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Sammanfattning  

Tolkningen av EKG är en viktig metod vid diagnostisering av onormala 

hjärttillstånd och kan användas i förebyggande syfte att upptäcka tidigare 

okända hjärtproblem. Att enkelt kunna mäta sitt EKG och få det analyse-

rat och presenterat på ett pedagogiskt sätt utan att behöva rådfråga en 

läkare är något det finns ett konsumentbehov av.  

Denna rapport beskriver hur en EKG-signal behandlas med olika algo-

ritmer och metoder i syfte att detektera hjärtslag och dess olika paramet-

rar. Denna information används till att klassificera varje hjärtslag för sig 

och därmed avgöra om användaren har en normal eller onormal hjärt-

funktion. För att nå dit har en mjukvaruprototyp utvecklats där algorit-

merna implementerats. En enkätundersökning gjordes i syfte att under-

söka hur utdata från mjukvaruprototypen skulle presenteras för en vanlig 

användare utan medicinsk utbildning.  

Sju filer med EKG-signaler från MIT-BIH Arrhythmia Database användes 

för testning av mjukvaruprototypen. Resultatet visade att prototypen 

kunde detektera en rad olika hjärtfel som låg till grund vid fastställning 

om hjärtat slog normalt eller onormalt. Resultatet presenterades på en 

mobilapp baserad på enkätundersökningen. 

 

Nyckelord: EKG, QRS-komplex, QRS-detektering, Wavelet, RR-

avstånd, hjärtklassificiering, MIT-BIH Arrhythmia Database.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The interpretation of the ECG is an important method in the diagnosis of 

abnormal heart conditions and can be used proactively to discover previ-

ously unknown heart problems. Being able to easily measure the ECG and 

get it analyzed and presented in a clear manner without having to consult 

a doctor is improtant to satisfy consumer needs. 

This report describes how an ECG signal is treated with different algo-

rithms and methods to detect the heartbeat and its various parameters. 

This information is used to classify each heartbeat separately and thus 

determine whether the user has a normal or abnormal cardiac function. 

To achieve this a software prototype was developed in which the algo-

rithms were implemented. A questionnaire survey was done in order to 

examine how the output of the software prototype should be presented 

for a user with no medical training. 

Seven ECG files from MIT-BIH Arrhythmia database were used for vali-

dation of the algorithms. The developed algorithms could detect of if any 

abnormality of heart function occurred and informed the users to consult 

a physician.  The presentation of the heart function was based on the re-

sult from the questioner. 

 

Keywords: ECG, QRS complex, QRS detection, wavelet, RR-avstånd, 

heartbeat classification, MIT-BIH Arrhythmia Database 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

Denna rapport presenterar resultatet av vårt examensarbete för högskole-

ingenjörprogrammet inom elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högsko-

lan. Examensarbetet har motsvarat 15 högskolepoäng och pågått under 10 

veckor. 

Vi skulle vilja tacka Anders Björlin, vår handledare på Kiwok, för sitt en-

gagemang och stöd under projektets gång. Även ett stort tack till Kiwoks 

EKG expertis Christer Wredlert på Karolinska institutet för sin värdefulla 

hjälp angående kardiologi och EKG analys. Till sist vill vi skänka en tanke 

till Ibrahim Orhan som varit vår handledare på KTH STH – tack för all 

dina tankar och funderingar. 

Nadia Soheily och Magnus Engström 

Stockholm 2014 
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Ordlista 

EKG, Elektrokardiogram Registrerar hjärtats elektriska aktivitet i 
form av EKG-kurvor. 

QRS-komplex När hjärtats kammarmuskulatur depolaris-
eras. 

P-våg  När hjärtats förmak depolariseras. 
T-våg  När kammaren repolariseras. 
RR-avstånd Avståndet mellan två slag eller QRS-

komplex. 
Arytmi Ett namn på det tillstånd där hjärtat inte 

slår normalt. 
Pan & Tompkins  En QRS-komplex detekteringsalgoritm 
Wavelet transformer En QRS-komplex detekteringsalgoritm. 
Extraslag Ett onormalt hjärtslag som startar sin akti-

vitet tidigare än förväntat. 
Bigemini  När vartannat extra slag är onormalt. 
Takykardi När vilopulsen är högre än normalt, d.v.s. 

100 slag/min. 
Supraventrikulär takykardi När pulsen plötsligt övergår till takykardi. 
Flimmer Oregelbunden hjärtrytm där P-vågor sak-

nas. 
AV-block Förlängd PQ-tid p.g.a. rubbningar i retled-

ningssystemet från hjärtats förmak till 
kammare. 

Fladder  Hög puls med regelbunden hjärtrytm. 
Kardiolog En specialist läkare inom hjärt- och kärl-

sjukdomar. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

EKG (elektrokardiografi) är metod att diagnostisera hjärtats elektriska 

aktivitet. Genom detta kan en person få en uppfattning om hjärtat arbetar 

normalt eller inte. Det finns ett konsumentbehov att förstå sitt EKG på ett 

enkelt sätt och utan att få det analyserat av en expert. Ett flertal mobilap-

plikationer finns på marknaden som tangerar ämnet – de kan visa puls-

kurvor och viss information från en EKG-mätning, men ingen av dessa 

förklarar för en person utan kunskap inom området vad detta egentligen 

betyder.  

Företaget Kiwok var intresserade av att skapa en applikation som på ett 

enkelt och pedagogiskt sätt kan förklara hjärttillståndet för användarna 

så att de enkelt kan förstå. Denna information skulle kunna läsas i patien-

tens/användarens egen smartphone. Presentationen var inte tänkt att 

visa kurvor och diverse fackliga termer och uttryck, utan användaren 

skulle få en generell bild över hur hjärtat fungerar. Skulle den bilden säga 

att användaren har onormal hjärtrytm kan denna själv ta kontakt med 

sjukvården. 

1.2 Målsättning 

Målet var att ta fram en prototyp för analys av EKG-signaler och för pre-

sentation av EKG-resultatet i en mobilapplikation. Presentationen av 

resultat skulle vara på ett pedagogiskt sätt så att användare utan medi-

cinsk kunskap förstår tolkningen. Därför skulle det göras en undersök-

ning om vilken information användarna var intresserade av och hur de 

ville att tolkningen skulle presenteras.  

Målen presenteras i detalj enligt nedan: 

1) Ta fram en prototyp av en mjukvara för analys av EKG-signaler 

som består av:   

 Algoritmer för QRS detektering 

 Algoritmer för klassificering av hjärtslagen 
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 Algoritmer för analys av hjärtaktivitet 

 Algoritmer som kopplar samman händelsemarkeringen med 

hjärtslagen som talar om normalt eller onormalt hjärtslag när 

användaren har markerat en händelse i EKG-registreringen  

2) Skapa en prototyp av en mobilapplikation som presenterar resul-

tatet från EKG-algoritmerna 

3) Presentera EKG-tolkningen på ett pedagogiskt sätt för användar-

na.  
4) En teknisk rapport skall skrivas och lämnas in till KTH. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet skulle vara riktat mot människor utan medicinsk utbildning. 

Mobilapplikationen skulle inte ställa några medicinska diagnoser på 

hjärtfunktionen eller på avvikande hjärtslagen. Mobilappen skulle 

användas av individer med normal hjärtfunktion eller utan några 

hjärtfels diagnoser. Mobilapplikationen skulle baseras på operativsy-

stemet Android. Arbetet skulle löpa under tio veckors tid. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel kommer att inledas med tidigare gjorda arbeten inom om-

rådet för EKG-analys och vidare presentera information och teorier om 

hjärtat, retledningssystemet, sjukdomstillstånd, EKG-kurvan och olika 

algoritmer. 

2.1 Tidigare arbeten 

Det finns flera studier och arbeten som analyserar och presenterar EKG-

signaler i en mobilapp.  Mobilappen visar oftast resultatet för användaren 

i form av kurvor och medicinska termer, men det krävs en läkare eller en 

medicinsk kunnig person för att avgöra om hjärtfunktionen är normal 

eller onormal. 

Rapporten Real-time ECG monitoring and arrhythmia detection using 

Android-based mobile devices presenterar ett arbete om en mobilapp för 

Android som analyserar EKG-signaler [1]. Data hämtas från sensorerna 

via Bluetooth och använder sig av Pan & Tompkins algoritm vid detekte-

ring av hjärtslagen. Studien har tagit fram egna algoritmer för klassifice-

ring av hjärtslagen. Mobilappen presenterar resultatet i form av EKG-

kurvor och antalet avvikande hjärtslag (figur 1).   

Studien Time-Domain ECG Signal Analysis Based on Smart-Phone ana-

lyserar också EKG-signaler[2]. När det gäller klassificering av hjärtslagen 

används algoritmer för att urskilja mellan olika tillstånd.  Resultatet pre-

senterades med en EKG-kurva och innehöll även en förklaring om antalet 

upptäckta avvikande hjärtslag.  

En annan studie A Fusion Health Monitoring Using ECG and Accelero-

meter sensors for elderly persons at home har lyckats att implementera 

EKG-mätning tillsammans med en accelerometer [3]. På så sätt kan 

hjärtaktiviteten undersökas när användaren befinner sig i vila eller rö-

relse. Data från sensorerna överförs via telenätet och lagras på en server 

där det analyseras av ett analysprogram. Resultatet presenteras i form av 

EKG-kurvor. Därefter kan en kardiolog tolka EKG-kurvorna.  
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Ovanstående studier visar att det finns olika mobilapplikationer för tolk-

ning av EKG-signaler, men resultatet presenteras med kurvor och medi-

cinska termer vilket är svårt att förstå om användaren inte är medicinsk 

kunnig.  

Figur 1 är tagen från studien [1] presenterar resultatet i form av EKG-

kurvor och medicinska termer helt obegripliga för användaren om den 

inte är en medicinsk kunnig person.  Figuren visar att 20 avvikande slag 

(PVC) förekommit, men mobilappen talar inte om dessa slag tyder på 

sjukdom eller inte. Detta måste en läkare avgöra.  Det saknas även en 

pedagogisk presentation av EKG-resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 : Ett exempel på en mobilapp för EKG från studie 1. 
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2.2 Hjärtat 

2.2.1 Hjärtats anatomi 

Figur 2 visar hjärtats fyra hålrum, två förmak (atrium) och två kammare 

(ventrikel) vilka ansluts till varandra med klaffar. Hjärtats funktion är att 

syresätta kroppens organ vilket sker genom att pumpa ut det syrefattiga 

blodet från högra kammare till lungorna för syresättning och pumpa ut 

syrerikt blod från vänstra förmak till kroppens organ [4, 5]. 

 

2.2.2 Hjärtats retledningssystem 

Hjärtats retledningssystem består av sinusknutan, AV-knutan och hiska-

bunten. Ett normalt hjärtslag börjar sin aktivitet i sinusknutan som sän-

der ut regelbundna elektriska signaler till övriga delar i hjärtat (figur 3). 

AV-knutan, en grupp muskelceller i hjärtats högra förmak, tar emot dessa 

signaler och i sin tur, efter en liten fördröjning, skickar dessa vidare till 

hjärtats kammare via nervliknande hjärtmuskelceller kallade hiskabunten 

(purkinjefiber i figur 3). Detta leder till en sammandragning av kamrarna 

[4, 5]. 

 

 

 

 

Figur 2: Hjärtats anatomi och hur förmaken ansluts till kammare [4]. 
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Ett normalt hjärtslag ska följa retledningssystemets ordning för spridning 

av signalerna. Om slaget inte påbörjar sin aktivitet från sinusknutan eller 

om vidarespridningen av signalerna blockeras tyder det på hjärtsjuk-

dom[4, 5] vilket kommer ses på en EKG-kurva. 

2.3 EKG 

EKG, elektrokardiografi, är den viktigaste metoden vid upptäckt av 

onormala hjärtslag [6]. Vanligtvis skrivs EKG:et  ut på en pappersremsa 

(figur 4) och tolkas av en kardiolog. Det finns också speciella applikation-

er för att analysera mätningar och plocka ut intressanta delar från ett 

EKG. EKG fångar upp hjärtats elektriska impulser via flera elektroder 

kopplade till bröstet(figur 5). 

 

 

 

 

Figur 4: Utskrift av en EKG-signal 

[8]. 

Figur 3:  Hjärtats retledningssystem.Sinusknutan skickar ut impulser som tas emot av AV-knutan 

som i sin tur skickar dessa vidare till hjärtcellerna i kamrarna via Purkinjefibrer [4]. 
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Standard idag vid mätning av EKG är att använda sig av en serie elektro-

der så att 12 olika signaler erhålls [6]. Detta beror på att hjärtat är ett 

tredimensionellt organ vilket gör att den elektriska aktiviteten brer ut sig i 

alla riktningar. Vissa detaljer från ett hjärtslag kan registreras olika starkt 

beroende på var på kroppen elektroderna är fästa. 

2.3.1 Vilo- och långtids-EKG 

Vilo-EKG mäts när någon besöker sjukhus eller vårdcentral och då spelas 

hjärtaktiviteten in under ca 30 sekunder. 

Om hjärtrubbningen inte kan fångas vid ett vilo-EKG på ett sjukhus an-

vänds ofta långtids-EKG. Personen får då under en längre tid, vanligtvis 

mellan 24 till 72 timmar, registrera sitt EKG när den är i vardagliga situ-

ationer. På så sätt ökar chansen att upptäcka sällsynta hjärtslag [4,5].  

2.3.2 BodyKom 2-kanals EKG applikation 

Kiwok har tagit fram en lösning att mäta långtids-EKG med två stycken 

kanaler. Med elektroder kopplade på överkroppen (figur 6) mäts de 

elektroniska signalerna från hjärtat under en längre tid, vanligtvis från 24 

upp till 72 timmar. Data från dessa signaler överförs direkt till en appli-

kation i en mobiltelefon där det buffras och skickas till en anpassad server 

via det mobila bredbandet. Data sparas också i ett minne i insamlingsen-

heten. Diagnosdata skickas sedan vidare för analys till vårdgivare eller 

Figur 5: Elektroder som mäter hjärtats impulser [7]. 
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analysföretag där signalerna tolkas av en person med särskild utbildning. 

Om behov finns så har Kiwok även gjort det möjligt att komplettera en-

heten med en accelerometer. 

 

 

 

 

2.3.3 Händelsemarkering 

Händelsemarkering är vanligt vid Holter-EKG och innebär att användar-

na markerar en händelse om de känner smärta eller obehag i bröstet un-

der inspelning. Vid tolkning av EKG-kurvan kan då läkaren fokusera på 

hjärtslagen kring markeringen. Markeringen sker genom att trycka eller 

klicka på en knapp. Kiwoks lösning på händelsemarkeringen sker genom 

att knacka på BodyKom-dosan – då görs en markering vid den tidpunk-

ten. 

2.3.4 EKG-diagram 

Ett hjärtslag i en EKG-kurva består av ett antal olika delar, P-vågen, QRS-

komplex, T-vågen, J-punkten (figur 7). 

Figur 6: BodyKom – applikation från Kiwok som mäter EKG-signaler [7]. 
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               Figur 7: Visar karaktäristiken för ett hjärtslag från start till slut  [11]. 

P-vågen: Den visar på att hjärtslaget har börjat sin aktivitet från sinus-

knutan[6,11]. Normal P-våg har följande karaktär:  

 Positiva (uppåtriktade) 

 Varaktighet < 120 ms 

 Amplituden < 2,5 mm 

PQ-tiden: Är sträckan mellan P-våg och start av Q-våg. När den elektriska 

signalen når AV-knutan sker det en fördröjning innan den når kammaren 

som inkluderas i PQ-tiden vilket leder till sammandragning av förma-

ken[6,11]. Normal PQ-tid: 

 102 – 200 ms (<220 ms för personer äldre än 60 år) 

QRS-intervall: När impulserna fortleds från AV-noden via Hiska-bunten 

depolariseras kamrarna [6,11]. 

 Normalt QRS-intervall är ca 80 ms och kortare än 110 ms 

 QRS-intervall > 120 ms visar på en störning i retledningssystemet 

ST-sträckan: Från QRS-komplexets slut startar ST-sträckan fram till T-

vågens början. I normala tillstånd ska ST-sträckan vara en rak horisontell 

linje från P- till T-vågen. ST höjning eller sänkning tyder på onormal 

hjärtaktivitet och ST-höjning ses vid hjärtinfarkt[6, 11]. 

QT-tiden: Är tiden mellan QRS-sträckans start och T-vågens slut och 

varierar med hjärtfrekvensen, ålder och kön[6, 10]. 
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T-vågen: Tyder på repolarisering av kamrarna [6, 11]. 

2.3.5 RR-avstånd 

Avståndet mellan två R-vågor kallas för RR-avstånd vilket anges i ms 

(figur 8). 

                  Figur 8: RR-avståndet på en EKG-remsa [8]. 

Längden på RR-avstånd beror på vilken puls en person har. Vid aktivitet 

är pulsen högre, dvs. antal hjärtslag per minut är fler vilket leder till ett 

kortare RR-avstånd. I vila är pulsen långsammare vilket innebär en 

längre sträcka mellan R-vågorna. En väldigt kort eller långt RR-avstånd 

kan tyda på onormal hjärtaktivitet.  När en person övergår från vila till 

aktivitet blir RR-avståndet kortaren men övergången sker successivt vid 

en normal hjärtfunktion. Om detta avstånd blir plötsligt kortare tyder det 

på avvikande hjärtaktivitet, t.ex. ett extraslag (figur 9) [6]. 

 

 

 

  

Figur 9: RR-avståndet blir plötsligt kortare vid extraslag, V. RR1 tyder på normalt avstånd före 

                  extraslaget V, RR2 mycket kortare än RR1 och efter ett extraslag blir RR-avståndet längre 

                  än RR3 [8]. 



11 
TEORI OCH 
BAKGRUND 

 

2.4 Arytmier och olika hjärttillstånd 

Arytmi innebär en hjärtrytmsrubbning som kan vara normala eller onor-

mala. 

2.4.1 SVES och VES 

SVES(supraventrikulär extraslag) och VES(ventrikulär extraslag) är två 

typer av avvikande slag (figur 10).  I sektion 2.2.2 förklarades hur ett 

hjärtslag startade sin funktion genom en depolarisation i sinusknutan. 

Om förmaken kontraheras innan nästa impuls från sinusknutan uppstår 

ett extraslag, SVES, d.v.s. ett slag tidigare än förväntat.  P-vågen kan ha 

ett annorlunda utseende eller så saknas de helt [4, 6, 12]. 

 

 

 
Figur 10: Figuren till vänster visar VES med breddökat QRS-komplex med annorlunda utseende.        
                    Högra bilden tyder på SVES, där RR-avståndet plötsligt blir kortare [6]. 

VES uppträder när ett ställe utanför sinusknutan i kamrarna leder till 

depolarisation före nästkommande slag. Det medför ett breddökat QRS-

komplex i jämförelse med ett normalt slag och kan även ha annorlunda 

utseende [12].  Enstaka och spridda VES och SVES kan förekomma hos 

människor utan att tyda på sjukdom, men om det förekommer flera ex-

traslag eller om de kommer i följd kan det tyda på hjärtsjukdom (figur 11) 

[13]. 

Figur 11: En blandning på VES och SVES markerad med A och V, fil 200 från MIT [9]. 
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2.4.2 Bigemini 

När vartannat slag är ett extraslag kallas detta för Bigemini (figur 12). 

Enstaka bigemini är ofarliga, men om flera kommer efter varandra är det 

ett observandum [6, 15]. 

  Figur 12: Episod av bigemini – ett avvikande slag, v, följs av ett normalt slag [9]. 

2.4.3 Förmaksflimmer 

Förmaksflimmer är ett tillstånd där impulserna inte startar från sinus-

knutan utan från ett annat ställe i hjärtats förmak. Detta leder till en ore-

gelbunden hjärtrytm där RR-avstånden varierar från föregående och 

nästkommande slag och det finns ingen synlig P-våg (figur 13). Detta 

tillstånd kräver en utredning för eventuell behandling [16].  

 

 

 

 
 
Figur 13: Förmaksflimmer där RR-avstånden är mycket oregelbundna jämfört med förra och nästa RR-avstånd 
                  Utskriften är tagen från fil 201 från MIT-BIH Arrhythmia Database [9]. 

2.4.4 Förmaksfladder 

Förmaksfladder är ett tillstånd där hjärtat slår väldigt fort p.g.a. rytmfel. 

Den elektriska impulsen vid förmaksfladder cirkulerar i hjärtats förmak 

och leder till en hög puls (figur 14). Till skillnad från flimmer är fladder 

regelbunden men P-vågen har ett taggigt utseende [6].  
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Figur 14: Förmaksfladder där P-vågor ses som taggar med en puls på 112 i den här figuren [6]. 

2.4.5 AV-block 

Det finns olika typer av AV-block och vid detta tillstånd blockeras hjärtats 

elektriska i förmaken, AV-noden eller Hiskabuten.  Detta leder till att en 

onormal fördröjning mellan P-vågen och QRS-komplexet sker (figur 15). 

AV-block 1 karaktäriseras av en förlängd PQ-tid på ca 220 ms. Detta till-

stånd kräver ingen behandling. AV-block 2 leder också till förlängning av 

PQ-tiden, men inte konstant utan den blir längre och längre tills ett QRS-

komplex uteblir och detta upprepas var tredje till femte hjärtslag. Detta 

tillstånd kräver utredning och behandling [6]. 

Figur 15: Till vänster visas AV-block 1 med en konstant förlängning av PQ-tid medan figuren till höger 
                  visar AV-block 2 där PQ-tiden blir längre tills ett QRS-komplex faller bort och detta på ett 
                  intervall om 3 slag. 

AV-block 3 är ett annat tillstånd där P-vågor och QRS-komplex inte har 

någon relation till varandra vilket leder till att pulsen blir lägre, under 50 

slag per minut medan förmaksfrekvensen är normal [6].  

2.4.6 Takykardi och Bradykardi 

Takykardi kännetecknas av en hög puls över 100 slag per minut.  

VT(ventrikeltakykardi) och sinus takykardi är två typer av takykardi.  

Sinustakykardi är ett normalt tillstånd vilket innebär att hjärtfrekvens är 

högre än 100 slag/minut, detta p.g.a. fysisk aktivitet eller stress [6]. 

VT innebär att tre VES följer varandra vilket ger en hjärtfrekvens över 

100 slag/min. Eftersom det är VES som leder till VT är övergången från 

normala hjärtslag till VES väldigt plötsligt [6]. 
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Bradykardi däremot innebär en puls mindre än 50 slag/minut vilket kan 

bero på hjärtsjukdom och bör observeras vidare [6].  

2.4.7 Sinusarrest/asystoli 

Sinusarrest är ett tillstånd där en sinusimpuls uteblir längre än 2 sekun-

der vilket leder till att även ett QRS-komplex försvinner [6] (figur 16). 

Figur 16: Sinusarrest –  ingen P-våg eller QRS-komplex på 2 sekunder [6].  

2.5 Tolka EKG-signaler med analysapplikationer 

Traditionellt sett har EKG tolkats av en kardiolog genom att visuellt ana-

lysera en utskrift av patienternas hjärtrytm. Vid mätning av långtids-EKG 

uppstår dock problem när stora mängder av mätdata ska tolkas – det tar 

helt enkelt för lång tid att gå igenom allting. Lösningen är att låta en ana-

lysapplikation göra detta arbete. Applikationen klassificerar varje hjärt-

slag enligt förprogrammerade algoritmer. 

2.5.1 Samplingar 

En sampling är ett mätvärde vid en viss tidpunkt. Enligt Nyquist-

Shannons samplingsteorem så måste samplingsfrekvensen vara dubbelt 

så stor som frekvensen av den signal som ska analyseras och återskapas 

senare. Detta används i analysapplikationer[17]. 

Kiwok samplar sina EKG-signaler med 250 Hz, vilket betyder att 250 

stycken mätvärden erhålls varje sekund. 

2.5.2 QRS-detekterings algoritmer 

Grunden för varje EKG-analysprogram är att hitta QRS-komplexen [18]. 

Detta sker i regel i två steg – det första innehåller någon sorts filtrering av 

EKG-signalen och det andra specificerar var i signalen QRS-komplexet 

befinner sig. Den mest välkända algoritmen vid filtrering av EKG-signaler 
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är Pan och Tompkins algoritm, men på senare tid har det också kommit 

fram algoritmer baserade på Wavelet transformer [19]. 

2.5.2.1 Pan och Tompkins algoritm 

Algoritmen startar med att signalerna först passerar ett bandpassfilter, 

där muskelstörningarna filtreras bort (figur 17).  Sedan passerar signaler-

na igenom en deriveringsalgoritm för att skilja på QRS-komplex och P- 

och T-vågor.  I kvadreringsfunktionen förstärks amplituderna och ser till 

att bara positiva värden på signalerna fås.  Baserad på samplingsfrekven-

sen bildas det ett fönster, Moving window, med ett antal samplingar för 

alla QRS-komplexets parametrar. De olika EKG-parametrarna hittas via 

samplingarnas amplitud. Exempelvis hittas R-vågen genom sin amplitud 

– två tröskelvärde sätts i början av analysen och om samplingsvärdet är 

större än tröskelvärdet och har större amplitud än sina grannsamplingar 

markeras det som R-våg [20]. 

2.5.2.2 Wavelet transformer 

Wavelet transformer är en annan metod i signalhantering för att skilja ut 

önskade signaler från brus och andra ointresserade signaler. Genom att 

applicera vågor (wavelets) som till utseendet påminner om QRS-

komplexet respektive P- och T-vågen på EKG-signalen så kan man sär-

 
 
 
 
 

Bandpass filter 

Lågpassfil-
ter 

Högpass-
filter 

Derive-

ring 

Kvadre-
ring 
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EKG rådata 

QRS o RR 

Figur17: De olika block en signal passerar vid urskiljning av QRS-komplexet enligt Pan & Tompkins 
                 algoritm. 
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skilja dessa från varandra och även filtrera bort oönskat brus. Även om 

frekvenserna överlappar varandra så kan de skiljas åt eftersom de inte 

liknar varandra [19].  

Studien Individually Adaptable Automatic QT Detector framtagen av 

Chesnokov visar en QRS-detekteringsalgoritm baserad på CWT (Conti-

nuous Wavelet Transforms) och FWT (Fast Wavelet Transforms). Dessa 

wavelets används som filter och appliceras på den signal som ska analyse-

ras vid filtrering av QRS-komplex och P- och T-vågor. Efter körning av 

algoritmen har mycket av signalen filtrerats bort förutom de intressanta 

detaljerna. Dessa kan kännetecknas som spikar i den filtrerade signalen 

[21].   

2.5.3 Algoritmer för klassificering av hjärtslagen 

Det finns en rad olika metoder och algoritmer vid detektering av avvi-

kande slag. 

2.5.3.1 HRV 

HRV, Heart Rate Variability, är en metod att hitta avvikande hjärtslag. 

HRV handlar om differensen mellan två hjärtslag. Avståndet mellan två 

hjärtslag spelas in och ett medelvärde på avståndet tas fram. Alla normala 

hjärtslag kommer att hamna kring medelvärdet och avvikande hjärtslag 

kommer att hamna utanför normalgränsen. Två hjärtslag är aldrig lika 

varandra, därför varierar HRV beroende på vila, aktivitet, dag, natt, 

stress, inandning, utandning o.s.v. [22]. Lågt HRV har setts hos patienter 

före hjärtinfarkt, medan högt HRV kan ses hos individer med fel i 

hjärtrytmen.  

2.5.3.2 Hjärtsslagsklassificering baserad på EKGs olika parametrar 

Studien Development of an algorithm for heartbeats detection and clas-

sification in Holter records based on temporal and morphological fea-

tures presenterar en algoritm baserad på parametrarna: RR0, RR1, RR2, 

Ratio1, Ratio2, Ratio3, Mratio, MRR, Corr1, Corr2, CXY och A (figur 18). 

RR–parametrarna handlar om nuvarande, föregående och nästa RR-

avstånd.  Relationen mellan RR1 och RR0 kallas för Ratio1 och Ratio 2 

medan Ratio3 är relationen mellan RR1 och RRm är medelvärdet för RR-
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avstånden. Vidare normaliseras QRS-komplexen via formel 1 där n är 

antal slag [22]. 

 

Den maximala krosskorrelationen mellan nuvarande och nästa slag räk-

nas genom att använda den normaliserade QRS enligt formel 1 benämnt 

Corr1. Corr2 är det maximala krosskorrelationen mellan det nuvarande 

och föregående slaget. CXY är korrelationen mellan nuvarande och QRS-

mallen vilket är ett medelvärde på 20 normala QRS-komplex. Den sista 

parametern A är tidsenheten när QRSNi(n)=0,5 [22]. 

       𝑄𝑅𝑆𝑁𝑖(𝑛) =
𝑄𝑅𝑆𝑖(𝑛) − max(𝑄𝑅𝑆𝑖(𝑛))

max(𝑄𝑅𝑆𝑖(𝑛)) − min (min(𝑄𝑅𝑆𝑖(𝑛)))
                                    (1) 

2.5.3.3 Template 

Studien Real-time ECG monitoring and arrhythmia detection using 

Android-based mobile devices använde sig av metoden template. Temp-

late är ett referensslag alla slag jämförs med. Om slagets utseende skiljer 

sig mycket från template kännetecknas slaget som avvikande [23]. 

Studien tar fram en template genom att först skapa sex segment med sex 

normala slag var. Inom varje segment räknas arean ut för varje QRS-

komplex och även ett medelvärde för dessa areor tas fram. Inom varje 

segment utses en QRS-area till kandidat med minsta skillnad från medel-

Figur 18: Olika EKG parametrarna för klassificering av hjärtslagen som normala, NB, eller SVES (pvc) 

 eller VES(APC) [22]. 
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värdet. Totalt blir det sex kandidater och kandidaten med minsta värdet 

från sitt medelvärde avgör valet och utses till template [23]. 

2.6 Verifiering och kontroll av algoritmer 

Physionet är en blandad grupp av forskare, fysiker, matematiker som 

tillhandahåller stora samlingar av fysiologiska signaler på internet. MIT-

BIH Arrhythmia Database är en av dem. Det består av 48 stycken halv-

timmeslånga inspelningar av hjärtrytmen hos 47 olika personer [24]. 

Databasen har blivit en viktig del i utvecklingen av algoritmer som detek-

terar arytmi. Förutom att bistå med information om hjärtats beteende så 

är det också ett verktyg vid verifiering av hur effektiv en algoritm är på att 

upptäcka avvikande hjärtslag i jämförelse med andra algoritmer. Tidigare 

hade utvecklarna av algoritmerna själva varit tvungna att ta fram testme-

toder [25]. 

Inspelningarna till databasen pågick mellan 1975 och 1979 på MIT-BIH 

Arrhythmia Laboratory i Boston [24]. Då hade tusentals försök spelats in 

och lagrats på band. Ur dessa valdes 23 slumpmässiga och 25 handplock-

ade band ut. Banden är sparade som filer och finns att tillgå på 

Physionets hemsida. Varje fil på Physionet innehåller två EKG-signaler, 

ofta benämnda den övre och undre, från varje inspelning. Beroende på 

var sensorerna sitter på kroppen så kan olika delar av hjärtslagen regi-

streras olika bra.  Läkaren eller användaren väljer vilken EKG-signal som 

ska användas beroende på EKG-signalens kvalitet.   
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3 Metoder  

En litteraturstudie gjordes i syfte att undersöka tidigare studier och få 

information om hjärtat, hjärtfunktionen, EKG-kurvans karaktäristik och 

hur tolkningen av EKG-kurvor går till.  

För QRS-detektering analyserades och testades två olika algoritmer base-

rade på förstudien.  

En mjukvaruprototyp utvecklades att detektera hjärtslag (QRS) och ana-

lysera varje slag för sig för att utesluta hjärtsjukdom. För detektering av 

hjärtslagen användes programkod framtagen av Chesnokov. Egna algo-

ritmer togs fram och implementerades i programkoden för klassificering 

av hjärtslag och analys av hjärtfunktionen. 

Tester av mjukvaruprototypen skedde kontinuerligt under arbetets gång 

genom att analysera EKG-signaler från MIT-BIH Arrhythmia Database 

med utvecklad programkod. Utfallet från analysen jämfördes med tolk-

ningen från MIT. 

En enkätundersökning gav grunden till en pedagogisk presentation av 

resultatet. Användarna svarade på vilken typ av information om hjärttill-

ståndet de är intresserade av och hur de ville att presentationen ska se ut. 

En mobilapp skapades att hämta resultaten från EKG-analysen och pre-

senterade det enligt önskemål från användarna i enkätundersökningen. 

3.1 Val av QRS-detekterings algoritmer 

För QRS-detektering studerades både Pan & Tompkins algoritm och 

Wavelet transformer.  

Chesnokovs programkod baserad på wavelet transform valdes eftersom 

en studie presenterar fördelarna med att använda Wavelet transformer 

istället för Pan & Tompkins [18]. Nackdelar med Pan and Tompkins en-

ligt denna studie beror på att signalbrusets frekvensband kan överlappa 

med QRS-komplexet vilket medför att bandpassfiltret begränsar effektivi-

teten för upptäckten av QRS-komplexen. Wavelet transforms främsta 

egenskap är att bryta ned signaler i både tid och frekvens vilket gör den 
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väl lämpad att detektera EKG-vågor från signalbrus, artefakter (muskel-

störningar) vilket gör att wavelet är mer effektiv på att upptäcka QRS-

komplexen [18]. 

3.1.1 Detektering av QRS- och EKG-parametrar 

Det finns två EKG-signaler tillgängliga ur varje fil från Physionet och 

Chesnokovs programkod använder bara en av dessa. Vilken signal som 

används är upp till användaren.  

QRS-komplexen och P- och T-vågor upptäckts genom att använda sig av 

filter baserade på Wavelet Transform. Initialt måste ett värde sättas på 

dessa filter vid programstart. Rekommenderade standardvärden enligt 

Chesnokov var 13 Hz för QRS-komplexen och 9 resp. 3 Hz för P- respek-

tive T-våg. Detta medförde dock att resultatet från analysen av olika filer 

från MIT skiljer sig åt. En acceptabel detektering av hjärtslagen erhålls 

genom att manuellt gå in och ändra värdena i filtren vid testkörning av 

varje fil. Alternativt testköra och kontrollera om den andra signalen gav 

ett bättre resultat. Fler hjärtslag upptäcktes om värdet på filtret ökade, 

men det innebar också att avvikande hjärtslag i större grad missades.  

Svagheten med Chesnokovs programkod är att den bara använder en 

EKG-signal. Flera försök gjordes att utveckla programkoden till att missa 

så få slag som möjligt. En lösning var att implementera även den andra 

EKG-signalen i programkoden och jämföra och plocka ut de intressant-

aste delarna ur signalerna. Primärt användes den övre signalen vid upp-

täckt av QRS-komplexen och den undre fångade upp de eventuellt mis-

sade slagen plus P- och T-vågor. Frekvensen för filtret sattes till 15 Hz för 

den övre signalen. Då upptäcktes dels de normala hjärtslagen plus att 

flimmer lättare detekteras. Den andra signalen gavs en lägre frekvens 

vilket medförde att onormala hjärtslag och breddökade QRS-komplex 

upptäcktes i större utsträckning. Resultatet från analyserna av QRS-

komplexen från de bägge signalerna jämfördes och slogs ihop.  
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3.2 Hjärttillstånd att ta hänsyn till 

Tabell 1 ger en översikt över vilka olika hjärttillstånd mjukvaruprototypen 

borde hitta för att kunna tolka hjärtfunktionen som normal eller onormal. 

Dessa tillstånd togs fram tillsammans med Kiwoks EKG-expert Christer 

Wredlert. 

                                     Tabell 1: olika tillstånd ska kännetecknas av prototypens algoritmer 

Följande parametrar behövdes för att mjukvaruprototypen skulle kunna 

klassificera varje hjärtslag som normalt eller onormalt: 

 RR-avstånd 

 Bredden på QRS-intervallet 

 Arean på QRS 

 Arean på T-vågen 

 Hjärtfrekvens 

 Existens av P-våg 

 Bredd på T vågen 
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3.3 Algoritmer för analys av hjärtaktivitet 

Framtagna algoritmer består av två huvuddelar. Del ett, vilket represente-

ras av EKG annotation i figur 19, analyserade varje slag för sig och mar-

kerade det som normalt eller avvikande. Del två, main i figur 19, hämtar 

de redan klassificerade slagen för analys av hjärtfunktionen i form av 

normalt eller onormalt. Vid onormal hjärtfunktion bör användaren söka 

vård. 

        Figur 19: Varje hjärtslag analyseras var för sig genom att passera framtagna algortimer. 

3.3.1 Sortering av hjärtslagen 

Denna del består av följande algoritmer som kommer att beskrivas vi-

dare: 

 QRS-areaalgoritmen 

 RR-avståndsalgoritmen 

Båda algoritmerna samverkar genom att analysera och registrera varje 

hjärtslag som normalt eller onormalt. 
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3.3.1.1 VES/SVES  

Chesnokovs programkod registrerade initialt alla hjärtslag som normala.  

RR-avstånden räknades ut i millisekunder och sparades i en vektor (figur 

20).  

Figur 20: RR2 visar det nuvarande slaget medan RR1 representerar det föregående och RR3 nästa 
                    slag. 

Det nuvarande RR-avståndet jämfördes med det föregående och det näst-

kommande enligt formel 2. Om avståndet mellan nuvarande och näst-

kommande skiljde sig mer än 15 % klassificerades det nuvarande slaget 

som onormalt, alternativt extraslag. 

      1,15 ∙ 𝑅𝑅2 < 𝑅𝑅1&& 1,15 ∙ 𝑅𝑅2 < 𝑅𝑅3                                                            (2) 

Chesnokovs programkod missade en del avvikande hjärtslag eftersom det 

nuvarande slaget skulle ha ett kortare RR-avstånd än sina grannar och 

om två extraslag följde efter varandra missades de att registreras som 

onormala. I figur 21 klassificerades slag A som normalt trots att detta är 

ett onormalt. Detta berodde på att nuvarande avståndet inte var kortare 

än nästkommande. Enligt formel 3 registrerades bara slaget E som avvi-

kande eftersom slaget ligger mellan två normala slag. 
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    Figur 21: A, B och E är tre avvikande slag medan C och D är två normala slag. 

En egen algoritm baserad på RR-avståndet, RR-avståndsalgoritmen, ut-

vecklades att hitta denna typ av avvikande slag oavsett ordningen. Pro-

blemet löstes genom att först jämföra RR-avståndet med det föregående 

och hitta det första extraslaget enligt formel 3. 

       𝑅𝑅[𝑛] ∙ 1,15 < 𝑅𝑅[𝑛−1]                                                                                          (3)    

Det normala RR- avståndet sparades, d.v.s. RR[n-1] som RR[t] och en 

flagga sattes upp och markerade det första extraslaget (figur 22). Uppfyll-

des villkoret klassades slaget som ett andra extraslag. 

 

 

 

 

Figur 22: RR[t] representerar förra normala slaget, medan RR[n] är nuvarande och RR[n+1] nästa 
                    slag. 

När flaggan var uppe hamnade nästa slag i nästa funktion där RR[n]( 

nuvarande RR-avstånd) jämfördes med RR[t] enligt formel 4. 

      𝑓𝑙𝑎𝑔_𝑎𝑏_𝑠𝑡 = = 1 && 𝑅𝑅[𝑛] ∙ 1,15 < 𝑅𝑅[𝑡]                                                     (4) 

 

Ett RR-avstånd efter ett extraslag längre än normalt tydde på ett normalt 

slag och flaggan för extraslag sattes till noll så att nya slag skulle hamna i 
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första villkoret igen, d.v.s. formel 3. På så sätt upptäcktes extraslag som A 

och B.  

Formlerna 3 och 4 klassificerade även slag D i figur 21 som avvikande 

eftersom avståndet mellan C och D är kortare än avståndet mellan B och 

C. Lösningen blev att inkludera medelvärdet i algoritmerna så att det 

nuvarande slaget också jämfördes med detta. Det medförde att liknande 

hjärtslag som D inte skulle klassificeras som avvikande.  

RR-avståndsalgoritmen missade avvikande slag i form av VES om RR-

avståndet inte skulle bli kortare än föregående. Enligt tidigare förklaring 

karaktäriseras VES av ett breddökad QRS-komplex (>0,120 s) och avsak-

nad av P-vågor.  Figur 23 visar på två typer av extraslag, A och V, där V 

karaktäriseras av ett breddökad QRS-komplex. 

 
Figur 23: A och V är två typer av extra slag där A har ett RR-avstånd kortare än föregående medan V 
                   har ett breddökat QRS-komplex. 

 

En lösning att detektera VES skulle vara att leta efter uteblivna P-vågor, 

men eftersom det var vanligt att programkoden missade dem var detta 

ingenting som kunde användas. 

Därför utvecklades nästa egna algoritm, QRS-area-algoritmen, baserad 

på studierna [22, 23]. Dessa studier räknade ut QRS-arean på olika sätt 

och använde den tillsammans med andra EKG-parametrar. Den fram-

tagna algoritmen räknade ut arean på QRS-komplexet och T-vågen ge-

nom att skapa två olika fönster, R-fönster och T-fönster (figur 24). R-

fönstret innehöll alla samplingsvärden mellan 50 ms före och 100 ms 
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efter R-vågen. T-fönstret innehöll alla samplingsvärden 150-500 ms efter 

R-vågen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 24: Två fönster om 150ms och 350ms skapades med alla samplingsvärden om QRS-komplexets 
                   area och T-vågens area. 

Segment om 60 sekunder skapades för både QRS-komplexens och T-

vågens areor och de fick ett indexvärde genom att multiplicera de båda 

areorna med varandra enligt formel 5. Om QRS-detekteringsalgoritmen 

skulle missa att en upptäcka en R-våg, så utesluts den från uträkningen 

av medelvärdena för varje segment. 

      𝑄𝑅𝑆_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥[𝑛]  = 𝑄𝑅𝑆_𝑎𝑟𝑒𝑎[𝑛] ∙ 𝑇_𝑣å𝑔𝑠_𝑎𝑟𝑒𝑎[𝑛]                                             (5) 

Indexvärdena jämfördes med varje slags QRS- och T-vågens area inom 

samma segment. Om de ihopmultiplicerade areorna översteg indexvärdet 

gånger tre så registrerades slaget som avvikande enligt formel 6. 

      𝑄𝑅𝑆_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥[𝑛] >  𝑚𝑒𝑎𝑛_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥[ ∙ 3                                                                     (6) 

 

Tröskelvärdet 3 valdes efter testkörning och kontroll av avvikande slag på 

många filer från MIT:s databas. Eftersom filerna innehöll olika avvikande 

slag med skiftande karaktär är det olika tröskelvärden som ger bäst resul-

tat på varje fil, men tröskelvärdet 3 gav bra resultat vid testkörning av 

valda filer.  
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Efter att alla slagen passerat bägge algoritmerna registrerades de enligt föl-

jande: 

 Normalt slag 

 Avvikande slag (QRS area) 

 Avvikande slag (kort RR-avstånd) 

 Avvikande slag (långt RR-avstånd) 

 Avvikande slag med start av rytmändring 

 Normalt slag med slut av rytmändring 

 

Dessa slag gav grunden för hur main-programmet skulle analysera hjärtakti-

viteten. 

3.3.2 Analys av hjärtaktivitet 

Analys av hjärtaktiviteten skedde i main-funktionen. Olika algoritmer 

utvecklades och inkluderades i mjukvaruprototypen för detektering av 

olika hjärttillstånd. De identifierade onormala hjärtslagen av QRS-area-

algoritmen och RR-avståndsalgoritmen passerade dessa algoritmer och 

fastställde om hjärtfunktionen var normal eller onormal. 

3.3.2.1 Avvikande extraslag 

Enstaka och spridda extraslag kan vara normala[26]. Enligt tidigare be-

skrivning i sektion 3.2 var hjärtfunktionen onormal om det förekom fem 

separata extraslag per minut och om extraslagen överskred maxvärdet 

vilket var 4000 slag per dygn.  Denna funktion startade en räknare och en 

klocka när den mottog det första extraslaget. När en minut hade gått kon-

trollerade funktionen om det förekommit 5 extraslag eller inte, om ja var 

hjärtfunktionen onormal.  

3.3.2.2 Extraslag i serie 

Avvikande slag i serie upptäckdes genom att alla onormala slag passerar 

en funktion där de senaste tre slagen sparades som beat_1, beat_2 och 

beat_3. beat_n representerade slagnumret för det nuvarande hjärtslaget.  

Algoritmen kontrollerade om avvikande slag följs av varandra genom 

slagens nummer enligt formel 7.  

      𝑏𝑒𝑎𝑡_𝑛  == (𝑏𝑒𝑎𝑡_1 + 1)                                                                                  (7) 
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Om villkoret uppfylldes markerades slaget som slag i serie och om fler än 

två serier så höjdes två flaggor i programmet och indikerade onormal 

hjärtfunktion och extraslag i serie enligt tabell 2. 

 

  

 

 

 

Tabell 2: Slagnumret sparar det i beat_1,beat_2 och beat_3, N och A tyder på normal resp. avvikande 
                  hjärtslag. 

3.3.2.3 Bigemini 

Bigemini ett tillstånd där vartannat slag är ett extraslag vilket kan ses i 

figur 25. Om fler än två episoder förekommer är detta ett observandum 

som bör undersökas vidare.  

Bigemini upptäcktes i programmet genom att jämföra det nuvarande med 

föregående slagnummer hela tiden. Om det nuvarande och sista slaget 

inte var lika registrerades slaget som bigemini. Testkörning visade dock 

på betydligt fler antal bigemini än det riktiga vilket berodde på ordningen 

av normala och extraslag.  

 

  
Figur 25: Utskrift från MIT, fil 106. N står för normala slag och gulmarkerade V för extraslag. Sifforna 
                   1-20 tyder på slagnumret. 

Det framgår av figur 25 att avvikande slag förekomma i olika följd. Om 

dessa slag förekom i ordningen V N V N V N var det inga problem för 
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algoritmerna att hitta men slagen kunde komma i olika ordning (figur 25 

och 26). 

 

 

                                             Figur 26: Extraslag efter varandra. 

Slagen 9,11 och 13 i figur 26 registrerades som bigemini trots att dessa 

slag tillhörde funktionen avvikande slag i serie. Problemet löstes genom 

att jämföra flera slag med varandra: bean_n och beat1,beat1 och beat2, 

beat2 och beat3, även att flaggan slag i serie skulle vara noll enligt formel 

8. 

      𝑏𝑒𝑎𝑡1 == (𝑏𝑒𝑎𝑡2 + 2)  && 𝑏𝑒𝑎𝑡_𝑛 ! = (𝑏𝑒𝑎𝑡1 + 1)&& 𝑏𝑒𝑎𝑡2! =

       (𝑏𝑒𝑎𝑡3 + 1)&&𝑓𝑙𝑎𝑔𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑠_𝑠 == 0                     (8) 

 

När bigemini upptäckts sattes en flagga till 1 vilket tydde på start av 

bigemini och när funktionen avbröts av två normala eller onormala slag 

efter varandra startades stoppflaggan. Antalet bigemini sedan kunde räk-

nas. 

3.3.2.4 Detektering av Ventrikeltackykardi (VT) 

Enligt tidigare förklaring är VT en störning där hjärtat plötsligt slår fort 

då minst tre VES följer varandra med en hjärtfrekvens över 100 slag/min 

[6].  

RR-avståndsalgoritmen utvecklades för att hitta VT genom att markera 

början och slutet av rytmändringen vilken sker vid uppkomsten av extras-

lag (figur 27). 
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Figur 27: Blå pil visar på start av rytmändringen där RR-avståndet blir plötsligt kortare än 
                      föregående. Röd pil visar på slutet av rytmändringen när hjärtat slår normalt igen med 
                      ett längre RR-avstånd än de normala. 

Dessa rytmändringar hämtades i programmets main där start- och slutti-

den beräknades. Antal slag under denna tid räknades ut och rytmen togs 

fram. Eftersom enheten för hjärtrytmen är slag/minut multipliceras med 

60000 enligt formel 9. 

      𝐻𝑗ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑡𝑚 =   
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑙𝑎𝑔

𝑟𝑦𝑡𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡 −  𝑟𝑦𝑡𝑚𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

 ∗  60000                                            (9) 

Om hjärtrytmen översteg 100, vilket innebär 100 slag per minut sparades 

händelsen som VT och en flagga indikerade att hjärtfunktionen var 

onormal. 

3.3.2.5 Förmaksflimmer 

Det finns olika metoder att hitta förmaksflimmer. En testademetod var 

framtagen från studien ”Comparativ study of algorithms for atrial fi-

brilation detection” [27]. Enligt den skapas segment på 1,5 minuter enligt 

fig. 28. Ett medelvärde på RR-avstånden för varje segment J(-1), J och 

J(+1) räknades ut.  Vidare beräknades den genomsnittliga avvikelsen 

enligt formel 10. Den ger differensen mellan varje RR-avstånd och varje 

segments medelvärde (figur 28). 
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Figur 28: Tre olika segment har bildats, där medelvärdet på RR-avstånd för varje segment räknats ut 
                   och medianen på den genomsnittliga avvikelsen tagits fram och till slut en median valts ut 
                   bland medianer från varje segment8 [25]. 

      𝐷𝑖   = |𝑅𝑅𝑖 − 𝑚(𝐽)|                                                                                               (10) 

Medianen av den genomsnittliga avvikelsen för varje segment valdes ut 

och slutligen valdes medianen av medianer, MM, d.v.s. en eller två medi-

aner av alla tre segment. Om MM var större än ett tröskelvärde så hade 

flimmer upptäckts. Tyvärr framgick det inte i studien hur tröskelvärdet 

valdes eller hur mycket värdet var.   Därför förkastades denna metod och 

upptäckten av förmaksflimmer inkluderades i RR-avståndsalgoritmen 

istället.  

Enligt tidigare beskrivning av förmaksflimmer är hjärtslagen oregel-

bundna vid detta tillstånd. RR-avståndsalgoritmen detekterar när slagen 

plötsligt blir kortare än föregående slag och medelvärdet för RR-

avstånden på 60 slag. När det uppkommer flimmer så kan RR-avståndet 

bli även längre oavsett om förra slaget är normalt eller onormalt.  Skulle 

avståndet bli längre än normalt och förra slaget vara normalt ändrades 

slaget till avvikande.   

3.3.2.6 Förmaksfladder 

Förmaksfladder är ett tillstånd där hjärtat slår fort, över 100 slag/minut 

med en regelbunden hjärtrytm. Vid detta tillstånd kan hjärtat plötsligt 

övergå till fladder från ett normalt tillstånd vilket innebär en snabb över-

gång från normal till plötsligt minskning av RR-avstånden. Detta tillstånd 

kunde därför upptäckas av algoritmen för VT. Denna algoritm detektera-

de om hjärtslagen övergick till en snabb rytm på ett onormalt sätt. Ef-

tersom hjärtslagen inte ska klassificeras i mjukvaruprototypen så har den 

inte vidareutvecklats att hitta just förmaksfladder.  
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En annan lösning att hitta fladder utan att analysera EKG-kurvorna är att 

kontrollera om pulsen är över 100 medan användaren är i viloläge. Mät-

värden från en accelerometer kan implementeras i algoritmerna och av-

göra om användaren är fysiskt aktiv eller i vila.  Vila i kombination med 

hög puls tyder på onormal hjärtaktivitet.  

3.3.2.7 Bradykardi/asystoli/ av-block typ 2 

Bradykardi, asystoli och AV-block typ 2 kännetecknas av ett långt RR-

avstånd. Asystoli har ett RR-avstånd längre än 2 sekunder, bradykardi 

längre än 1,2 sekunder och Av-block typ 2 har ett RR-avstånd dubbelt så 

långt som det normala. RR-avståndsalgoritmen utvecklades att hitta av-

vikande RR-avstånd och registrera dessa slag som avvikande. 

Mjukvaruprototypen kontrollerade om RR-avståndet bland normala slag 

var längre än föregående med 25 %. Om det också var större än medel-

värdet med 15 % så registrerades slaget som avvikande. Tröskelvärdena 

har valts efter flera testkörningar där de gav bäst resultat vid en jämfö-

relse med MIT:s egna slutsatser.  

När mjukvaruprototypen missar att detektera hjärtslag kan det medföra 

falska långa RR-avstånd. Det har varit svårt att hitta en bra lösning för 

detta.  Eftersom AV-block typ 2 kommer i intervaller om 3-5 slag innebär 

det att flera långa RR-avstånd skulle uppkomma under 1-2 minuter.  En 

lösning blev det att använda sig om samma villkor som för funktionen för 

antal avvikande slag per minut, d.v.s. om fler än 5 långa RR-avstånd på 1 

minut inträffade så registrerades aktiviteten som avvikande. På så sätt 

hoppade algoritmerna över enstaka längre RR-avstånd vilket kunde bero 

på tappade slag. 

För asystoli sattes en gräns för RR-avståndet längre än 2 sekunder, men 

borttappade slag eller brus kan ge ett felaktigt värde och därför sattes 

även en undre gräns på 3 sekunder. 

Bradykardi är ett tillstånd där pulsen är under 50 slag/minut. Detta upp-

täcktes genom att räkna pulsen i segment på 1 minut. När första slaget 

mottogs sparades tiden och antal uppkomna slag räknades. När en minut 

gått beräknades pulsen.  
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3.3.3 Händelsemarkering 

Vid händelsemarkering analyseras hjärtslagen runt tidpunkten vid mar-

keringen av den person som tolkar EKG-signalen. 

MIT:s EKG-signaler saknade händelsemarkeringsdata. Därför sattes en 

markering vid tre slumpmässiga slag ut för vidareutveckling av denna 

algoritm. Vid händelsemarkering hämtades de tre senaste hjärtslagen 

före markeringen. Om ett av dessa hjärtslag skulle vara onormalt visas 

händelsen som onormalt på mobilappen.  

3.3.4 Hjärtrytm 

Varje fil hade en samplingsfrekvens som användes vid uträkning av den 

totala inspelningstiden enligt formel 11.   

      𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟∗60

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛
                          (11) 

Hjärtrytmen togs fram genom att dividera antal hjärtslag med den totala 

tiden. 

3.4 Testning 

Testning och verifiering av algoritmerna gjordes med följande filer från 

MIT-BIH Arrhythmia Database: 100, 101, 106, 114, 118, 200 och 201. 

Filerna 100 och 101 visade på en normal hjärtaktivitet och innehöll väl-

digt få extra slag medan 106, 114, 118, 200 och 201 innehöll få till många 

olika typer av avvikande slag och arytmier som mjukvaruprototypen 

skulle detektera och analysera.    

Physionet har olika verktyg tillgänglig på sin sida för varje fil såsom: 

samplingsvärdena för alla samplingar, RR-avståndsvärden, plottning av 

kurvan med tolkning, tolkning av varje slag med text (figur 29). Följande 

verktyg användes vid testkörning av filerna: 

 RR-avstånd 

 Tolkning av hjärtslagen med text 

 Plottade EKG-kurvor med tolkning 

 Beskrivning av hjärtfunktionen 

Resultatet från testkörningarna jämfördes med MIT:s tolkning. 
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Figur 29: Delar från 3 olika utdata för MITs filer via Physionets hemsida. Figuren till vänster 
                    visar tolkningen i text där tiden, samplingsnumret och typen av slag angetts, 
                    N=normal, V=extraslag., Figuren till höger visar tolkningen för en fil medan nedersta 
                    bilden visar EKG-kurvan med tolkning av slagen där ”.” markerar ett normalt slag och 
                    V ett extraslag. 

3.4.1 QRS-detektering 

Resultatet från testkörningarna renderade i en textfil. Textfilen innehöll 

QRS-komplexen med dess olika parametrar vilka jämfördes med MIT:s 

plottade kurvor för verifiering och testning. Figur 30 visar en del av ut-

data från mjukvaruprototypen. De två översta raderna visar antalet de-

tekterade och avvikande hjärtslag. Efterföljande rader beskriver vid vilket 

samplingsnummer och tidpunkt QRS-komplexen och P- och T-vågorna 

inträffat. 
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Figur 30: Utdata från mjukvaruprototypen visar när de olika parametrarna i EKG-signalen 
                       inträffat. N betyder att hjärtslaget är normalt.  

3.4.2 RR-avstånd 

Tolkningen från MIT jämfördes med en utskrift från mjukvaruprototy-

pen. Figur 31 är resultatet från samma fil och från visar RR-avståndet för 

varje slag och vid vilken tidpunkt det inträffat. Varje rad motsvarar ett 

slag. RR-avstånden stämmer överens med varandra förutom en liten för-

sumbar skillnad. 

 

 

 

Figur 31: Till vänster visas utdata från mjukvaruprototypen och figuren till höger är tagen  
                      från MIT. 

3.4.3 QRS- och T-vågs-arean 

När det gäller testning av QRS- och T-vågs-area fanns det ingen referens-

utskrift att jämföra med. Därför skedde testning manuellt genom att 

summera ihop de filtrerade samplingsvärdena under 10 ms och jämföra 

dem med areorna under samma tid som programmet räknade ut enligt 

figur 32.  
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Figur 32: Buff_sampling till vänster visar filtrerade samplingsvärden medan sum_area visar på arean 
                   under bara 10 sekunder efter R-vågen. 

3.4.4 QRS-area-algoritm och RR-avståndsalgoritm 

Testning har gjorts genom att jämföra mjukvaruprototypens utskrift av 

de avvikande slagen med MIT:s tolkning enligt figur 33.  

Figur 33: Utdata till vänster visar avvikande slag från mjukvaruprototypens QRS-area- och  
                       RR-avståndsalgoritm medan utdata till höger är från MIT där avvikande slag är 
                       gulmarkerade.  Alla avvikande slag från sekund 9 till 20 hittades av båda algoritmerna.  

I figur 33 visas hur arean på avvikande slag skiljde sig ordentligt från 

indexvärdet (medelvärdet) för samma segment.  I figuren visas också hur 

RR-avståndet plötsligt blev kortare än det föregående. Alla avvikandesla-

gen för testade filer har jämförts med algoritmernas resultat. Utskriften 

ovan är en del tagen från fil 200 där 858 slag var tolkade som avvikande 

av MIT. 

3.4.5 Bigemini och extraslag i serie 

Denna algoritm testades genom att jämföra utskriften från testkörningen 

med filer från MIT:s databas med dessa avvikelser. 
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3.5 En pedagogisk presentation 

En enkätundersökning gav information om hur presentationen skulle se 

ut. Där formulerades flervalsfrågor där användarna kunde välja ut ett 

svar. Det gavs även utrymme där de kunde uttrycka sina åsikter. Frågorna 

handlade om: 

 Intresset att prova en mobilapplikation som analyserade EKG 

 Hur användarna ville att presentationen skulle se ut och vad den 

skulle innehålla 

3.6 Mobilapp 

Kravet från Kiwok var att mobilappen skulle vara utvecklad för en andro-

idtelefon med JellyBean 4.1. Det gick att utveckla mobilappen i pro-

grammet Eclipse och programmera den från grunden. Arbetets omfatt-

ning gjorde dock att ett alternativ användes istället. 

MIT har öppen plattform kallad MIT app inventor att utveckla mobilap-

par med hjälp av block som kopplas samman. Det finns logiska funktion-

er att tillgå i utvecklingsmiljö vid programmering av blocken. 

Designen och presentationen skulle ta hänsyn till önskemål från Kiwok 

och enkätundersökningen.   
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet av mjukvaruprototypen, algoritmer-

na, mobilapplikationen och även resultatet från enkätundersökningen. 

De framtagna algoritmernas resultat baserades på testkörningar från 7 

filer från MIT:s databas. Dessa filer innehöll 30 minuters inspelningsdata 

av EKG bestående av olika hjärtsjukdomar och avvikande slag.  

4.1 QRS-detektering 

Tabell 3 visar resultatet av QRS-detekteringen med QRS-filtret inställd på 

frekvenserna 9 och 13 Hz. Mjukvaruprototypens grundinställning på filt-

ret var 13 Hz. Med den inställningen missades betydligt fler slag när det 

gäller filer med många avvikande slag, såsom fil 200 och 106.  Bästa re-

sultatet uppnåddes när QRS-filtret blev inställt på 9 Hz där flest antal 

hjärtslag hittades. 

       

Fil MIT , tot slag 

13 Hz  

kod tot  default   dif 

9 Hz 

kod  tot slag    dif  dif % 

100 2273 2272 1 2272 1 99.96 

101 1856 1862 -6 1863 -7 99.62 

106 2027 1977 50 2016 11 99.46 

114 1879 1875 4 1879 0 100.00 

118 2288 2261 27 2278 10 99.56 

200 2601 2520 81 2592 9 99.65 

201 2000 1954 46 1955 45 97.75 

              

       
Tabell 3: Resultat på antal hittade hjärtslag när QRS-filtret ändras i mjukvaruprototypen. 13 Hz är 
                   grundinställningen, 9 Hz är den valda frekvensen och MIT presenterar det korrekta antalet 
                   hjärtslag för varje fil.  

4.2 Avvikande hjärtslag 

Tabell 4 presenterar antalet avvikande slag för respektive fil enligt MIT, 

Chesnokovs programkod och den framtagna mjukvaruprototypen med 

QRS-area- och RR-avståndsalgoritmen implementerad. För en lyckad 

analys av hjärtfunktionen så var det viktigt att detektera så många avvi-

kande slag som möjligt. Det framgår i tabellen att Chesnokovs program-

kod missade en del av de avvikande slagen för filer där det förekom 
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många onormala slag. QRS+RR kolumnen presenterar resultatet från 

mjukvaruprototypen där en markant förbättring kan ses. 

Filnamn MIT  tot slag MIT avvikande slag Chesnokov QRS+RR 

100 2273 34 34 35 

101 1856 6 4 6 

106 2027 520 328 515 

114 1879 59 25 70 

118 2288 122 104 125 

200 2601 858 701 860 

201 2000 375 354 651 
 
Tabell 4: Resultat på antal avvikande hjärtslag för varje fil. MIT presenterar det korrekta antalet 
                    avvikande slag och jämför det med Chesnokovs programkod och mjukvaruprototypen. 

Fil 201 gav betydligt fler avvikande slag än MIT. Det berodde på att mjuk-
varuprototypen gav utslag på avvikande slag när RR-avståndsvariationen 
var utanför algoritmernas gräns för normala slag. MIT hade tolkat dessa 
slag som normala medan de framtagna algoritmerna tolkade slagen som 
onormala vilket bekräftades av Kiwoks medicinska expert Christer Wred-
lert som tolkade dem som flimmer. Eftersom den framtagna koden skulle 
ge utslag på avvikelse när flimmer förekom så blev det ett tillfredställande 
resultat.  I figur 34 är röda markerade slag klassificerade som normala 
enligt MIT medan mjukvaruprototypen tolkat dessa som avvikande. 

Figur 34: En del av EKG-remsa från fil 201 från MITs hemsida – Punkterna ’.’ presenterar normala 

                    hjärtslag medan röda pilen presenterar onormala slag enligt de framtagna QRS+RR  
                    algoritmerna [8].   

4.2.1 QRS-area-algoritm och RR-avståndsalgoritm 

Tabell 5 visar antal detekterade avvikande slag med endast RR-

avståndsalgoritmen och därefter tillsammans med QRS-area-algoritmen. 

Det sistnämnda visar en förbättring, speciellt på fil 200. 
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Filnamn MIT, tot slag MIT avvikande slag RR QRS+RR 

100 2273 34 33 33 

101 1856 6 5 7 

106 2027 520 512 515 

114 1879 59 63 70 

118 2288 122 109 125 

200 2601 858 769 860 

201 2000 375 560 651 
 
Tabell 5: Resultatet för den framtagna RR-algoritmen och för RR- och QRS-algoritmen 
                       tillsammans där en förbättring på antal avvikande extraslag kan ses, speciellt för fil 200. 

4.3 Hjärtfunktionen 

Tolkningen av hjärtfunktionen skedde med hjälp av olika algoritmer som: 

extraslag per minut, bigemini, VT, flimmer.  Först presenterades resulta-

tet för tolkning av hjärtfunktionen sedan resultatet för de olika algorit-

merna. 

4.3.1 Hjärtfunktionstolkningen 

Tabell 6 presenterar varje fils hjärtfunktion där 1 står för onormal medan 

0 står för normal hjärtfunktion. Algoritmerna tolkar filerna 100 och 101 

som normala, medan de övriga är onormala vilka stämmer överens med 

tolkningen från MIT. 

Filnamn 
Resultat på hjärtfunkt-
ionen  MIT 

100 0 Normal 

101 0 Normal 

106 1 Normal, bigemini, VT, VES i serie 

114 1 Normal, VT 

118 1 
Sinusrytm, AV-block, extra slag, andra 
avvikande slag 

200 1 Sinusrytm, bigemini, VT 

201 1 Sinusrytm, flimmer, VES i serie 
 
Tabell 6: Resultat för de framtagna algoritmernas tolkning av EKG i mitten och MITs tolkning till 
                   höger. 0 står för normal medan 1 står för onormal hjärtfunktion. 

4.3.2 Extraslag per minut 

Utskriften i figur 35 är från fil 106 där det förekom extraslag. Utdata till 

vänster i figur 35 satte flag_abnormal till 1 när räknaren kom upp till fem 
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slag under en minut. Figur 36 visade när räknaren inte kom upp i fem 

slag. Till höger i de bägge figurerna visas MIT:s utdata för hjärtslagen 

under samma period. 

 Figur 35: Två utdata för fil 106 - högra utskriften är från MIT [9] där avvikande slagen är gulmarke- 
                    rade och vänstra utskriften är från mjukvaruprototypen. 

 

 
Figur 36: Två utdata för fil 106 - högra utskriften är från MIT [9] där det avvikande slaget är  
                     gulmarkerat medan vänster utdata är från mjukvaruprototypen där tidsräknaren ger 
                     utslag på onormal hjärtaktivitet om det hittas fler än 5 extraslag under en minut.  

4.3.3 Bigemini 

Utskrifterna i figur 37 tydde på att algoritmerna hittat bigemini oavsett i 

vilken ordning extraslagen kom, men om ett slag missades bland extras-

lagen ledde det till ett falskt utslag, vilket kan ses i figur 37 vid tidpunkten 

2:14:416. Där tolkade algoritmen extraslagen som bigemini. Testkörning 

visade att slag nr 47780 för tidpunkten 2:12:239 var missat och då har det 

uppstått V N V N vilket tolkades som bigemini.   
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Fel utslag av bigemini sågs även om ett slag missades i en episod av 

bigemini vilket ledde till avbrott i episoden. Ett av avbrotten förekom i 

episoden från 12:26:32 s till 14:26:32s där vartannat slag var onormalt 

men när ett slag hade missades registrerades ett avbrott på den episoden 

enligt följande: bigemini från 12:26:32 – 13:20:35 och sedan ny episod 

började från 13:21:55 till 14:26:32. Detta ledde till att algoritmerna hit-

tade fler episoder av bigemini än MIT. Detta påverkade inte slutresultatet 

för hjärtfunktionen eftersom långa episoder av bigemini är patologiska 

oavsett om algoritmen ska registrera det detta som 1 eller 2 episoder. Alla 

bigemini har hittats av algoritmen för fil 106 och 200. 

 

 
 
Figur 37: Två utdata för fil 106 - nedre utdata är från MIT [9] där avvikande slag är gulmarkerade och  
                   röda prickar tyder på bigemini, övre utdata är resultatet för upptäckta bigemini-perioder 
                   från mjukvaruprototypen för samma tidpunk som MITs utdata.  
 

4.3.4 SVT/VT 

SVT/VT förekommer på filerna 106, 114 och 200. Utskriften i tabell 7 

visar resultaten dessa.  
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Fil Algoritm MIT 

106  02:57.875 K/ VT hjärtslag över 100   12:02:57 -12:58.747      (VT 3 beats 

108  11:44.791  U/ VT hjärtslag över 100 
12:11:40 -11:44.586      (SVTA 7 be-

ats 

200 00:18:22.472  K/VT hjärtslag över 100 18:20.106 - 18:22.292   (VT  4 beats 

200 -  1:48.917  - 1:51.414     (VT 3 beats 

200 -  10:29.906 - 10:31.608  (VT 3 beats 

200 - 15:45.383- 15:48.200    (VT4 beats 

 
 Tabell 7: Resultat för upptäckta V – mjukvaruprototypen till höger ger utslag på VT när 
                         hjärtrytmen har uppnått minst 100 slag/minut, medan MIT till vänster ger utslag på 
                         VT även om rytmen är under 100 slag/minut. 

Fil 200 hade flera episoder av VT men VT-algoritmen hittade bara 1 VT. 

Detta berodde på att MIT:s tolkning för VT var baserad på antal extraslag 

efter varandra. Vid fler än två extraslag registrerades slagen som VT oav-

sett om hjärtrytmen var under eller över 100 slag per minut.  VT-

algoritmen räknade antalet slag mellan rytmändringar och om medel RR-

avståndet för slagen var fler än 100 så tolkades det som VT, detta enligt 

tabell 1 i avsnitt 3.2.  Det framgår i figur 38 att det förekom fyra avvikan-

deslag under 2,186 s (vänster) och 2.817s (höger) vilket motsvarade en 

hjärtfrekvens på 109 respektive 85 slag per minut. 

 Figur 38: Utdata från MIT för fil 200 som visar när det förekommit VT [8]. 

4.3.5 VES/SVES i serie 

Funktionen kollade om det förekommer minst två avvikande slag efter 

varandra. Om första serien innehöll 5 eller färre slag under en minut med 

en hjärtfrekvens under 100 klassificerades serien som normal. Men om 

det förekom fler än 1 serie under hela inspelningsperioden markerades 

serien som avvikande. Följande samplingar har slumpmässigt valts från 

algoritmernas utdata och jämförts med MITs resultat. 

Den markerade raden i tabell 8 visar på ett falskt resultat vilket berodde 

på att algoritmen hittade två avvikande slag som var normala enligt MIT.  
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Detta på grund av att RR-avstånden plötsligt blev kortare än 15 % än de 

föregående. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Utdata från algoritmen jämfört med MIT. Siffrorna 1, 2, 4 under MIT-fältet innebär hur 
                   många avvikande slag som följer efter varandra. 

4.4 Enkätundersökning 

Av de 14 deltagarna i enkätundersökningen var tre stycken sjukvårdsper-

sonal och de resterande var personer utan medicinsk utbildning. 79 % 

procent svarade att de skulle vilja använda mobilappen om de misstänkte 

att hjärtat slår onormalt eller ta reda på hjärtaktiviteten. När det gällde 

vilken information om hjärtat som skulle presenteras blev resultatet att 

användarna ville ha information om avvikande hjärtslag även om de 

skulle visa sig vara normala. Dessutom ville de ha information om hjärt-

aktiviteten och puls. Grafer och text fick flest svar när det gällde hur de 

ville hjärtaktiviteten skulle presenteras. 77 % svarade att det finns en 

nytta att kontrollera sitt EKG via mobilappen. Vid händelse av onormal 

hjärtaktivitet så gavs tre olika alternativ hur detta kunde presenteras för 

användaren – det vänstra alternativet i figur 39 fick flest röster. 
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Figur 39: Tre olika figurer från enkätundersökningen som tyder på onormal hjärtfunktion, där 47 % 
                    valde figur 1 och 27 % figur 3. 

4.5 Mobilappen 

Mobilappen är avsedd för en mobiltelefon med operativsystemet Android 

och utvecklad i MIT App Inventor 2. Den designades att möta de ställda 

kraven från Kiwok och önskemålen från enkätundersökningen.  

Ett API installerat på Googles molntjänst behandlade resultatet från 

EKG-analysen. API:et programmerades att läsa av resultatet och skicka 

det till mobilappen i bild- och diagramform.  

Information som API: et analyserar. 

 Normal hjärtrytm eller inte 

 Händelsemarkering 

 Vilken tidpunkt en ev. händelsemarkering inträffat 

 Puls 

 Antal slag totalt 

 Antal avvikande slag 

Mobilappen hämtade vid start resultatet från molntjänsten. Ett tårtdia-

gram visade totalt antal slag respektive avvikande slag enligt figur 40. 

Dessutom fanns information om puls och om hjärtfunktioen var normal 

eller inte. 
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Figur 40: 4 skärmdumpar av hur mobilappen är designad. 

I enlighet med enkätundersökningen och Kiwoks önskemål så informe-

rade mobilappen inte om vilken typ av avvikande hjärtslag som före-

kommit. 

  



48 RESULTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
ANALYS OCH 
DISKUSSION 

 

5 Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras utvärdering och analys av resultatet beskrivet i 

kap. 4 i relation till målsättningen i kap. 1 och de olika lösningsmetoder 

enligt kap. 3.  

5.1 Resultatanalys 

Att upptäcka alla hjärtslag från en fil med numeriska samplingsvärden 

har varit en utmaning. Chesnokovs programkod är avsedd för läkare som 

manuellt kan justera frekvensen på filtren beroende på EKG-signalens 

kvalité och åstadkomma bättre resultat. I en mobilapp kan inte detta ske 

eftersom användarna saknar kunskap gällande EKG-kurvor och dess ut-

seende vid olika tillstånd vilket gör det svårt för dem att justera frekven-

sen på filtret. 

Att hitta avvikande slag var det nästa utmaning. Chesnokovs programkod 

innehöll algoritmer för detektering av avvikande slag, men 5-10% missa-

des ändå. Det beskrevs i sektion 4.2 hur egna algoritmer utvecklades för 

att hitta fler avvikande slag. Trots förbättringen missades hjärtslag eller 

så hittades falska avvikande slag. Detta berodde ofta på missade hjärtslag 

i QRS-detekteringsalgoritmen i Chesnokovs programkod. Fler falska av-

vikande slag kunde hittas om det förekom hjärtflimmer vilket berodde på 

att algoritmerna registrerade flimmer som avvikande slag och därmed gav 

utslag på onormal hjärtfunktion.  Eftersom både flimmer och många av-

vikande slag under kort tid tyder på ett onormalt hjärttillstånd påverka-

des inte slutresultatet av detta.  

Analysen av hjärtfunktionen gav ett bra resultat på de testade EKG-

filerna vilket stämde överens med MITs egna tolkning. Detta resultat 

visar att det går att analysera hjärtfunktionen med en mobilapp med till-

hörande algoritm. 

5.2 Diskussion 

Det beskrevs i resultatanalysen hur prototypen uppnådde önskevärt re-

sultat med testade filer från MIT-BIH Arrhythmia Database, men fler filer 

bör testas för säkerställning av algoritmerna. 



50 
ANALYS OCH 
DISKUSSION 

 

Det är algoritmer som tolkar EKG-signalerna. Därför är det viktigt att alla 

slag hittas för missade slag kan leda till en missvisande tolkning av hjärt-

funktionen. Det är normalt att EKG-analysprogram missar några slag, 

men eftersom EKG-kurvan ändå tolkas av en sjukvårdskunnig person så 

är det inte så viktigt. Asystoli är ett exempel på ett allvarligt tillstånd där 

RR-avståndet förlängs med mer än 2 sekunder. Om QRS-detekteringen 

missar 1-2 slag efter varandra kan det visa på asystoli. Det kommer att 

tolkas som onormal hjärtfunktion av mjukvaruprototypen, medan en 

läkare kan se på EKG-kurvan att det inte stämmer. Trots att mjukvaru-

prototypen missade att upptäcka slag på alla testade filer blev det inget 

felaktigt resultat gällande asystoli. Det berodde på att det förlängda RR-

avståndet ändå var under 2 sekunder, men om hjärtrytmen hade varit 60 

slag/minut eller om 2 slag efter varandra missades skulle det resultera i 

ett RR-avstånd längre än 2 sekunder. Därför bör mjukvaruprototypen 

utvecklas för att minimera feltolkningen vid missade slag. 

Resultaten är baserade på vilo-EKG där patienterna har varit i vila vilket 

innebär att förekomsten av brus är betydligt mindre än när en person är 

fysiskt aktiv. Även bruset kan leda till ett felaktigt resultat av hjärtfunkt-

ionen eftersom det kan leda till ökade QRS-areor vilket i sin tur ger utslag 

på avvikande slag. Om det förekommer fler än fem slag under en minut 

tolkas hjärtaktiviteten som avvikande. Därför behövs det flera testkör-

ningar där brusfiltren kan justeras/anpassas för Holter-EKG. Inga test-

körningar på Holter-EKG har gjorts eftersom header-filen på Kiwoks 

EKG-signaler var anpassad till deras EKG-analysprogram.  

Det har inte gjorts några testkörningar att upptäcka fladder eftersom det 

inte förkom på de valda filerna. Dessutom så skulle det utvecklas algorit-

mer för att sammankoppla hjärtfunktionen med aktivitet från accelero-

meterdata vid förekomst av fladder.  

5.3 Hållbar utveckling 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en allvarlig åkomma vilket kostar samhället 

en hel del och dessutom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige [28]. Om 

sjukdomen diagnostiseras i ett tidigt skedde kan det leda till mindre sam-

hällskostnader och även förbygga att patienter utvecklar allvarligare 

sjukdomar [28]. Eftersom målgruppen för mobilappen är individer utan 
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tidigare kända hjärtsjukdomar kan den användas i förebyggande vård där 

individer kan ta reda på sin hjärtfunktion i hem- eller jobbmiljö. Detta 

har även fördelar ur ett miljöperspektiv då användarna inte behöver åka 

till sjukhus eller vårdcentral för att undersökas och i det långa loppet kan 

mycket resurser sparas vid behandling av en hjärtåkomma eller andra 

sjukdomar till följd av ett obehandlat hjärtfel. 

Ur ett socialt perspektiv kan mobilappen leda till bättre livskvalitet hos 

användarna. Sjukdomar leder inte bara till fysisk ohälsa – när en person 

drabbas av en sjukdom utsätts både patienten och familjen för psykisk 

ohälsa. En allvarlig hjärtsjukdom kan förebyggas om hjärtfelet upptäcks i 

god tid vilket minimerar ohälsan och stressen hos både patienten och 

anhöriga i det långa loppet. 
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6 Slutsatser 

Mjukvaruprototypen har uppfyllt önskade mål när det gäller analys av 

hjärtfunktionen. Resultatet från testkörningar validerade mjukvaruproto-

typens funktion genom att hitta olika EKG-parametrar och hjärtåkommor 

och därmed kunna fastställa om hjärtat slår normalt eller onormalt. 

Detta är dock en prototyp. Därför är det lämpligt att nya lösningar och 

algoritmer undersöks som kan minimera antalet missade hjärtslag.  Fler 

testkörningar bör också ske med EKG-signaler från personer i rörelse för 

att se hur signalbrus kan påverka analysen. 

Det rekommenderas att undersöka möjligheten att implementera data 

från en accelerometer för att på så sätt kunna diagnosticera hjärttillstånd 

som tar hänsyn till fysisk aktivitet. 
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Bilaga A 

Om en mobilapp som läser av och analyserar dina hjärtslag fanns på marknaden, skulle du 

vara intresserad av att använda den? 

 

Ja 11 79% 

Nej 3 21% 

Varför skulle du vilja använda en sådan app? 

 

För att ta reda på hur hjärtat fungerar 6 33% 

Vid misstanke om att hjärtat slår onormalt 8 44% 

För att det är kul att testa nya appar 1 6% 

För att förebygga hjärtsjukdomar 2 11% 

Other 1 6% 

En del hjärtslag kan registreras som avvikande men ändå vara fullt normala - skulle du ändå 

vilja ha information om detta? 

 

Ja 9 64% 

Nej 5 36% 

Vad för sorts information om din hjärtaktivitet skulle du vilja ha information om? 
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Bara om hjärtat slår normalt eller ej 7 26% 

Vilken puls jag har 10 37% 

En graf som visar mitt EKG 9 33% 

Other 1 4% 

Vad tycker du är det mest pedagogiska sättet att förklara hjärtaktiviteten för dig? 

 

Bilder 4 18% 

Grafer 9 41% 

Text 4 18% 

Animationer 5 23% 

Om appen upptäcker onormal hjärtfunktion - hur skulle du vilja att det presenterades? 

 

Med information om vilken typ av avvikande hjärtslag det är 9 35
% 

Med information om vad som kan ha orsakat detta 7 27
% 

När det inträffade 4 15
% 

Med en hänvisning om att besöka en läkare 6 23
% 

Other 0 0% 

   



 

 

Bilden ovan visar tre olika sätt att meddela att något onormalt har skett. Vilket alternativ 

tycker du är bäst? 

 

Figur 1 7 47% 

Figur 2 1 7% 

Figur 3 4 27% 

Other 3 20% 

Skulle du känna oro om avvikande hjärtslag upptäcks? 

 

Ja 10 71% 

Nej 4 29% 

Är du utbildad inom medicin och vet hur man ska tolka ett EKG? 
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Ja 3 21% 

Nej 11 79% 

Skulle du vilja kunna få realtidsuppdateringar i appen om det fanns möjlighet för detta? 

 

Ja 12 86% 

Nej 2 14% 

Tror du att det finns någon nytta med att kontrollera sitt EKG med en app? 

 

Ja 10 77% 

Nej 3 23% 

Tror du att det finns någon fara med att kontrollera sitt EKG med en app? 

 



 

Ja 10 77% 

Nej 3 23% 

Om du svarade ja på föregående fråga, skriv gärna varför. 

Behöver egentligen tolkas av en sjukvårdsutbildad person 

Appen måste vara tillräckligt pålitlig. 

Folk kan känna sig sjuka fast se är friska = söka mer vård än de behöver 

Appen kan ha fel! 

Obefogad oro kan skapas om appen inte fungerar bra och onödigt många läkartider/ besök skulle göras 

för att reda ut denna oro över feltolkning... 

Om det finns något fel och appen upptäcker inte det! 

Överdriven oro om man har lätt för att ta på sig det/är rädd för sjukdomar. 

Människor tenderar att överanalysera och kanske springa till läkare i onödan 

Det finns många hypokondriker eller folk som tror att genom googla symptom kan läka sig själva, Resul-

tatet kan användas på felsätt utan sjukvården expertis. 

När var senaste gången du kontrollerade ditt EKG? 

 

Mindre än ett år sedan 2 15% 

Någon gång mellan ett och tre år sedan 3 23% 

Över tre år sedan 4 31% 

Aldrig gjort det 4 31% 

Har du några egna förslag eller synpunkter på hur en mobilapp för EKG kan se ut? 

Nej 

Det ska självklart var användarvänligt och instruerande. Appen ska var en komplement inom vården och 

hemtjänsten för att kunna vara en komplement på distans vård och för personer med tidigare hjärtpro-

blem problem. Beroende på om appen är tillförlitlig skulle den kunna larma sjukvården om ev hjärtat-

tack. Det händer och satsas mkt inom E-vård och är nästa stora trend. 

Enda förslaget är att det ska vara rätt och noggrant ! 

 

 


