systems har det 
förutsatts att alla EKG-signaler som skickats med mobiltelefon eller vanlig telefon verkligen 
når databasen där de sedan sparas.   
 

1.4 Genomförande 
Examensarbetet startade med en litteraturstudie där hjärtat, retledningssystemet, bioelektriska 
signaler, EKG-mätningar och EKG-kurvan studerades. Detta var främst för att få förståelse 
och kunskap kring alla bakomliggande faktorer till EKG-kurvans utseende och beteende. 
Studier av den befintliga koden för systemet gjordes och uppdateringar av Javakunskaper 
inhämtades via litteraturstudier.  
 
Nästa steg var att börja implementera de olika prioritetsnivåerna i ordning. Under hela 
projektets gång har tester, uppstådda problem, resultat och utvärderingar skrivits ned för att 
sedan ligga till grund för denna rapport. 
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1.5 Översikt 
 
Kapitel 2 – Teori 
Hjärtat med retledningssystemet beskrivs samt uppkomsten av biopotentialer. EKG-kurvans 
utseende, historik och olika mätmetoder presenteras. I detta arbete fokuseras en del av 
analysmodulen till parametern QTc-tid som här beskrivs närmare och även EKG-systemets 
uppbyggnad i stort finns med.      
  
Kapitel 3 – Material och metod 
Olika typer av hårdvara och mjukvara samt utvecklingsmiljön presenteras. Även metoden 
som legat till grund för problemlösningen beskrivs.  
 
Kapitel 4 – Plottning av kurvan 
Hur bilden skapats utifrån olika objekt och anrop, hur olika analysfunktioner används samt 
utskriften av grafer beroende på valda analysfunktioner. Även hur zoomfunktionen 
implementerats beskrivs.  
 
Kapitel 5 – Signalförbättring 
Metoder som använts för att förbättra kvalitén på signalen. 
 
Kapitel 6 – Kompensering vid överföring 
Reducering av problem som uppstår vid överföringen i systemet.  
 
Kapitel 7 – Detektion av lämpliga punkter 
Hur olika signifikanta delar i EKG-kurvan detekteras. Detektionen kräver tröskelvärden och 
framtagningen av dessa värden framställs i detta kapitel. 
 
Kapitel 8 – Beräkning av hjärtrytm och QTc-tid 
Beräkning av hjärtrytm och QTc-tid med hjälp av de i kapitel 7 detekterade delarna. 
 
Kapitel 9 – Testning  
Testresultat från mätningar med traditionell EKG-utrustning (Marquette 12), med Zenicors 
EKG-utrustning samt testresultat av detektionen av R-topp och T-våg.  
 
Kapitel 10 - Resultat 
Ett antal utskrifter som visar resultatet då olika analysfunktioner, som implementerats i detta 
arbete, valts samt funktioner som förbättrar kurvornas utseende.  
 
Kapitel 11 - Framtagning av statistik och förenkling av administrationen   
Hur statistik visas för dels läkarna och dels för Zenicor samt hur systemet förenklats genom 
administrativa förändringar beskrivs.  
 
Kapitel 12 – Diskussion 
Slutsatser som dragits under examensarbetets gång och även idéer för framtida arbete. 
 
Kapitel 13 – Källförteckning 
De källor som använts i examensarbetet. 
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Appendix A 
Här finns de kurvor som testningen utförts på, dels de som kommer från den traditionella 
EKG-utrustningen och dels de som kommer från Zenicors EKG-utrustning.  
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2 Teori 

2.1 Historik 
Kunskap kring bioelektriska signaler började växa fram runt 1780-talet då italienaren Luigi 
Galvani upptäckte att en grodas muskler kontraherar då de utsätts för elektrisk urladdning. 
Däremot kunde han inte visa att det fanns spänningar och strömmar inuti grodans kropp. 
Detta blev först möjligt under 1820-talet då galvanometern (instrument för att mäta små 
elektriska strömmar) gjorde sitt intåg. [13] 
 
Den italienska professorn Carlo Matteucci demonstrerade 1843 hur man kan mäta elektriska 
strömmar från ett aktivt hjärta och den tyske fysiologen Emil Dubois-Reymond införde 
begreppet aktionspotential för varierande strömmar vid muskelkontraktion. 1887 lyckades 
Augustus Desiree Waller för första gången spela in den elektriska signal som uppkommer vid 
hjärtats slag. Till sin hjälp vid mätningen använde han sig av en kapillärelektrometer. Denna 
mäter små elektriska strömmar genom att en kvicksilverskiva rör sig i ett rör med varierande 
elektrisk potential och detta observeras med ett mikroskop. Instrument var extremt känsligt 
och användes för de första EKG-mätningarna. Under åren 1893-1896 började den holländska 
fysiologen Willem Einthoven utveckla metoder som kalibrerade och justerade den inspelade 
EKG-signalen från kapillärelektrometern. Resultatet blev att han fick ut en EKG-signal som 
var väldigt nära den ”sanna”. [12], [13] 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1. Einthovens EKG-signal framtagen med hjälp av kapillärelektrometern. [1
 

å bilden ovan kan man också se att Einthoven använde PQRST för att indikera de olika 

. N har 

inthoven var dock inte riktigt nöjd med detta resultat utan började 1900 att utveckla en ny 

era 

modellen tillverkades av Cambridge Scientific Instrument Company i London. [13] 

3] 

P
intressanta punkterna på EKG-kurvan. Anledning till att P valdes som första indikator 
härstammar från att man inom matematiken använde bokstäver från alfabetes andra del
en annan betydelse inom matematiken och O används för att markera origo i kartesiska 
koordinatsystemet därför föll valet på P. Bokstäverna O och X användes för att markera 
tidslinjen i diagrammet. [13] 
 
E
galvanometer som han kallade stränggalvanometer. Denna galvanometer kom att utgöra en 
betydande del i Einthovens första riktiga EKG utrustning för inspelning av EKG-signaler. 
Hela utrustningen vägde drygt 270 kg och det krävdes fem personer för undersökningen. Fl
företag började designa om instrumentet för att göra det säljbart och den mest populära 
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Fig 2. Einthovens stränggalvanomter med övrig utrustning som utgjorde hans första riktiga mätu ustning. 
[13] 

Med hjälp av denna utrustning började nu Einthoven och många andra försöka förstå de 
ndamentala grunderna för EKG-signalen. 1906 publicerade Einthoven de första 

 
tidigt 

a 

-mätningarna genom att dels förstärka 
pp signalen och dels utveckla bättre metoder för presentationen av kurvorna. Även forskning 

 en följd av 
tt kontinuerlig övervakning var väldigt tröttsam och personalkrävande. Dessa system 

elare, 
G 

 att storleken av EKG-utrustningen minskat 
vsevärt och idag behöver inte utrustningen vara större än att man kan ha den i fickan. Med 

tr

 

fu
organiserade resultaten av normala och ickenormala kurvor som registrerats med hjälp av
stränggalvanometern. Arytmier som förmaksflimmer, olika typer av block och för 
utlösta kammarslag fanns med i hans presentation. Fler och fler specialister började använd
stränggalvanometern och olika typer av hjärtsjukdomar upptäcktes. 1924 tilldelades 
Einthoven Nobelpriset för upptäckten av EKG. [13]     
 
Under mitten av 1900-talet försökte man förbättra EKG
u
och upptäckter av olika arytmier fortsatte kontinuerligt. [13] 
 
I slutet av 1960-talet började utvecklingen av datorbaserad EKG-övervakning som
a
skapade svårlösta problem till en början och det var först under 1980-talet som kliniskt 
användbara system började komma fram. Även registrering av EKG med bärbar bandsp
s.k. långtids-EKG började växa fram. Detta innebär att patienten kontinuerligt tar sitt EK
under en 12-24 timmars period för att sedan kunna utreda orsakerna till sporadiskt 
uppträdande yrsel- eller svimningsattacker. [13]  
 
Introduktionen av halvledarteknik har bidragit till
a
hjälp av telekommunikationens utveckling kan EKG-signaler skickas genom mobiltelefonen 
eller via en vanlig telefon och därmed har hemsjukvården fått en kraftig skjuts framåt. 
Patienterna kan alltså ta sitt EKG själva utan hjälp av sjukvårdspersonal och sedan skicka 
signalen via telefonen (mobil- eller hemtelefon) till kunnig personal för analys. [13] 
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2.2 Hjärtats anatomi 
Hjärtat ligger beläget i brösthålan, vilandes på diafragma, och omges av hjärtsäcken som är 
fäst vid lungsäckarna. Hjärtats inre är indelat i fyra olika hålrum, två förmak och två 
kammare. Vänstra hjärthalvan delas in i vänster förmak och vänster kammare och högra 
hjärthalvan delas in i höger förmak och höger kammare. Högra hjärthalvan innehåller venöst 
(syrefattigt) blod som via lungkretsloppet pumpas till lungorna för syresättning och avgivande 
av koldioxid, medan vänstra hjärthalvan innehåller arteriellt (syrerikt) blod. Från vänster 
hjärthalva utgår aorta (kroppspulsådern) och för ut det syrerika blodet till kroppens organ och 
vävnader. Blodet transporteras runt i kroppen och återkommer till höger hjärthalva via 
hålvenerna (superior vena cava och inferior vena cava). [9] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Genomskärning av hjärtat med de mest signifikanta delarna markerade. [12] 
 

2.3 Biopotentialers uppkomst  
De signaler som styr hjärtat och andra organs fysiologiska aktivitet uppkommer som ett 
resultat av jonfördelningen över cellmembranen hos vissa typer av celler. Nervceller, 
muskelceller och körtelceller har ett semipermeabelt cellmembran som tillåter vissa 
substanser att passera medan andra blockeras.  
 
I cellens viloläge finns ett överskott på kaliumjoner i cytosolen, cellvätskan innanför 
membranet, och ett överskott på natrium- och kloridjoner i den extracellulära vätskan utanför 
cellmembranet. Denna koncentrationsskillnad upprätthålls genom energikrävande pumpar 
som transporterar jonerna genom cellmembranet. I viloläget är cellens insida mer negativt 
laddad än utsidan. Detta beror på att i vila sitter en samling negativa joner på cellmembranets 
insida och en liknande samling positiva joner på cellmembranets utsida.  
  
Vid påverkan av ett specifikt stimuli öppnas kanaler mellan insidan och utsidan av cellen och 
jonerna börjar flöda in respektive ut ur cellen. Jonerna strömmar från högre koncentration till 
lägre koncentration men även från högre till lägre laddning. Om stimuli är tillräckligt kraftigt 
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öppnas ett stort antal jonkanaler samtidigt och en ström av joner börjar flöda. 
Membranpotentialen, potentialen som råder vid cellmembranet, kommer då att öka från de  
-70mV som råder i vilotillståndet upp till -55mV som är tröskelvärdet för att utlösa en 
aktionspotential. Minustecknet framför potentialerna beror på att insidan är mer negativ 
laddad i förhållande till utsidan. Flödet av joner pågår till membranpotentialen når +30mV för 
att sedan återgå till viloläget -70mV och därmed vara redo för ett nytt stimuli. 
Aktionspotentialen som uppstått sprids genom nervbanorna till den enhet i kroppen (hjärnan 
eller ryggmärgen) som svarar mot det specifika stimuli där det omsätts till en specifik 
handling. [9], [12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4. Bilden visar det semipermeabla cellmembranet med ett överskott  
v natrium-(NA+)  

       

ats elektriska aktivitet kallas retledningssystemet. Detta system ger 

a hjärtat 

nutan,  
.  

h 
kan 

 

av kaliumjoner (K+) i cytosolen och ett överskott a
och kloridjoner (Cl-) i den extracellulära vätskan. A- mostvaras av  
negativt laddade molekyler. [12]    

2.4 Retledningen 
Systemet som står för hjärt
upphov till hjärtats kontinuerliga rytm och består av en ansamling autorytmiska celler som 
spontant genererar aktionspotentialer (impulser) med viss frekvens. Frekvensen kan 
modifieras av nervimpulser och hormoner som på så sätt kan ökas eller minskas. De 
autorytmiska cellerna har två viktiga funktioner: dels så bestämmer de rytmen för hel
och dels formar de retledningssystemet det vill säga vägen för propagerande 
aktionspotentialer genom hjärtmuskeln. Retledningssystemet består av sinusk
AV-noden (atrioventrikulärknutan), His´ka bunten med skänklar och Purkinjetrådarna
Sinusknutan består av autorytmiska celler som genererar impulser (aktionspotentialer) 
automatiskt och det sker cirka 90-100 gånger per minut men med hjälp av hormoner oc
andra ämnen i kroppen sänks impulshastigheten till 70-80 gånger per minut. Sinusknutan 
sägas vara hjärtats dirigent då det är den som bestämmer hjärtats takt. AV-noden, som ligger i 
väggen mellan förmaken, är även den en ansamling av hjärtceller med speciella egenskaper. 
Det är med hjälp av dessa båda noder samt His´ka bunten med skänklar och Purkinjetrådarna
som nervimpulsen förs vidare i hjärtat och ger upphov till hjärtats kontraktioner. [9], [12] 
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Fig 5. Genomskärning av hjärtat med retledningssystemets delar markerade. [12] 
 
Varje aktionspotential propagerar längs muskelfibrerna i förmaken och når fram till AV-
noden. Under den här perioden kontraherar förmaken. I AV-noden sker en fördröjning för att 
koordinera förmaken och kamrarnas kontraktion. Från AV-noden sprids aktionspotentialen ut 
i skiljeväggen mellan höger- och vänster kammare genom His´ka bunten. Detta är den enda 
elektriska kopplingen mellan förmaken och kamrarna (på alla andra ställen är dessa isolerade 
från varandra). Impulsen fortsätter ner genom skänklarna åt höger och vänster. Skänklarna 
består av Purkinjetrådar vilka går längs skiljeväggen ner till hjärtspetsen och därefter upp på 
varsin sida om kamrarna. Det är nu som kamrarna kontraherar, ca 200ms efter att förmaken 
kontraherat. [9], [12] 
 
Om sinusknutan skulle insjukna eller skadas kan AV-noden ta över sinusknutans roll och 
generera impulser men detta sker bara 40-50 gånger per minut. Skulle även AV-noden få 
problem av någon anledning kan His´ka bunten och Purkinjetrådarna generera impulser men 
här sker det bara 20-40 gånger per minut. [9]   
 

2.5 EKG-kurvan 
EKG-kurvan delas in i ett antal olika vågor och intervall. I ett normalt EKG kan man urskilja 
tre tydliga vågor för varje hjärtslag: 
 
Den första kallas P-vågen och den representerar förmakens depolarisation som sprider sig från 
sinusknutan genom först höger förmak och kort därefter vänster förmak. Ca 100 ms efter P- 
vågens början börjar förmaken kontrahera. Förmakens storlek speglar P-vågen och normalt är 
den 70-110 ms lång.  
 
Den andra vågen kallas QRS-komplexet och representerar depolarisationen av 
kammarmuskulaturen. Strax efter QRS-komplexets start börjar kamrarna kontrahera. QRS-
tiden är normalt kortare än 110 ms. 
 
Den tredje vågen kallas T-vågen och den indikerar kammarrepolarisation och uppträder just 
före kamrarna börjar slappna av. T-vågen är mindre och bredare än QRS-komplexet vilket 
beror på att repolarisationen sker långsammare är depolarisationen. Repolarisationen av 
förmaken syns oftast inte på EKG-kurvan då de göms av QRS-komplexen. [4], [7], [9], [12]  
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Fig 6. Figuren visar det karakteristiska utseendet för en EKG-kurva. Under kurvan syns bilder på vad som 
samtidigt sker i hjärtat:   
a. Depolarisation av förmaken.  
b. Fördröjning av impulsen i AV-noden.  
c. Impulsen sprider sig genom His’ka bunten.  
d. Kamrarna börjar depolariseras och även kontrahera.  
e. Kamrarna är fortsatt spända.  
f. Kamrarana repolariseras och slappnar återigen av. 

 
Vid analys av EKG-kurvan är vissa intervall mellan vågorna av intresse: 
  
PQ-intervallet mäts från P-vågens början till QRS-komplexets början. Denna tid representerar 
impulsspridningen från sinusknutan till kamrarna. Denna spridning måste normalt gå genom 
AV-noden och här är ledningshastigheten fem gånger långsammare än genom förmaken 
varför PQ-tiden domineras av överledningen i AV-noden. PQ-tiden är normalt 120-210 ms. 
 
ST-intervallet mäts från slutet av S-vågen och till början av T-vågen. Detta intervall 
representerar den tid då kammarmuskulaturen är helt depolariserad.  
 
QT-intervallet mäts från början av QRS-komplexet och till slutet av T-vågen. Detta intervall 
representerar början av kammardepolarisationen till slutet av kammarrepolarisationen.  
Längden av QT-intervallet varierar med hjärtrytmen och för att standardisera QT-tiden 
använder man sig därför av en frekvenskorrigerad QT-tid, QTc-tid (Corrected Q-T time). 
Denna beräknas med hjälp av Bazett´s formel. [4], [7], [9] 
 
Bazett´s formel: 

RRtidföregående
QTQTc

 
=  
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2.5.1 Varför ser EKG-kurvan ut som den gör? 
EKG kurvor kan få olika utseende beroende på vilken avledning man använder. För att få det 
traditionella utseendet, som syns i figur 6, används avledning II. Aktionspotentialer som 
sprids från sinusknutan genom förmaken till AV-noden kan ses som en vektor. Denna vektor 
är summan av alla impulser från sinusknutan och med riktning mot vänster ben. Då vektorn 
projiceras på avledning II-vektorn (ungefär samma riktning) uppkommer en positiv våg, dvs. 
P-vågen. [12]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7. Den kraftiga pilen representerar storleken samt riktningen på impulserna som sprids från sinusknutan 
genom förmaken. På bilden till höger syns att pilen har ungefär samma riktning som riktingen på 
avledning II. [12] 

 
När impulserna närmar sig AV-noden är det trängre och därför är inte summan av impulserna 
lika kraftig och detta bidrar till att P-vågens amplitud sjunker ned mot noll. Förmaken är nu 
helt depolariserade. I AV-noden bromsas impulserna upp och detta syns som en platå mellan 
P och Q i EKG-kurvan. Impulserna sprids vidare ner mellan kamrarna och summan av dessa 
är till en början relativt liten samtidigt som vektorn pekar snett upp mot höger arm. Projiceras 
denna vektor på avledning II fås en liten dipp, dvs. Q. [12] 
 

                                                                                                                     
 
 
  
 
 
 
 
 

Fig 8. Pilens längd, dvs. styrkan på impulserna, blir kortare och börjar peka snett upp mot höger arm. När 
riktningen på pilen och riktningen på avledning II är olika går kurvan ner under baslinjen. [12]  

 
Allteftersom impulserna fortplantar sig mellan kamrarna förstärks impulserna och riktningen 
är återigen snett ned mot vänster ben. Vid projektion på avledning II- vektorn syns en kraftig 
kurvatur uppåt, dvs. sträckan mellan Q och R. [12] 
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Fig 9. Impulserna förstärks mellan kamrarna vilket syns som en längre pil och ger större utslag i kurvan. [12] 
 
Impulserna sprids vidare upp utanför kamrarna och här är det trängre vilket medför att 
vektorn inte är lika kraftig och kurvan sjunker ner till baslinjen och lite under ty vektorerna 
pekar mot varandra då signalvektorn projiceras på avledningsvektorn. Det syns som sträckan 
från R till S och kamrarna är nu helt depolariserade. [12]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 10. Kamrarna helt depolariserade. När dessa är helt depolariserade sprids inte längre någon impuls och 
  platån efter S markeringen uppkommer. [12] 

 
Efter ett tag börjar kamrarna repolariseras och detta syns som T-vågen. Anledningen till att 
både depolariseringen och repolariseringen syns som positiva vågor är att repolariseringen 
börjar från utsidan av kamrarna och propagerar inåt medan depolariseringen propagerar i 
motsatt riktning. [12] 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Fig 11. Kamrarna helt depolariserade. [12]  
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2.6 Mätning av EKG 

2.6.1 Bipolära extremitetsavledningarna  
Vid bipolära extremitetsavledningar registreras spänningsskillnaden mellan två extremiteter, 
som t.ex. mellan armarna eller mellan arm och ben. Var på extremiteterna som elektroderna 
placeras spelar inte så stor roll då den huvudsakliga dämpningen av den elektriska signalen 
sker direkt runt hjärtat. Det är tre olika avledningar som är intressanta, avledning I, II och III.  
Avledning I registrerar spänningsskillnaden mellan höger och vänster arm, avledning II 
registrerar spänningsskillnaden mellan höger arm och vänster ben och avledning III registrerar 
spänningsskillnaden mellan vänster arm och vänster ben. [2]  

 

2.6.2 Unipolära extremitetsavledningarna 
Kopplas höger arm och vänster bens elektroder (avledning II) samman med vänster arms 
elektrod får man en indifferent elektrod, en tänkt nollpunkt. Det som då registreras är 
spänningsskillnaden mellan den bipolära extremitetsavledningen och den indifferenta 
elektroden. Denna speciella ”kortslutskoppling” ger förstärkt potential i mätpunkten. Det 
finns tre olika unipolära extremitetsavledningarna, aVR, aVL och aVF där det lilla a:et står 
för att mätningen är förstärkt (augumented). Anledningen till att signalen förstärks är att de 
unipolära extremitetsavledningarna ska få samma nivå på amplituden som de starkare 
bipolära extremitetsavledningarna. [2] 
 
aVR registrerar spänningsskillnaden mellan avledning III och höger arm. 
aVL registrerar spänningsskillnaden mellan avledning II och vänster arm. 
aVF registrerar spänningsskillnaden mellan avledning I och vänster ben. 
 
Spänningsskillnaden fås ur formlerna: 

 

2
VBVAHAaVR −

−=   

2
VBHAVAaVL −

−=  

2
VAHAVBaVF −

−=  

VA = Vänster arm, HA = Höger arm, VB = Vänster ben 
 

Den spänningsskillnad som registreras med aVR kommer att ge en negativ EKG-kurva. Det 
beror på att den spänningsskillnad som uppstår i hjärtat vid ett hjärtslag går åt motsatta hållet i 
förhållande till den spänningsskillnad som registreras med aVR. Därför sätter man av 
praktiska skäl ett minus framför aVR. 
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De olika avledningarna illustreras ofta i form av en triangel, vilken kallas för Einthovens 
triangel. Pilarna i triangeln visar vilken riktning spänningsskillnaden har. [2], [12] 

 
 
 

 

 

 

 

 
Fig 12. Einthovens triangel. [12] 
 

2.7 Faktorer som påverkar QTc-tiden 
I denna rapport uppmärksammas parametern QTc-tid ofta. En förklaring till intresset av denna 
följer nedan. 
 
Sedan en längre tid har man känt till att vissa läkemedel som ges för att behandla arytmier, 
s.k. antiarytmika, kan ge biverkningar i form av andra arytmier. Till för ca 8-10 år sedan var 
målet med dessa läkemedel att förhindra uppkomsten av olika ventrikelarytmier som kan leda 
till plötslig hjärtdöd. Studier har dock på senare tid visat att behandling med dessa 
antiarytmiska läkemedel leder till en sämre prognos för patienterna med 
ventrikelrytmproblem. [10] 
 
Målgruppen för antiarytmiska läkemedel har nu ändrats och inriktar sig mer på patienter med 
förmaksarytmier. Förmaksflimmer är en vanlig arytmi i högre åldrar som skapar lidande för 
patienten och kostar sjukvården mycket pengar. [10]  
 
Genom att ge antiarytmiska läkemedel försöker man reglera kammarfrekvensen vid 
förmaksflimmer och även omvandla förmaksflimmer tillbaka till normal sinusrytm för att 
sedan bibehålla denna rytm. [10]  
 
Problemet med dessa läkemedel är att de kan ge ett förlängt QT-intervall och därmed en 
förlängd QTc tid. När dessa är förlängda råder en större risk för allvarlig uppkomst av 
kammararytmier så kallade torsade de pointe som är en allvarlig form av ventrikeltakykardi. 
Vid ventrikeltakykardi fås tre eller fler kammarutlösta extraslag i följd med en frekvens som 
överstiger 100 slag per minut och QRS komplexen har en viss breddökning. Även 
genomgången hjärtkirurgi med samtidig behandling av antiarytmiska läkemedel som 
förlänger QT-intervallet kan ge torsade de pointe. Ytterligare en sjukdom som påverkar QTc 
tiden är långt QT syndrom. Långt QT syndrom är en medfödd sjukdom som innebär att 
jonkanalerna i hjärtat påverkas och kammarrepolarisationen blir utdragen vilket även det kan 
leda till torsade de pointe. [10], [11] 
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Genom att mäta och kontrollera QT-intervallen och även QTc tiderna kan man försöka förutse 
åkommor som torsade de pointe och även ha kontroll på medicinering av antiarytmiska 
läkemedel.  
 Män  Kvinnor 
Normala <430 ms <450 ms 
Gränsvärde 431-450 ms 451-470 ms 
Förlängda  >450 ms >470 ms 

Tabell 2. Intervall för QTc tider.  
 
Individuella förändringar av QTc som är mindre än 30 ms har sannolikt inte någon speciell 
klinisk betydelse. Förändringar mellan 30-60 ms kan innebära att påverkan skett och 
individuella förändringar över 60 ms innebär med stor sannolikhet att läkemedlet kan ge en 
klinisk betydelsefull QT förändring som kan leda till kammararytmi i form av torsade de 
pointe. [10], [11] 
 
Vid en förlängning av QT tiden uppstår problem i jonkanalerna och orsakar en fördröjning i 
kammarrepolarisationen efter varje hjärtslag. Detta syns i en EKG signal som en förlängd 
platå mellan QRS komplexet och T vågens start eller utdragen T våg. [10], [11] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 13. Effekter på EKG kurvan vid förlängt QT intervall. [11] 
 

2.8 Systemet Zenicor-EKG 
Mätutrustningen som används för detta exjobb heter Zenicor-EKG. Instrumentet är gjort för 
att patienter som har eller haft problem med sin hjärtrytm ska kunna ta sitt EKG hemma för 
uppföljning och kontroller. Därmed slipper de regelbundna sjukhusbesök som kan utgöra ett 
visst lidande och sjukhusen sparar resurser. [14]  
 
Tillsammans med Läkarsystemet, en speciell programvara, utgör de det kompletta Zenicor-
EKG systemet. Produkten blev klar för försäljning i oktober 2003 och lanserades i samband 
med Riksstämman 26-28 november 2003. Där tilldelades den Dagen Medicins pris ”Bästa IT-
stöd i vården 2003”. [14] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 14. Mätenheten (Zenicor-EKG) som används för att ta ett EKG. [14] 
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Med hjälp av Zenicors EKG-system erbjuds en möjlighet att bedriva distansvård av 
hjärtpatienter utanför sjukhuset. Genom att patienten placerar tummarna på enheten, enligt 
bilden ovan, registreras en EKG-mätning som kan sparas i enheten tills nästa mätning. Via 
vanlig telefon eller mobiltelefon kan sedan mätningen skickas till en server där en läkare tar 
emot mätningen och tolkar den i det s.k. Läkarsystemet. Det går även att överföra mätningen 
till en PC via kabel från enheten. [14] 

Fig 15. Systemöversikt. [14] 
 
 
Funktioner 

⇒ Registrering av EKG 
⇒ Överföring av EKG via telefon  
⇒ Överföring av EKG via sladd till dator 
⇒ Mottagning och presentation av EKG-kurvor: 
 

i. Snabb översikt av nyinkomna EKG-mätningar 
ii. Historik över mottagna EKG 
iii. Utskrift av EKG på vanlig skrivare 
iv. Elektronisk passare för detaljanalys av t.ex. RR-avstånd, QT-intervall 

etc. 
v. Markering av QT-intervall och QRS-komplex. 
vi. Zoomfunktion  
vii. Filtrering av EKG-mätning 
viii. Numerisk presentation av hjärtrytm (HR) och QTc-tid. 
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3 Metod och material 
Detta kapitel tar upp vilket material vi använt oss av i exjobbet, varför dessa använts samt hur 
vi gått till väga.  
 

3.1 Material 

3.1.1 Systemet 
Här tas det system som använts för att genomföra exjobbet upp. Det är uppdelat på tre olika 
punkter mjukvara, hårdvara och utvecklingsmiljö. 
 

• Mjukvara 
Apache Tomcat 4.1.30, webbserver  
JSP- och Servlet-motor 
Mysql 4.0.15, databas 

 
• Hårdvara 

Laptop (Dell Latitude D505) med Intel Pentium M processor 1.6 GHz och 512 Mb i 
ramminne. 
Marquette 12, traditionell utrustning för mätning av EKG. 
Zenicor-EKG, Zenicors utrustning för att mäta EKG. 

 
• Utvecklingsmiljö 

Eclips 3.0, utvecklingsverktyg för Java-kod. 
Matlab 6.5, ett mjukvaruverktyg för tekniska beräkningar.  
CVS (Concurrent Versions System), ett fleranvändarsystem för versionshantering. 

 

3.1.2 Rådata 
EKG-signalen som mätutrustningen presenterar är en tidsdiskret signal bestående av 5000 
sampel. Den är samplad med en sampelfrekvens på 500 Hz, vilket ger en signallängd på 10 
sekunder och tiden mellan två sampel motsvarar alltså 2 ms. 

 

3.2 Metod 
All Java-kodning har utförts i Eclips 3.0. Att den specifika mjukvaran skulle användas var ett 
krav från Zenicor, detta för att förhindra eventuella komplikationer med kompabiliteten vid 
produktionssättning. Även Eclips valdes för att Zenicor använder detta utvecklingsverktyg 
och kunde då ge bra support vid behov. 
 
För att förhindra att flera versioner av samma kod förekom, samt för att spara en backup på 
koden användes en CVS som kördes på en av Zenicors datorer. På detta vis hade båda 
parterna tillgång till den senaste versionen av koden trots att vi satt på olika orter. 
 
Java saknar många färdiga matematiska funktioner och signalbehandlingsfunktioner så därför 
var vi tvungna att skriva dessa själva. Vi utvecklade och testade först algoritmerna i Matlab 
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för att på så sätt undvika att implementera funktioner i Java som sedan inte var användbara för 
projektet. Matlab utnyttjades även för att ta fram de filter och skärfrekvenser som använts. 
  
Vid verifierandet av de värden som tas fram med hjälp av våra algoritmer, gjorde vi ett antal 
EKG mätningar med dels traditionell utrustning samt med Zenicors utrustning och jämförde 
resultaten.  
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4 Plottning av kurvan 

4.1 Skapa bilden 
Alla grafer som visas laddas dynamiskt varje gång sidan uppdateras. Alternativet till detta var 
att spara grafer för alla de olika kombinationer av analysfunktioner som finns vilket skulle bli 
ohållbart efter ett tag då det blivit för många olika grafer att spara undan. 
 
För att ladda graferna dynamiskt används servlets. En servlet kan ses som en koppling mellan 
en webbsida och de implementerade funktionerna. Genom denna skickas information till 
funktionerna via argument och tillbaka till webbsidan skickas svar antingen som tecken, en 
bitström eller argument.  
 
När en servlet anropas skapas ett servletobjekt genom dess init() funktion. Detta servletobjekt 
används när hela sidan laddas och varje gång en graf ska laddas anropas funktionen doGet(), 
vilken anropas genom en speciell URL adress. Vilken adress som används spelar ingen roll 
bara den är mappad till rätt servletklass i web.xml. Koden för att ladda en graf har följande 
utseende: 
 
src=”chart/<bean:write name=”measurement” property=”id”/>?pid=<bean:write name=”patient” 
property=”id”/>&part=0&logo=-1” 
 
Den del av web.xml som mappar till rätt servlet har följande utseende: 
 
<servlet> 

<servlet-name>chart</servlet-name> 
<servlet-class>se.zenicor.ekg.chart.ChartServlet</servlet-class> 

</servlet> 
 
I koden ovan kopplas klassen se.zenicor.ekg.chart.ChartServlet till en servlet med namnet 
chart. Varje gång chart anropas kommer koden som ligger i se.zenicor.ekg.chart.ChartServlet 
användas. Chart mappas sedan till en URL med chart/* i adressen, detta ses i koden nedan. 
 
<servlet-mapping> 
 <servlet-name>chart</servlet-name> 
 <url-pattern>/chart/*</url-pattern> 
</servlet-mapping> 
 
doGet() anropas sedan en gång för varje graf på sidan och returnerar då en bitström med den 
aktuella grafen. När alla grafer på sidan är laddade anropas slutligen funktionen destroy() som 
tar bort servletobjektet igen. 
 
I doGet() hämtas mätdata samt ett funktionsvärde ur databasen där funktionsvärdet används 
för att avgöra om några analysfunktioner ska används. Hur detta funktionsvärde bestäms och 
används beskrivs längre ner i texten. Finns det redan en skapad graf tas även denna samt dess 
format fram ur databasen. 
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Nu finns tre alternativ på vad som kan hända. 
• Finns ingen graf sparad eller ifall dess format är fel skapas en graf utan några 

analysfunktioner. Detta sker första gången en graf ska visas.  
• Finns grafen redan men analysfunktioner ska användas återskapas den och den/de 

valda analysfunktionerna används. 
• Finns grafen och inga analysfunktioner ska användas används den grafen som togs 

fram ur databasen. 
 
Graferna skapas/återskapas med JFreeChart, ett Freewarebibliotek (gratisprogam) för att 
skapa grafer och tabeller i Java. Först skapas ett XYPlot objekt med mätdata som hämtas från 
databasen. Nu skapas även bakgrunden som ett imageobjekt vilket sedan infogas i XYPlot 
objektet. Första idén var att skapa de olika bakgrundsbilderna statiskt och sedan läsa in dom 
från fil, men funktionen som skulle göra detta var inte stabil och missade att läsa in bilden 
emellanåt. 
 
XYPlot objektet används sedan för att skapa ett JFreeChart objekt, vilket i sin tur krävs för att 
plotta ett ChartPanel objekt. Med ChartPanel objektet kan vi sedan ändra storleken på objektet 
till önskad storlek samt göra om den till en png bild. Denna bild skapas som en bitström som 
skickas tillbaka till sidan som anropade doGet() och bilden visas på skärmen. 

4.1.1 Anrop av analysfunktioner från systemet 
I systemet finns olika val av analysfunktioner. Dessa väljer användaren antingen genom att 
klicka i en ruta s.k. checkrutor eller genom att välja ett värde i en rullgardinsmeny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 16. De olika analysfunktionerna med rullgardinsmenyn för känslighet aktiverad. Här syns även chechrutor 
som kan markeras för att filtrera och QT markering. 

 
Beroende vad man väljer kommer olika värden adderas till ett funktionsvärde och det slutliga 
funktionsvärdet sparas sedan i databasen. Värdena adderas enligt följande tabell: 
 
 Funktionsvärde 
Filtrera +4000 
Visa QT +2000 
Pappershastighet 50mm/s +1000 
Känslighet +zoom*100 (zoom = 1,2,3 eller 4) 
Tabell 3. Hur mycket som adderas till funktionsvärdet beroende på val av funktion. 
 
Ex.  

Om användaren vill filtrera och ha tre gångers känslighet kommer funktionsvärdet bli 
4000+3*100=4300 
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Valet av värden är gjorda så att summan av funktionsvärdet nedanför en rad i tabellen aldrig 
kan bli större än värdet på den aktuella raden.  
 
Ex. 

Är pappershastigheten 50mm/s och fyra gångers känslighet vald så blir funktionsvärdet 1400 
vilket är mindre än 2000 som är värdet för visa QT. 

  
För att programmet ska veta vilka analysfunktioner som valts och därefter utföra dessa 
undersöks det ovan beskrivna funktionsvärdet. Är funktionsvärdet större än 3999 måste 
filtreringsrutan vara markerad. Nu kan 4000 dras av från funktionsvärdet och en kontroll görs 
ifall det kvarvarande funktionsvärdet är större än 1999. Om så är fallet har även visa QT valts 
och 2000 dras av från funktionsvärdet. Detta görs tills val av känslighet har kontrollerats. En 
känslighet kommer alltid att väljas och den fås genom att dividera det funktionsvärde som 
finns kvar efter alla kontroller med 100. 
 
Detta implementeras enkelt med några if-satser enligt följande: 
  
if(val>3999){ 

filterOn=true; val=val-4000; returnToSt=returnToSt+50;}  
if(val>1999){ 

showQTc=true; val=val-2000; returnToSt=returnToSt+20;}  
if(val>999) 

{zoomTime=true; val=val-1000; returnToSt=returnToSt+15;}  
if(val>150) 

{ampZoom=val/100; returnToSt=returnToSt+ampZoom;} 
     
I koden ovan är det variabeln val som innehåller funktionsvärdet. Det finns även en 
returnToSt variabel vilken vi kan kalla för en minnesvariabel. Denna variabel fungerar 
ungefär som funktionsvärdesvariabeln men den sparas undan i databasen för att programmet 
ska veta vad som gjorts med grafen nästa gång den laddas. Den använder dock inte samma 
värden utan här är summan av alla värden under 100 men principen för hur de används är 
densamma. Beroende på vilka analysfunktioner som utförs adderas följande värden till 
minnesvariabeln: 
 
 Minnesvariabeln 
Filtrera +50 
Visa QT +20 
Pappershastighet 50mm/s +15 
Känslighet +aktuella känsligheten (1,2,3 eller 4) 
Tabell 4. Hur mycket som adderas till minnesvariabeln beroende på vilka funktioner som är valda. 
 
Anledningen till att summan ska vara mindre än hundra är att en kontroll avgör när grafen ska 
skapas. Är värdet större än hundra ska den skapas på nytt med valda analysfunktioner, är det 
mindre ska den bara tas från databasen.  
 
När grafen visas på sidan används minnesvariabeln på samma sätt som funktionsvariabeln för 
att få fram vilka analysfunktioner som använts och markera dessa på skärmen. 
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Fig 17. Filter och en känslighet på 20mm/mV är vald. 
 
Valen av analysfunktioner skulle kunna ha sparats i databasen som olika boolean-variabler 
dvs. sant/falskt och de olika beräkningarna hade då kunnat undvikas. Anledningen till att detta 
inte gjordes var att inte hela systems skapades från grunden i detta exjobb utan endast 
analysmodulen. Databasen fanns alltså redan och Zenicor ville inte ändra på den såvida det 
inte var nödvändigt. Det fält som nu används till funktions- och minnesvärdet fanns redan 
men användes dock inte så därför valdes denna lösning. 
 
Valen av analysfunktioner skulle också ha kunnat skickas som olika boolean-variabler till 
doGet() genom anropet till denna. Den hade dock inneburit att mer av logiken flyttats till  
JSP-sidorna och koden för dessa sidor hade då blivit mer svårläst. 
 

4.1.2 Zoomfunktioner  
I systemet skulle två olika typer av zooming implementeras, zoomning i x-led och i y-led. För 
zoomningen i x-led, vilken innebär att pappershastigheten ändras, finns två alternativ 25mm/s 
och 50mm/s.  
Detta implementerades genom att bilden kan skapas i två olika storlekar där den för 50mm/s 
är dubbelt så bred som den för 25mm/s. Detta innebär också att det finns två olika funktioner 
för att skapa bakgrundsbilden beroende på pappershastighet. Den samplade signalen 
manipuleras dock inget när pappershastigheten ändras. 
 
För zoomning i y-led så ändras styrkan på signalen och här finns fyra olika alternativ 10, 20, 
30 och 40mm/mV. Då signalen i sitt originalutförande har en styrka på 10mm/mV 
implementerades detta enkelt genom att bara förstärka signalen till önskad styrka.  
 

4.1.3 Utskrift av grafer 
När graferna ska skrivas ut måste hänsyn tas till vilken pappershastighet som är vald. Ska en 
graf skrivas ut med pappershastigheten 50mm/s måste den delas upp i två delar. Görs inte 
detta får inte hela grafen plats på pappret och vissa delar går förlorade. Uppdelningen görs 
genom att skicka med ett argument vid anropet av doGet() som bestämmer huruvida grafen 
ska delas upp på två delar eller ej. Om grafen måste delas upp så återskapas den första halvan 
och skickas till sidan varefter det sker en radbrytning. Därefter återskapas den andra halvan 
och hamnar nu precis under den första. Är pappershastigheten 25mm/s vald så behöver grafen 
inte delas upp och kan därför hämtas direkt från databasen utan att återskapas. 
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5 Signalförbättring 
För att förbättra signalen används tre huvudsakliga metoder:  

• Eliminering av DC-nivå  
• Smoothing  
• Filtrering.  

För att kunna utföra denna signalförbättring implementerades först hjälpfunktioner som 
derivata- och faltningsfunktioner. 
 

5.1 Hjälpfunktioner 

5.1.1 Derivatafunktionen 
En approximation av derivatan utfördes numeriskt enligt formeln:  
 

])()()()()()[(_ 444444 x(n-1)-x(n),...,x(2)-x(3),x(1)-x(2)nyx =  där x är den vektor som ska 
deriveras. 
 
Detta implementerades enkelt med en for-loop som stegar igenom vektorn och gör det som 
står i formeln ovan. Skillnaden från en vanlig deriveringsfunktion är att varje värde tas 
upphöjt till fyra och detta görs för att skillnaden ska bli större mellan höga och låga värden.  
 

5.1.2 Faltningsfunktionen 
Då det inte fanns färdiga funktioner för filtrering eller transformering i Java var det enklast att 
skriva en faltningsfunktion som utför filtreringen i tidsplanet. Faltningsfunktionen 
implementerades med en for-loop där varje sampelvärde i EKG-signalen multipliceras med 
samtliga filtervärden. Alla dessa produkter adderades sedan ihop för varje sampelvärde i 
EKG-signalen. Detta enligt formeln för faltning: 
 

∑
=

−=
5000

0

][][][
p

pnhpxny  där x är EKG-signalen, h är filtret och y den filtrerade EKG-signalen. 

 
För att undvika problem när for-looparna stegar igenom de 500 första och 500 sista värdena i 
EKG-signalen så lägger faltningsfunktionen till 500 nollor i början och slutet av EKG-
vektorn.  Dessa nollor kommer inte att påverka filtreringen då de bara resulterar i ett antal 
nollmultiplikationer som adderas till den slutliga summan. Det läggs dock till 500 nollor efter 
EKG-signalen, vilka måste tas bort innan filtreringen är klar.  
 
För att slippa onödiga beräkningar så ligger samtliga filter som färdiga numeriska vektorer i 
koden.   
 

5.2 Eliminering av DC-nivå  
Då olika mätningar har olika DC-nivåer uppstår problem vid plottningen av dem. För att 
undvika detta subtraheras från varje sampelpunkt det totala medelvärdet av alla sampel och 
mätningen centreras kring nollnivån. Detta underlättar då man vill kunna jämföra de olika 
signalernas amplitud och därmed få en mer jämförbar bild av EKG-kurvorna.  
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5.3 Smoothing  
En bra metod då man vill uppnå ett bättre signal-brusförhållande är att införa en smoothing 
funktion. Smoothingfunktionen har implementerats enligt följande formel: 
 

34/
]4[]3[*2]2[*4]1[*6

][*8]1[*6]2[*4]3[*2]4[
][_ ⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
+++++++

++−+−+−+−
=

ndatandatandatandata
ndatandatandatandatandata

nnydata

   
Det hela går ut på att varje samplat värde ersätts med ett viktat medelvärde av närliggande 
sampel. Kurvan delas in i intervall om nio sampel där sampel nummer fem ligger i mitten. 
Dessa nio sampel multipliceras med olika vikter där sampel fem får störst vikt, sampel fyra 
och sex får näst störst vikt osv. till sampel ett och nio som får minst vikt. I nästa iteration 
förskjuts intervallet med en position, dvs. sampel nummer ett trillar ut ur intervallet och 
istället tillkommer sampel nummer tio. Sampel nummer sex ligger nu i mitten och får därför 
störst vikt enligt principen beskriven ovan. På detta vis itererar funktionen igenom hela 
signalen.  
 

ig 18. Den taggigia kurvan representerar signalen innan smoothing, och den mjuka efter smoothing. 

5.4 Filtrering 
t sätt dämpa brus har vi använt oss av olika filtertyper. I en EKG signal 

 

F
 

För att på ett effektiv
ligger den största delen av informationen mellan frekvenserna 0.15-80 Hz. Här valdes att 
filtrera den samplade signalen med ett bandpassfilter av typen Butterworth (1:a ordningen)
med skärfrekvenserna 2 och 30Hz. Utseendet på filtret följer nedan. 
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om transformerat till tidsplanet får följande utseende: 

nnδ  
 

en samplade signalen kan även innehålla störningar med olika utseende. Dessa uppkommer 

arna utmärker 

S
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D
troligen på grund av att patienten rör sig eller annan muskelaktivitet, t ex från 
andningsmuskulaturen men kan också uppstå vid signalöverföringen. Störning
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sig antingen genom höga, breda pulser i början eller slutet av signalen eller som brus 
någonstans på signalen. Tyvärr ligger detta brus i samma frekvensområde som de intre
delarna i EKG-signalen och kan därför inte filtreras bort. 
 

ssanta 

Fi g alen.  

e breda pulserna detekteras samtidigt som QRS-komplexen. För att avgöra ifall det är en 
r 

e 

ör att detektera brus används en tröskel som är 50 % av den i kapitel 5.1.1 beskrivna 
an är 

å 

tta gjorts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ng 19. Vänstra delen visar en bred puls i slutet av signalen och högra delen visar brus mitt på si

 
D
bred puls eller ett riktigt QRS-komplex som hittats så kontrolleras bredden en liten bit unde
toppen. QRS-komplexen är spetsiga medan pulserna har en bred topp. Om det som hittats 
identifierats som en bred puls så sätts alla sampel från pulsens start till dess slut till det värd
som EKG-signalen hade precis innan pulsens start. I grafen syns detta nu som ett rakt sträck 
istället för pulsen. Med denna modifierade EKG-signal anropas nu åter funktionen som letar 
QRS-komplex. Detekteras några mer breda pulser så görs processen om igen annars finns 
bara QRS-komplexen kvar och programmet kör vidare.  
 
F
derivatafunktionen. Bruset har många tydliga, spetsiga toppar vilket innebär att derivat
mycket högre här än i den övriga signalen. Skär EKG-signalen tröskeln mer än 13 gånger 
under ett intervall om 500ms identifieras detta som brus och det tas bort ur EKG-signalen p
samma sätt som de höga pulserna beskrivna tidigare. Valet av 13 skärningar mellan 
tröskelvärdet och EKG-signalen kommer från tester av ett antal olika värden. När de
anropas samma funktion igen men med den ”nya” EKG-signalen. Detekteras nytt brus tas 
detta bort annars fortsätter programmet. 
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6 Kompensering vid överföring 
Vid överföring av EKG-signalen från enheten till dator uppstår en viss förskjutning beroende 
på överföringsmetod. Kopplas enheten direkt till dator via kabel sker överföringen 
problemfritt och hela den uppmätta signalen presenteras. Vid överföring via vanlig telefon 
eller mobiltelefon innehåller de 15 första samplen felaktig information och en viss 
förskjutning av EKG-signalen jämfört med sladdöverföring uppstår. EKG-signalen förskjuts 
även med tiden vilket medför att hela ursprungssignalen inte ryms under det tio sekunder 
långa tidsintervallet utan viss information går förlorad i slutet av signalen. Amplituden 
varierar inte i lika stor skala mellan överföringsmetoderna och då denna amplitudskillnad inte 
påverkar beräkningarna har ingen åtgärd skett.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 20. Grafen till vänster visar det första QRS komplexet skickat dels med sladd (heldragen kurva) och dels 
med telefon (streckad kurva) innan kompensering. Grafen ovan till höger visar det sista QRS komplexet 
skickat med dels sladd (heldragen kurva) och dels med telefon (streckad kurva) innan kompensering. 
Dessa båda grafer visar att med ökande tid så växer avståndet mellan de båda kurvorna. I figuren till 
vänster är skillnaden mellan komplexen cirka 20 sampel medan skillnaden är nästan 50 sampel i den 
högra bilden. 

 
Genom att eliminera sampel ur den förskjutna EKG signalen kompenseras de båda ovan 
nämnda förskjutningsproblemen. De första 15 samplen innehållande felaktig information tas 
bort ur signalen men även intervallvis utvalda sampel i signalen tas bort för att förskjutningen 
inte ska öka under tidsintervallet. Under signalens första 1000 sampel plockas vart hundrade 
sampel bort och i intervallet 1000-2000 sampel plockas vart trehundrade sampel bort för att 
därefter övergå till vart hundrafemtionde sampel fram till signalens slut. Analys av ett antal 
signaler där olika överföringsmetoder använts har legat till grund för valet av 
elimineringsalgoritm. Analysen har gjorts i Matlab och därefter implementerats i systemet.  
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Fig 21. Grafen till vänster visar det första QRS komplexet skickat dels med sladd (heldragen kurva) och dels 

med telefon (streckad kurva) efter kompensering. Grafen ovan till höger visar det sista QRS komplexet 
skickat del med sladd och dels med telefon (streckad kurva) efter kompensering. Här syns en klar 
förbättring då kurvorna nu nästan ligger i fas med varandra och därför är oberoende av 
överföringsmetod.   

       
Ur signalen, som från början innehåller 5000 sampel, tas de 15 första samplen bort och 
därefter ytterligare 31 sampel med hjälp av tidigare beskriven elimineringsalgoritm. Signalen 
är alltså bara 4954 sampel lång och måste därför utökas med 46 sampel för att den ska ha 
samma längd som innan. Genom att fylla på med 46 sampel i slutet innehållandes den 
modifierade signalens sista värde fås återigen 5000 sampelpunkter. De sampel som tas bort ur 
signalens tidigare delar medför att information försvinner men då det rör sig om så pass få 
sampel kan det anses vara försumbart för beräkningarna som programmet utför.    
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7 Detektion av lämpliga punkter 
För att kunna ta fram RR-tider och QTc-tider krävs det först att vissa punkter på EKG-kurvan 
identifieras. Punkterna som söks är R toppen för RR-tider (se kapitel 6.1) samt Q och T för 
QTc-tider (se kapitel 6.2). 
 

7.1 Söka toppen av QRS-komplexen 
QRS-komplexen syns i EKG kurvan som en kraftigt uppåtgående kurva följt av en lika 
kraftigt nedåtgående kurva. För att på ett smidigt sätt finna denna topp filtreras signalen med 
dämpade bruskomponenter genom ett bandpassfilter. Skärfrekvenserna sätts till 8 och 30 Hz 
då QRS-komplexens energiinehåll ligger i detta frekvensområde. Dessa filter 
implementerades som ett hög- och ett lågpassfilter av typen Butterworth (1:a ordningen) med 
följande utseende: 
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Som transformerat till tidsplanet ger följande filter: 
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Filtreringen görs för att reducera så mycket som möjligt av allt annat än QRS-komplexen. 
Genom att använda deriveringsfunktionen som beskrevs tidigare hittas de sampel där EKG 
signalen har mest lutning och då störningarna är bortplockade kommer högsta derivatorna 
utgöras av QRS-komplexen. Med hjälp av ett tröskelvärde på 12 % av maxvärdet av den 
deriverade signalen hittas sedan topparna av QRS-komplexen. Skärningen mellan 
tröskelvärdet och den deriverade signalen ger ett sampelvärde i uppåtgående riktning, alltså på 
sträckan mellan Q och R, och ett sampelvärde i neråtgående riktning mellan R och S. Toppen 
av QRS-komplexet, det vill säga R punkten, är alltså maxvärdet mellan dessa båda sampel. 
 

7.2 Söka efter start och slut på QT-intervallet 
För att hitta starten på QT-intervallet skapas först en vektor innehållandes 5000 ettor. Ur 
EKG-signalen detekterades sedan starten och sluten av QRS-komplexen. Dessa punkter hittas 
genom att stega ner på båda hållen från toppen av komplexen. Stegningen pågår tills 
skillnaden mellan det aktuella samplet och det nästkommande är tillräckligt liten eller negativ 
det vill säga tills man funnit starten respektive slutet på QRS-komplexen. 
 
Alla sampelpunkter i dessa intervall sätts till noll i vektorn innehållandes 5000 ettor. 
Denna vektor innehåller då alltså ettor på alla positioner utom där det i den ursprungliga 
signalen legat ett QRS-komplex då dessa positioner tilldelats värdet noll.  
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Ex. 
Om första QRS-komplexet i originalsignalen ligger på samplen 30-300 kommer vektorn med ettor 
och nollor innehålla ettor på positionerna 1-29 för att sedan innehålla nollor på positionerna 30-
300 och så vidare med ettor till nästa QRS-komplex.  

 
För att hitta slutet på QT-intervallet tas de detekterade QRS-komplexen bort ur EKG-signalen 
genom att multiplicera EKG-signalen med vektorn innehållande nollor och ettor. 
 
I denna signal finns i princip alltså bara P-vågen och T-vågen kvar. Då T-vågens energiinehåll 
ligger i de lägre frekvensområdena väljer vi att lågpassfiltrera denna signal genom ett 
Butterworthfilter (1:a ordningen) med skärfrekvensen 8 Hz. T-vågen förstärks och övriga 
komponenter dämpas och filtret har följande utseende: 
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Som transformerad till tidsplanet blir: 
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Filtret ovan förstärker T-vågen och dämpar övriga komponenter.  
 
Först identifieras slutet på QRS-komplexet ur vektorn innehållande nollor och ettor genom att 
kontrollera när omslaget från noll till ett sker. Efter det jämförs EKG-signalen utan QRS-
komplex, som filtrerats med filtret ovan, med ett tröskelvärde som är 15 % av signalens 
maxvärde. Tröskelvärdet togs fram genom testning vilket beskrivs i kapitel 6.3. Ett 
preliminärt slut på T-vågen sätts sedan till den position där EKG-signalen utan QRS-komplex 
är nedåtgående och skär tröskelvärdet. För att veta om signalen är nedåtgående kontrolleras 
skillnaden mellan det aktuella och det nästkommande sampelvärdet. Så länge det 
nästkommande är mindre än det aktuella sampelvärdet så är den nedåtgående. Inom ett 
intervall på 30 sampel runt det preliminära slutet sätts sedan det lägsta värdet till det definitiva 
slutet på T-vågen. 
 
I vektorn med nollor och ettor förlängs nu intervallet med nollor från QRS-komplexets start 
till slutet på T-vågen. Genom att finna positioner då vektorn skiftar från ett till noll, alltså 
starten av ett QRS-komplex, och från noll till ett, slutet på T-vågen, räknas tiden fram för 
varje QT-intervall. Dessa intervall markeras med en markör i graferna. 
 
Skulle algoritmen missa slutet på T-vågen eller sätta det mycket för tidigt har en övre och 
undre gräns för hur lång en QT-tid får vara lagts in. Den undre gränsen är 200ms och den övre 
600ms. Uppfylls inte detta plockas den felaktiga QT-tiden bort ur vektorn innehållandes 
dessa. 
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7.3 Framtagning av tröskelvärden 
För att hitta olika punkter i EKG-kurvan har tröskelvärden använts. Hur dessa tagits fram 
beskrivs nedan.  
 

7.3.1 Tröskelvärde för detektering av QRS-komplex toppar 
För alla tröskelvärden som beskrivs och testats nedan skrivs bara hur stor procent av det 
maximala värdet för EKG-signalens derivata som används. 
 
Valet av tröskelvärde har skett utifrån ett stort antal EKG-signaler från olika patienter och 
testpersoner som fanns sparat i Läkarsystemet. Värdet får inte vara för högt då det är stor risk 
att toppar som är mycket lägre än den högsta toppen missas. Det kan inte heller sättas för lågt 
då detta skulle resultera i att främst förhöjda T-vågor, men även förhöjda P-vågor felaktigt 
skulle identifieras som QRS-komplex. 
 
Ett exempel på för hög tröskel ses i figur 20 nedan, där tröskeln är på 25 %. Där missas ett 
QRS-komplex efter drygt tre sekunder. I figur 21 har sedan tröskeln sänkts till 12 %, och 
QRS-komplexet hittas. 
 

Fig 22. Tröskelvärde på 25 % av maximala värdet av kurvans derivata för att hitta toppen av QRS-komplexet. 
Tidpunkterna i figuren är angivna i sekunder. 

 

ig 23. Tröskelvärde på 12 % av maximala värdet av kurvans derivata för att hitta toppen av QRS-komplexet. 

både figur 20 och 21 missas ett QRS-komplex precis innan markeringen av åtta sekunder. 

2 

F
Tidpunkterna i figuren är angivna i sekunder. 

 
I 
För att detta komplex ska hittas måste tröskeln sänkas till 6 %. Med detta låga tröskelvärde 
identifieras dock felaktigt andra höga utslag i kurvan som QRS-komplex. Detta syns i figur 2
nedan där QRS-komplexet innan åtta sekunders markeringen har hittats men även den höga 
toppen efter det nyligen funna QRS-komplexet identifieras felaktigt som ett QRS-komplex.  
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Fig 24. Tröskelvärde på 6 % av maximala värdet av kurvans derivata för att hitta toppen av QRS-komplexet. 
  Tidpunkterna i figuren är angivna i sekunder. 

 
Det går alltså inte att hitta något värde som ger perfekt resultat på alla kurvor. Efter flera 
tester och avvägningar valdes slutligen 12 % som tröskelvärde då detta gav det bästa 
övergripande resultatet. 
 

7.3.2 Tröskelvärde för detektering av brus 
För alla tröskelvärden som beskrivs och testats nedan skrivs bara hur stor procent av det 
maximala värdet för EKG-signalens derivata som används. 
 
För att detektera brus är inte valet av tröskelvärde lika noggrant som vid valet av övriga 
värden. Tröskeln kan dock inte vara för låg vilket skulle resultera i att allt skulle ses som brus. 
Den kan inte heller vara för hög för detta skulle då resultera i att visst brus inte skulle 
identifieras. Studeras en kurva med brus (figur 23 nedan) syns det att bruset har mycket högre 
amplitud än allt annat normalt i kurvan. 
 

Fig 25. Kurva med brus, bruset har mycket högre amplitud. 
 
Ett lämpligt värde visar sig efter tester vara 50 % av maxvärdet då allt brus eliminerats och 
den övriga signalen är opåverkad. 

7.3.3 Tröskelvärde för detektering av slutet på T-vågen 
För alla tröskelvärden som beskrivs och testats nedan, skrivs bara hur stor procent av det 
maximala värdet av EKG-signalen som används. 
 
För att uppnå en god approximation av slutet på T-vågen krävs ett lågt tröskelvärde. Ett för 
högt värde resulterar i att vågor missas helt eller att de får ett för tidigt slut. Detta illustreras i 
figur 24 nedan. I figur 24 har ett tröskelvärde på 30 % använts och i figur 25 har ett 
tröskelvärde på 15 % använts. Med 30% som tröskel syns att tredje, fjärde, femte och sjunde 
QT-intervallet missas. I figuren med 15% som tröskel missas däremot bara det femte 
intervallet. Vid noggrannare kontroll syns även att slutet på vissa QT-intervall på den övre 
kurvan är satta för tidigt. Även detta problem undviks då 15% används som tröskel.  
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Fig 26. Tröskelvärde på 30 % av kurvans maxvärde för att hitta slutet på T-vågen. 
 

Fig 27. Tröskelvärde på 15 % av kurvans maxvärde för att hitta slutet på T-vågen. 
 
Tröskel värdet kan inte heller sättas till ett för lågt värde då detta resulterar i att ett förtidigt 
slut skulle hittas i brusiga kurvor. Detta ses i figur 26 nedan, där slutet på T-vågen efter sju 
sekunder har satts för tidigt.  
 

ig 28. Tröskelvärde på 10 % av kurvans maxvärde för att hitta slutet på T-vågen. F
 

 
Fig 29. Tröskelvärde på 15 % av kurvans maxvärde för att hitta slutet på T-vågen 

ett över alla testresultat gav ett tröskelvärde på 15% det absolut bästa resultatet. 
 
S
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8 Beräkning av hjärtrytm och QTc-tid 
När de nödvändiga punkterna (Q, R och T) hittats i signalen kan hjärtrytm och QTc-tider 
beräknas. För att detta ska kunna göras måste dock först RR-tiderna beräknas (se figur 6). 

8.1 Beräkning av RR-tid 
För att räkna ut RR-tiderna, dvs. tiden mellan två R toppar används den vektor där samplen 
för QRS-komplexens toppar finns sparade. RR-tiderna beräknas genom att tidpunkten för 
toppen hos ett QRS-komplex subtraheras med tidpunkten för närmast föregående QRS-
komplex topp. Efter att alla RR-tider har beräknats sparas de i en vektor. Antalet RR-tider 
varierar från patient till patient beroende på hjärtrytmen.  
 
Möjligheten till att någon R topp har missats eller att en hög T-våg av misstag identifierats 
som ett QRS-komplex finns. För att minimera felet som det medför har en övre och en undre 
gräns på hur lång RR-tiden får vara lagts in. Den undre gränsen är 300ms och den övre är 
1500ms. Detta begränsar dock den hjärtrytm som kan mätas till ett intervall från 40 
slag/minut till 200 slag/minut. Patienterna bör utföra mätningen i vila och då är chansen liten 
att någon skulle hamna utanför detta intervall. 
 

8.2 Beräkning av QTc-tid 
För att beräkna QTc tiderna då hjärtrytmen är över 60 slag/minut användes till en början 
Bazetts formel. Denna innebär att man tar den aktuella QT-tiden dividerat med roten ur 
föregående RR-tid. Skulle hjärtrytmen vara under eller lika med 60 slag/minut sätts QTc-tiden 
lika med QT-tiden och ingen hänsyn tas till RR-tiden. 
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Efter samtal med Zenicor ändrades dessa beräkningar då denna formel ger fel QTc-tider vid 
påverkan av vissa arytmier. Istället valdes att använda ett medelvärde av RR-tiderna vid en 
hjärtrytm över 60 slag/minut. 
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Alla QTc-tider beräknas och sparas i en vektor. Då QTc-tiderna för en patient inte varierar 
nämnvärt under en mätning väljs ett medianvärde av de undansparde QTc-tiderna ut. Att vi 
väljer ett medianvärde beror på att skulle man få med en helt felaktigt QTc beräkning 
påverkar inte detta värde medianvärdet i samma grad som det skulle påverka ett medelvärde.  
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8.3 Beräkning av hjärtrytm 
Zenicors krav för att en hjärtrytm ska beräknas var att minst sex slag måste identifieras i 
EKG-signalen. Alla de beräknade RR-tiderna sorteras och läggs i en ny vektor. Ur denna 
vektor plockas sedan det mellersta värdet samt de två närliggande värdena åt vänster 
respektive höger ut. För att beräkna hur många slag detta blir per sekund summerar vi tiden 
för de fem slagen och dividerar med fem. Då enheten för hjärtrytm är slag per minut måste 
denna kvot multipliceras med 60. Allt detta enligt formeln nedan: 
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9 Testning   

9.1 Detektion av QT-intervall och R-topp 
För att testa de tröskelvärden som använts samt hur bra störningsborttagningen fungerar har 
50 olika EKG-mätningar från patienter och testpersoner kontrollerats. Testningen har delats in 
i fyra olika felkategorier: Slut för T-våg sätts för tidigt, slut för T-våg sätts för sent, missad R-
topp pga. störning och missad R-topp pga. för lågt tröskelvärde. Att T-vågens slut sätts för 
tidigt/sent beror på att tröskelvärdet inte är optimalt och en felaktig slutpunkt sätts. I dessa 50 
mätningar fanns totalt 687 QT-intervall och den automatiska uträkningen av QTc-tider 
missade 22 av dessa intervall. Detta motsvarar alltså en felprocent på knappt 3%. 
Anledningen till dessa missade intervall är att funktionen triggat på störningar eller att 
tröskelvärdet inte är optimalt och plockades därför bort ur beräkningarna enligt metoden 
beskriven i kapitel 7.2. I de 50 EKG-mätningarna fanns totalt 711 R-toppar och av dessa 
missades totalt 8 stycken, dvs. en felprocent på cirka 1%. Det bör också tilläggas att 3 av de 6 
missade R-topparna pga. triggning på störningar kommer från en och samma EKG-mätning.     
 
 Totalt antal missade T-våg sätts för tidigt T-våg sätt för sent 
QT-intervall missade: 22 19 3 
Tabell 5. Antalet missade QT-intervall. 
 
 Totalt antal missade  Pga. störning Pga. lågt tröskelvärde 
R-toppar missade: 8 6 2 
Tabell 6. Antalet missade R-toppar. 
 

9.2 QT-tider 
Testningen av QT-tider (även RR-tider, se kapitel 9.3) har utförts på oss själva och med hjälp 
av följande metod:  
 
För att testa hur bra framtagningen av QT-tider fungerat så togs mätningar med traditionell 
EKG-utrustning (Marquette 12) samtidigt som vi mätte med Zenicors EKG-utrustning. Från 
Marquette 12 fick vi en standard-EKG utskrift som vi sedan kunde mäta QT-tider manuellt 
på. På varje mätning togs fyra QT-tider fram och jämfördes med de som analysmodulen i 
systemet tagit fram automatiskt. 
 
Samtliga mätningar gjordes med en pappershastighet på 25mm/s och då blir varje millimeter 
på papperet 0.04s. Med vanlig linjal och penna gick det alltså inte att få mer än två 
värdesiffrors noggrannhet och vi ansåg på grund av detta att värden som skiljer sig mindre än 
±0.02s var tillräckligt bra. För bilder på samtliga mätningar se appendix A. 
 
Mätning 1 
Manuellt framtagen QT-tid Automatiskt framtagen QT-tid Differens  
0.37s 0.378s 0.008s 
0.36s 0.354s 0.006s 
0.35s 0.338s 0.012s 
0.36s 0.342s 0.018s 
Tabell 7. Manuellt framtagna QT-tider och automatisk framtagna QT-tider samt dess skillnad. 
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Mätning 2 
Manuellt framtagen QT-tid Automatiskt framtagen QT-tid Differens 
0.36s 0.334s 0.026s 
0.36s 0.358s 0.002s 
0.36s 0.362s 0.002s 
0.35s 0.358s 0.008s 
Tabell 8. Manuellt framtagna QT-tider och automatisk framtagna QT-tider samt dess skillnad.. 
 
Mätning 3 
Manuellt framtagen QT-tid Automatiskt framtagen QT-tid Differens 
0.36s 0.352s 0.008s 
0.36s 0.342s 0.018s 
0.36s 0.346s 0.014s 
0.35s 0.342s 0.008s 
Tabell 9. Manuellt framtagna QT-tider och automatisk framtagna QT -tider samt dess skillnad. 
 
Mätning 4 
Manuellt framtagen QT-tid Automatiskt framtagen QT-tid Differens 
0.36s 0.372s 0.012s 
0.36s 0.344s 0.016s 
0.34s 0.346s 0.006s 
0.36s 0.346s 0.014s 
Tabell 10. Manuellt framtagna QT-tider och automatisk framtagna QT-tider samt dess skillnad. 
 
Mätning 5 
Manuellt framtagen QT-tid Automatiskt framtagen QT-tid Differens 
0.36s 0.356s 0.004s 
0.34s 0.328s 0.012s 
0.34s 0.332s 0.008s 
0.36s 0.334s 0.026s 
Tabell 11. Manuellt framtagna QT-tider och automatisk framtagna QT-tider samt dess skillnad. 
 
Endast två av värdena i tabellerna ovan har en differens större än ±0.02s (mätning 2 och 5). 
 

9.3 RR-tider 
RR-tiderna togs fram och testades på samma kurvor som togs i samband med testningen av 
QT-tiderna.  
 
Samtliga mätningar gjordes med en pappershastighet på 25mm/s och då blir varje millimeter 
på papperet 0.04s. Med vanlig linjal och penna gick det alltså inte att få mer än två 
värdesiffrors noggrannhet och vi ansåg på grund av detta att värden som skiljer sig mindre än 
±0.02s var tillräckligt bra. För bilder på samtliga mätningar se appendix A. 
 
Mätning 1 
Manuellt framtagen RR-tid Automatiskt framtagen RR-tid Differens  
0.88s 0.872s 0.008s 
0.82s 0.824s 0.004s 
0.81s 0.808s 0.002s 
Tabell 12. Manuellt framtagna RR-tider och automatisk framtagna RR-tider samt dess skillnad. 
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Mätning 2 
Manuellt framtagen RR-tid Automatiskt framtagen RR-tid Differens 
0.92s 0.916s 0.004s 
0.88s 0.880s 0.000s 
0.80s 0.81s 0.01s 
Tabell 13. Manuellt framtagna RR-tider och automatisk framtagna RR-tider samt dess skillnad.  
 
Mätning 3 
Manuellt framtagen RR-tid Automatiskt framtagen RR-tid Differens 
0.90s 0.894 0.006s 
0.96s 0.952s 0.008s 
0.94s 0.932s 0.008s 
Tabell 14. Manuellt framtagna RR-tider och automatisk framtagna RR-tider samt dess skillnad. 
 
Mätning 4 
Manuellt framtagen RR-tid Automatiskt framtagen RR-tid Differens 
1.02s 1.032s 0.012s 
0.95s 0.946s 0.004s 
0.92s 0.912s 0.008s 
Tabell 15. Manuellt framtagna RR-tider och automatisk framtagna RR-tider samt dess skillnad. 
 
Mätning 5 
Manuellt framtagen RR-tid Automatiskt framtagen-RR tid Differens 
0.78s 0.778s 0.002s 
0.77s 0.78s 0.01s 
0.84s 0.844s 0.004s 
Tabell 16. Manuellt framtagna RR-tider och automatisk framtagna RR-tider samt dess skillnad 
 
Här ser vi att alla värden ligger inom ±0.02s och anser därför att även framtagningen av RR-
tiderna är acceptabel. Utifrån RR-tiderna beräknas sedan hjärtrytmen och även där fås då ett 
korrekt värde.  
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10 Resultat 
Nedan följer ett antal figurer med utskrifter från programmet som visar hur olika funktioner 
förbättrar EKG-signalen samt hur de presenteras på skärmen 
 

10.1 Signalförbättring 
Nedan följer grafiska resultat av de gjorda signalförbättringarna. 
 

10.1.1 Eliminering av störningar 

Fig 30. Graf med brus och en bred stapel innan filtrering 
 

Fig 31. Grafen från fig 30 efter filtrering 
 

10.1.2 Filter 
För bättre överskådlighet används pappershastighet 50mm/s och känslighet 40mm/mV. 

ig 33. Grafen från fig 32 fast med filterfunktionen vald 

Fig 32. Graf utan filterfunktionen vald. 
 

F
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10.2 Analysfunktioner 
e olika analysfunktionerna. 

0.2.1 Zoomning 

0.2.2 Markering av QT-intervall och QRS-komplex 

Nedan följer grafiska resultat av d
 

1

Fig 34. Graf med pappershastighet 25mm/s, känslighet 10mm/mV. 
 

Fig 35. Graf med pappershastighet 50mm/s och känslighet 30mm/mV. 
 

1

Fig 36. Graf där QT-intervall och QRS-komplex markerats. 
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10.3 Jämförelse mellan nya och gamla systemet 

Fig 37. Graf från det gamla systemet. 
 

ig 38. Grafen från fig 37 fast från det nya systemet. Här syns parametrarna HR samt QTc men även de olika F
analysfunktionerna som kan väljas i det nya systemet. 
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11 Framtagning av statistik och förenkling av 
administrationen   

Under prioritetsnivå tre skulle en del mindre ändringar av systemet göras. En statistikdel 
skulle tas fram dels för läkare och dels för Zenicor. Även en administrativ del som gör 
systemet enklare att överskåda samt förenkla tillägg och borttagning av organisationer skulle 
utvecklas.  
 
För att kunna utföra ovan nämnda åtgärder krävs viss förståelse om hur data skickas mellan 
JSP-sidan och Java-kod.   
 

11.1 Överföring av data 
För samtliga anrop mellan JSP-kod och Java-kod sker kommunikationen genom servlets. Men 
till skillnad från när plottar skall visas (se kapitel 4) används nu istället doPost(). Skillnaden 
mellan de två är att vid doGet() anrop skickas alla argument via URL:en men vid ett anrop av 
doPost() skickas argumenten via http huvudet. doPost() anropas inte heller den via en URL i 
koden utan genom ett submit-kommando någonstans i JSP-koden, som i sin tur är kopplad till 
en URL. Ett submit-kommando innebär att all den data som ligger i olika fält på sidan, eller 
som finns i något slags Form (för beskrivning av Form se kapitel 11.4.2) skickas till Java-
koden. Precis som med doGet() anropen måste det dock finnas en mappning i web.xml för 
doPost().[1]  
 
<servlet-mapping> 
 <servlet-name>action</servlet-name> 
 <url-pattern>*.do</url-pattern> 
</servlet-mapping>  
 
I koden ovan mappas alla URL adresser som slutar med .do till en servlet med namnet action.  
 
<servlet> 
 <servlet-name>action</servlet-name> 
 <servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class> 
 <init-param> 
  <param-name>config</param-name> 
  <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value> 
 </init-param> 
 <load-on-startup>1</load-on-startup> 
</servlet> 
 
I koden ovan kopplas klassen org.apache.struts.action.ActionServlet till en servlet med 
namnet action. Varje gång action anropas används då org.apache.struts.action.ActionServlet 
eller någon klass som ärvt från den. Den här servleten kan alltså anropas av olika anledningar, 
för att programmet skall veta vilken klass som användas för det specifika anropet mappas 
dessa i struts-config.xml.  
 
<action path="/saveorg" type="se.zenicor.ekg.action.SaveOrganizationAction" 
name="orgForm" scope="session" input="/WEB-INF/jsp/orgform.jsp"> 
 <forward name="success" path="/admin.do" redirect="true"/> 
 <forward name="normaluser" path="/admin.do" redirect="true"/> 
</action> 
 
Ovan syns en liten bit ur struts-config.xml. Denna del används när URL-adressen saveorg.do 
anropas. Vid anrop används klassen se.zenicor.ekg.action.SaveOrganizationAction, vilken är 
en underklass till org.apache.struts.action.ActionServlet. Beroende på vad som händer i 
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klassen returnerar den antingen ”success” eller ”normaluser”. I det här fallet spelar det ingen 
roll utan programmet kommer hoppa vidare inom struts-config.xml till admin.do och utföra 
någon actionservlet där. 
 
Vilken adress som används när submit-kommandot utförs bestäms i JSP-filen. Nedan finns 
koden som bestämmer att det är saveorg.do som ska användas. 
 
<html:form action="saveorg.do" method="post" enctype="multipart/form-data" name="saveOrgForm" 
scope="session" type="se.zenicor.ekg.form.UploadForm"> 
 

11.2 Statistik för läkarna  
Den statistik som Zenicor fått förfrågningar om från läkare var antalet mätningar som finns att 
tillgå per patient. Statistiken skulle synas vid en översikt över samtliga patienter.  
 
Detta var enkelt att implementera då varje patient i databasen är kopplad till alla mätningar i 
databasen som han/hon gjort. För varje patient som ska stå med i översikten görs en sökning i 
databasen på mätningar för den aktuella patienten där antalet hittade mätningar är antalet 
gjorde mätningar. Detta är dock inte helt sant då läkare kan ha raderat mätningar ur databasen 
och de kommer då inte räknas med. Läkarna var dock bara intresserade av antalet mätningar 
som finns i databasen, alltså de mätningar som går att titta på. 
 

ig 39. Lista över patienter från gamla systemet. 

ig 40. Lista över patienter från det nya systemet. 

 
F
 
 

 
F
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11.3 Statistik för Zenicor 
Zenicor ville ha statistik över hur många mätningar varje sjukhus gjort totalt samt hur många 
mätningar som gjorts de senaste två månaderna. De ville även veta om mätningarna var 
inskickade via telefon eller kabel. Zenicor ville till skillnad från läkarna inte bara veta hur 
många mätningar som fanns i databasen utan vill även ha med sådana mätningar som tagits 
bort ur databasen i statistiken. För detta krävdes att nya fält lades till i databasen för varje 
patient. Fälten som lades till var: 

• delLastMonthCable:  Här sparas antalet raderade mätningar som skickats in förra  
månaden via kabel. 

• delThisMonthCable:  Här sparas antalet raderade mätningar som skickats in aktuell  
månad via kabel. 

• delLastMonthPhone:  Här sparas antalet raderade mätningar som skickats in förra  
månaden via telefon. 

• delThisMonthPhone:  Här sparas antalet raderade mätningar som skickats in aktuell  
månad via telefon. 

• lastMonth:  Här sparas vilken den förra månaden var. 
• delTotalPhone:  Här sparas totala antalet raderade mätningar som skickats in via 

telefon. 
• delTotalCable:  Här sparas totala antalet raderade mätningar som skickats in via 

kabel. 
Varje gång en mätning raderas kontrolleras när mätningen togs emot samt hur den skickades 
in. Om den skickats in någon gång de två senaste månaderna så ökades värdet i berörda fält 
med ett, ifall mätningen gjordes. Innan detta kontrolleras att värdet i lastMonth verkligen är 
förra månaden i förhållande till aktuell tid. Ifall den inte är det så skrivs de värden som ligger 
i delLastMonthCable och delLastMonthPhone över med värden från delThisMonthCable resp. 
delThisMonthPhone. delThisMonthPhone och delThisMonthCable sätts därefter till noll och 
lastMonth uppdateras till korrekt månad. Kontrollen av värdet i lastMonth görs även när data 
hämtas för att visas. 
 
Ex. 

Innehåll i databasen: 
delLast 

MonthCable 
delThis 

MonthCable 
delLast 

MonthPhone
delThis 

MonthPhone
lastMonth delTotal 

Phone 
delTotal 
Cable 

0 2 4 1 Februari 78 10 
 

Aktuellt datum är den 1:a april och en användare tar bort en mätning som gjorts i mitten på mars 
och skickats in via telefon. Först kontrolleras värdet i lastMonth, men då det blivit ny månad (1:a 
april) är inte längre februari förra månaden. Detta resulterar i att databasen kommer att skrivas 
om till följande: 

 
delLast 

MonthCable 
delThis 

MonthCable 
delLast 

MonthPhone
delThis 

MonthPhone
lastMonth delTotal 

Phone 
delTotal 
Cable 

2 0 1 0 Mars 78 10 
 

Nu kontrolleras vilka fält som ska uppdateras. Då mätningen gjordes i mitten på mars och 
skickades in via telefon ska alltså delLastMonth och delTotalPhone uppdateras. Innehållet i 
databasen blir slutligen: 
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delLast 
MonthCable 

delThis 
MonthCable 

delLast 
MonthPhone

delThis 
MonthPhone

lastMonth delTotal 
Phone 

delTotal 
Cable 

2 0 2 0 Mars 79 10 
 

För att sedan få totala antalet mätningar söks även databasen igenom på antalet mätningar varje 
patient har sparat de två senaste månaderna samt det totala antalet sparade mätningar. Dessa 
värden adderas sedan samma med respektive borttaget värde och presenteras på skärmen. 

 
Presentation av statistiken är ordnad enligt organisation, enhet och slutligen patient. Man får 
alltså först upp antalet mätningar från samtliga patienter som tillhör aktuell organisation. 
Varje organisation är indelad i enheter och för dessa ser man antalet mätningar som varje 
enhets patienter har gjort. Väljer man att expandera en organisation får man även upp dess 
patienter under respektive enhet och hur många mätningar varje patient gjort. 
 

 
Fig 41. Statistik för Zenicor. Rader med fet text är organisationer, under dessa visas dess enheter och vid 

expandering visas även patienter. 
 
Tyvärr visade det sig att en patient kunde byta enhet utan att detta sparades undan i databasen 
vilket resulterade i att information om hur många mätningar en patient gjort gick förlorad. 
Statistiken var därmed inte fullständig och därför inte användbar för Zenicor. 
 

11.4  Förenkling av administrativ del 
Som systemet fungerade innan fanns inget webbstöd för att lägga till, ta bort eller ändra en 
organisation, utan detta fick göras manuellt direkt mot databasen. De olika organisatorernas 
logotyper sparas inte heller i databasen utan bara en URL-adress till logotypen, alltså måste 
logotypen vara sparad någon annanstans än i databasen. För att lösa detta problem ville 
Zenicor ha en tydlig översikt över vilka organisationer som finns sparade samt ett webbstöd 
för att lägga till, ta bort och ändra användare i databasen.  
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11.4.1 Översikt av organisationer 
Med den tidigare administrativa översikten visades bara en lista över vilka användare som 
fanns sparade, med val för att lägga till, ta bort eller ändra en användare. 

 
Fig 42. Bild över gamla systemet, där man genom att klicka på en användare kan ändra på den.  
 
Denna översikt gjordes om till en lista över sparade organisatorer istället där man kan välja att 
expandera en organisation för att se vilka användare som tillhör den organisationen. Valen för 
att lägga till, ändra och ta bort användare finns kvar, men nu finns även alternativ för att ta 
bort, lägga till och ändra en organisation.  

 
Fig 43. Bild över nya systemet där organisation a2 och a6 har expanderats. 
 
För att få fram listan över organisationer gjordes en sökning i databasen där samtliga 
organisationsnamn och respektive organisations-id hämtades och vid utskrift itereras denna 
lista. För att expandera en organisation måste även listan som innehåller användare itereras 
igenom. Under denna iteration sker en kontroll över vilken organisation användaren tillhör 
genom dess organisations-id. Är det någon användare som tillhör den organisation som ska 
expanders så skrivs han/hon ut på skärmen. 
 
För att veta vilken/vilka organisationer som skulle expanderas lades ett extra fält till i 
databasen för varje organisatorisk enhet. Här sparas antingen en etta, om den ska expanderas, 
eller en nolla, om den inte ska expanderas, undan. Detta värde sätts när användaren klickar på 
plus/minus tecknet framför en användare. 
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11.4.2 Lägga till, ta bort och ändra organisation 
För att kunna spara undan logotypen i databasen krävdes det två nya fält för varje 
organisation. 
• mimeType:  Här sparas vilken typ av format logotypen har. Detta används sedan när 

bilden ska visas på skärmen. 
• logo: Här sparas själva bilden som en bitström. 
 
För att skicka data mellan JSP-sidan och Java-koden krävdes även att en Formklass skrevs. I 
denna skickas sedan logotyp-filen, organisationens namn samt dess id. När en ny organisation 
skapas ges den ett id-nummer då den sparas undan i databasen. Istället för att skapa en 
Formklass kunde en dynamisk Formklass ha använts men denna lösning valdes bort då 
bifogning av filer skapade problem. En Form klass är en slags behållare för data som används 
när data skickas mellan JSP-sidor och Java-kod. Skillnaden mellan en dynamiska Formklass 
och vanlig Formklass, är att den dynamiska Formklassen implementeras ej som en riktig klass 
utan dess olika variabler beskrivs bara i en xml fil. 
 
När användaren klickar på en organisation eller på knappen ”Ny orgenhet”, fås en sida upp 
med två fält för namn respektive logotyp-filen vilka är kopplade till Formklassen. För att 
underlätta sökandet av logotyp-filen finns en ”Bläddra” knapp med vilken användaren kan 
bläddra sig fram genom filsystemet. 

 
Fig 44. Webbsidan där en organisation sparas eller ändras 
 
När ”Spara” knappen klickas anropas Java-koden via doPost() där data tas från Formklassen 
och sparas undan i databasen. Innan logotypen sparas undan tas dess typ fram och logotypen 
görs om till en bitström. 
  
Borttagning av organisationer görs på översiktssidan genom att bocka för en organisation och 
klicka på knappen ”Ta bort markerade”. Då kontrolleras att inte organisationen har några 
användare knutna till sig. Har den inga användare knutna till sig så raderas organisationen ur 
databasen men om användare finns går det inte att ta bort den då det skulle resultera i 
databasfel. 
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12  Diskussion 
I det gamla systemet, utan den implementerade analysmodulen, fanns ingen möjlighet att 
välja funktioner som beräkning av hjärtrytm, QTc-tid eller förändring av pappershastighet och 
känslighet. Med den utvecklade modulen sker detta på ett tillförlitligt sätt genom endast ett 
par knapptryckningar på datorn. 
 
Valen av analysfunktioner sker med hjälp av ett funktionsvärde i programmet. En enklare 
lösning hade varit om valen sparats som olika boolean-variabler i databasen. Från början ville 
dock inte Zenicor att några ändringar skulle ske i databasen så därför förkastades denna 
lösning. Ett annat alternativ hade varit att skicka de olika valen av analysfunktion som 
boolean-variabler till funktionen doGet() men detta hade försvårat strukturen på JSP-sidorna.  
 
Att kunna ändra inställningarna av olika gränser hade kunnat vara en intressant funktion att ha 
med i arbetet. I derivatafunktionen skulle man kunnat ändra steglängden  och på så vis fått 
utseendet på derivatan under ett längre intervall. Som funktionen fungerar i programmet är 

=1 sampel. Att kunna ändra de olika skärfrekvenserna som används i filtreringarna hade 
också varit en intressant funktion och därmed se hur olika filtreringar påverkar EKG-signalen. 
De skärfrekvenser som nu används i de olika filtren är ett resultat av tester samt vetskapen av 
att EKG-signalens energiinehåll ligger mellan 0.15-80Hz. Detektering av olika signifikanta 
delar har till stor del skett med tröskelvärden som är beroende av maxvärdet av EKG-
signalen. Dessa trösklar ändras alltså mellan mätningarna beroende på signalens styrka och 
kan därför sägas vara adaptiva till viss del. Dock skulle man kunnat göra så att dessa gått att 
ändra manuellt i programmet för att kunna plocka fram det mest optimala värdet för varje 
kurva. Zenicors krav var att programmet inte skulle bli för svåranvänt för läkarna och därför 
valdes att inte lägga till en funktion där förändring av tröskelvärden var möjlig. Istället för att 
använda tröskelvärden för detektion skulle en envelopfunktion kunnat ha använts. Genom att 
ta fram envelopen för EKG-signalen hade detekteringen skett mer dynamiskt för varje kurva 
och användningen av de individuellt beroende tröskelvärdena hade inte behövts.  

k∆

k∆

 
Förskjutningen som uppstår då EKG-signalen skickas via mobiltelefon eller vanlig telefon 
ligger med största sannolikhet i överföringen från dosan till servern. Om problemet uppstår 
vid överföringen mellan dosan och telefonen/mobiltelefonen eller vid omvandlingen av 
ljudsignal till datasignal är inte utrett. Dock borde inte förskjutningen uppstå vid överföringen 
mellan dosan och telefonen/mobiltelefonen då förskjutningen är oberoende av telefon. Att 
sätta sig in i kodningen av signalen och hur den tas emot i servern hade säkert besvarat 
problemet med förskjutning men i detta examensarbete fanns tyvärr inte tid att utföra det.   
 
Testning av systemet har visat att QTc-tiderna och hjärtrytmen stämmer bra överens mellan 
systemet och manuell uträkning. Att vi bara utfört testerna av QTc-tid och RR-tid på oss 
själva kan ses som bristfälligt men då överensstämmelsen var god ansåg vi att det räckte. För 
noggrannare manuell beräkning kunde vi också ha använt 50mm/s som pappershastighet men 
tyvärr slog denna tanke oss för sent. Det skulle även ha varit intressant att jämföra 
uträkningen av QTc-tider med något liknande system för automatiskt QTc-beräkning men 
någon sådan apparatur har inte hittats. Testningen och framtagandet av tröskelvärden har skett 
utifrån ett stort antal EKG-signaler från olika patienter och testpersoner. Endast 3% av det 
totala antalet QT-intervall missades och 1% av R-topparna missades vilket måste anses som 
ett bra resultat. Anledningen till de fel som fanns berodde på att användande av tröskelvärden 
ger en viss felprocent samt att programmet triggade på störningar i ett fåtal fall.   
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Ett problem som funnits med under hela examensarbetet är att uppgiften kunde ha varit 
tydligare specificerad. Detta har gjort att tidsplaneringen varit svår att följa och därför har viss 
försening uppstått. Försening har också uppstått pga. att vi haft svårt att uppskatta tiden som 
krävts för att implementera de olika funktionerna i Java samt att det varit tidskrävande att 
sätta sig in i den kod som redan var skriven till systemet.    
Det har varit lärorikt att få göra exjobbet åt ett företag och på så vis få en försmak av det 
riktiga arbetslivet. Att den färdiga produkten även ska användas kommersiellt var givande då 
det gav en viss insikt i de krav som då ställs. 
   
En vidareutveckling av systemet skulle kunna vara att med hjälp av ett lärande system kunna 
känna igen olika arytmier och detektera dessa. En enklare metod för detta skulle vara att 
använda sig av mönsterigenkänning men det skulle dock inte ge ett lika bra resultat.  
 
För att minska väntetiden för läkaren skulle beräkningen av hjärtrytm och QTc-tid kunna 
flyttas till servern och låta uträkningen ske automatiskt när en EKG-signal skickas in. 
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14 Appendix A 
Under samtliga mätningar från EKG systemet finns även en utskrift från systemet där 
samtliga RR- och QT-tider som hittats finns med. 
 
Under samtliga mätningar från den traditionella EKG utrustningen står de värden som tagits 
fram manuellt. Dessa står även med på kurvorna men kan där vara lite otydliga. 
 
Mätning 1 

Fig 45. Graf från EKG systemet 
 
RR tider    QT 
RR intervall nr 1 är 0.8720000000000001s QT intervall nr 1 är 0.37s  
RR intervall nr 2 är 0.8459999999999999s  QT intervall nr 2 är 0.378s  
RR intervall nr 3 är 0.8519999999999999s  QT intervall nr 3 är 0.342s  
RR intervall nr 4 är 0.8020000000000005s  QT intervall nr 4 är 0.354s  
RR intervall nr 5 är 0.7879999999999994s QT intervall nr 5 är 0.34s  
RR intervall nr 6 är 0.8240000000000007s QT intervall nr 6 är 0.382s  
RR intervall nr 7 är 0.8559999999999999s QT intervall nr 7 är 0.364s  
RR intervall nr 8 är 0.8419999999999996s QT intervall nr 8 är 0.338s  
RR intervall nr 9 är 0.8079999999999998s  QT intervall nr 9 är 0.346s  
RR intervall nr 10 är 0.8239999999999998s  QT intervall nr 10 är 0.37s  
RR intervall nr 11 är 0.8360000000000003s  QT intervall nr 11 är 0.342s  
 

ig 46. Graf från traditionell EKG utrustning  

R tider   QT 
r 0.88s  ntervall nr 2 är 0.32s  

 

F
 
R
RR intervall nr 1 ä   QT i
RR intervall nr 6 är 0.82s    QT intervall nr 4 är 0.36s  
RR intervall nr 9 är 0.81s    QT intervall nr 8 är 0.35s  
   QT intervall nr 11 är 0.36s 
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Mätning 2 

R tider    QT 
tervall nr 1 är 0.346s  

 

R tider   QT 
r 0.92s  ntervall nr 2 är 0.36s  

 

Fig 47. Graf från EKG systemet 
 
R
RR intervall nr 1 är 0.9159999999999999s  QT in
RR intervall nr 2 är 0.8540000000000001s   QT intervall nr 2 är 0.334s  
RR intervall nr 3 är 0.8799999999999999s   QT intervall nr 3 är 0.358s  
RR intervall nr 4 är 0.8500000000000001s   QT intervall nr 4 är 0.354s  
RR intervall nr 5 är 0.8520000000000003s   QT intervall nr 5 är 0.358s  
RR intervall nr 6 är 0.8039999999999994s   QT intervall nr 6 är 0.344s  
RR intervall nr 7 är 0.8000000000000007s   QT intervall nr 7 är 0.362s  
RR intervall nr 8 är 0.8099999999999996s   QT intervall nr 8 är 0.348s  
RR intervall nr 9 är 0.8139999999999992s   QT intervall nr 9 är 0.354s  
RR intervall nr 10 är 0.8000000000000007s  QT intervall nr 10 är 0.358s 
RR intervall nr 11 är 0.8040000000000003s   QT intervall nr 11 är 0.346s  
 

Fig 48. Graf från traditionell EKG utrustning 
 
R
RR intervall nr 1 ä   QT i
RR intervall nr 3 är 0.88s    QT intervall nr 5 är 0.36s  
RR intervall nr 8 är 0.8s    QT intervall nr 7 är 0.36s  
   QT intervall nr 10 är 0.35s 
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Mätning 3 

R tider    QT 
tervall nr 1 är 0.374s  

 
999999999 s   

   

 

R tider   QT 
r 0.9s   ntervall nr 4 är 0.36s  

 

Fig 49. Graf från EKG systemet 
 
R
RR intervall nr 1 är 0.7540000000000001s   QT in
RR intervall nr 2 är 0.8939999999999999s   QT intervall nr 2 är 0.336s  
RR intervall nr 3 är 0.9540000000000002s   QT intervall nr 3 är 0.352s  
RR intervall nr 4 är 0.9540000000000002s   QT intervall nr 4 är 0.346s  
RR intervall nr 5 är 0.9079999999999995s   QT intervall nr 5 är 0.342s  
RR intervall nr 6 är 0.9540000000000006s   QT intervall nr 6 är 0.34s  
RR intervall nr 7 är 0.952s    QT intervall nr 7 är 0.336s 
RR intervall nr 8 är 0.925999 3 QT intervall nr 8 är 0.346s  
RR intervall nr 9 är 0.8880000000000008s   QT intervall nr 9 är 0.35s  
RR intervall nr 10 är 0.9320000000000004s  QT intervall nr 10 är 0.342s

QT intervall nr 11 är 0.324s  

Fig 50. Graf från traditionell EKG utrustning 
 
R
RR intervall nr 2 ä  QT i
RR intervall nr 7 är 0.96s    QT intervall nr 6 är 0.36s  
RR intervall nr 10 är 0.94s   QT intervall nr 9 är 0.36s  
   QT intervall nr 11 är 0.35s 
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Mätning 4 

R tider    QT 
tervall nr 1 är 0.342s  

000000000 s   

999999999 s    

 

 

 
 

R tider   QT 
ntervall nr 2 är 0.36s  

 

Fig 51. Graf från EKG systemet 
 
R
RR intervall nr 1 är 1.032s    QT in
RR intervall nr 2 är 1.016000 2 QT intervall nr 2 är 0.372s  
RR intervall nr 3 är 1.008s    QT intervall nr 3 är 0.35s  
RR intervall nr 4 är 0.979999 5 QT intervall nr 4 är 0.344s 
RR intervall nr 5 är 0.9460000000000006s   QT intervall nr 5 är 0.34s  
RR intervall nr 6 är 0.8700000000000001s   QT intervall nr 6 är 0.346s 
RR intervall nr 7 är 0.8979999999999997s   QT intervall nr 7 är 0.35s  
RR intervall nr 8 är 0.9119999999999999s   QT intervall nr 8 är 0.342s 
RR intervall nr 9 är 0.8979999999999997s   QT intervall nr 9 är 0.354s  

QT intervall nr 10 är 0.346s 

Fig 52. Graf från traditionell EKG utrustning 
 
R
RR intervall nr 2 är 1.02s    QT i
RR intervall nr 5 är 0.95s    QT intervall nr 4 är 0.36s  
RR intervall nr 8 är 0.92s    QT intervall nr 6 är 0.34s  
   QT intervall nr 10 är 0.36s 
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Mätning 5 

Fig 53. Graf från EKG systemet 
 
RR tider    QT 
RR intervall nr 1 är 0.822s    QT intervall nr 1 är 0.38s  
RR intervall nr 2 är 0.7899999999999998s   QT intervall nr 2 är 0.356s  
RR intervall nr 3 är 0.778s    QT intervall nr 3 är 0.376s  
RR intervall nr 4 är 0.758s    QT intervall nr 4 är 0.378s  
RR intervall nr 5 är 0.7500000000000004s   QT intervall nr 5 är 0.328s  
RR intervall nr 6 är 0.7799999999999994s   QT intervall nr 6 är 0.336s  
RR intervall nr 7 är 0.7860000000000005s   QT intervall nr 7 är 0.368s  
RR intervall nr 8 är 0.8120000000000003s   QT intervall nr 8 är 0.332s  
RR intervall nr 9 är 0.7999999999999998s   QT intervall nr 9 är 0.37s  
RR intervall nr 10 är 0.8040000000000003s   QT intervall nr 10 är 0.334s  
RR intervall nr 11 är 0.8439999999999994s   QT intervall nr 11 är 0.34s  

QT intervall nr 12 är 0.378s  
 

Fig 54. Graf från traditionell EKG utrustning 
 
RR tider   QT 
RR intervall nr 3 är 0.78s    QT intervall nr 2 är 0.36s  
RR intervall nr 6 är 0.77s    QT intervall nr 5 är 0.34s  
RR intervall nr 11 är 0.84s   QT intervall nr 8 är 0.34s  
   QT intervall nr 10 är 0.35s  
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