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Abstrakt  

I ett försök att skapa ett program som automatisk skulle kunna detektera förmaksflimmer hos 

riskgruppspatienter analyserades EKG:n med olika rytmstörningar, främst förmaksflimmer (AF). Ett 

program skapades i MATLAB som med hjälp av ett antal filter och algoritmer skulle kunna känna igen 

dessa mönster och avgöra om ett EKG har AF, normal rytm, annan rytm eller bara bestod av 

artefakter. Programmet granskade 8500 EKG vilket resulterade i 63,5% korrekt klassificerade EKG. 

Syftet med denna studie var att granska dessa utvalda EKG och vid upptäckt kategorisera om felaktigt 

kategoriserade EKG:n till sin rätta grupp för att få en klarare bild av vad som behövde förbättras vid en 

automatisk diagnosticering. Olika metoder som markerade och delade upp hjärtslag utifrån bland 

annat regelbundenhet användes. Slutgiltig manuell granskning överensstämde till 57% med facit och 

54% med automatisk metod och hade en specificitet på 71% och sensitivitet på 67% för AF. Manuell 

granskning var bättre än automatisk granskning som hade en specificitet på 22% och en sensitivitet på 

49%. Resultatet i den här studien visade att en automatisk detektion av AF är möjlig även om detta 

behöver vidareutvecklas för att bli mer pålitligt. 
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Introduktion  

Förmaksflimmer (AF) är en supraventrikulär arytmi som kännetecknas av oregelbunden förmaks-

aktivering och kontraktion. AF innebär en förhöjd dödsrisk till följd av stroke, hjärtsvikt eller 

kranskärlssjukdom, obehandlad höjs risken ytterligare (1). Behandling med vitamin K-antagonister 

(Warfarin) och trombocytaggegationshämmmare minskar risken för stroke med 60% och 20% vardera 

hos patienter med AF (2). Personer med AF är dock till stor del en asymtomatisk patientgrupp och hos 

många förekommer deras AF sporadiskt varpå många drabbade förbises till följd av svårigheter med 

diagnosticering (3). Dagens metoder för att fånga upp dessa patienter inkluderar långtids-EKG med till 

exempel event recorder, implanterbar loop recorder eller holter-EKG som registrerar hjärtats aktivitet 

under längre perioder, ofta dygn. Registreringarna tolkas sedan manuellt, ofta av en biomedicinsk 

analytiker eller sjuksköterska. Tolkning av långtids-EKG är en kostsam och tidskrävande process vilket 

leder till lång väntan på diagnos (4). En automatisk diagnosticering av AF skulle korta ner väntetiden 

och ge fler patienter rätt behandling i ett tidigare skede. Det vore också ett steg i rätt riktning för 

eventuell framtida screening av AF. 

Under 2018 genomfördes en tävling i samband med konferensen Computing in Cardiology med 

målsättning att skapa ett program för automatisk kategorisering av korta EKG registreringar. 

Programmet skulle kategorisera in EKG i fyra grupper: normal rytm, AF, annan onormal rytm och 

artefakter (som ansågs omöjliggöra tolkning). För att göra detta genomförbart tillhandhölls 8500 

singel-avlednings EKG, motsvarande avledning I med en duration mellan 10 - 60 sekunder. Dessa 

EKG hade normal rytm, AF, onormal rytm eller artefakter. För utveckling av automatiska 

klassificeringsmetoder i de olika tävlingsbidragen behövdes ett facit. Detta togs fram genom 

användning av de ett antal tidigare kända algoritmer där man tog alla algoritmers bedömning och om 

algoritmerna hade en hög grad av överenstämmelse ansågs det vara korrekt och relativt lättolkat. I de 

fall där algoritmerna hade låg grad av överensstämmelse granskades EKG:na manuellt av minst tre 

experter som utförde individuella bedömningar, totalt krävde 1129 EKG:n manuell granskning (5). För 

rangordning av de olika inskickade tävlingsbidragen användes sedan ett annat ej publicerat facit, där 

de bästa bidragen uppnådde en noggrannhet på 82%. 

I ett samarbetsprojekt mellan medicinsk teknik på Norrlands Universitets Sjukhus och Luleå Tekniska 

Universitet har nyligen ett program utvecklats för att tolka den här typen av korta EKG registreringar. 

Analysprogrammet skapades i MATLAB, ett datorprogram som främst används för matematiska och 

tekniska beräkningar, där ett antal algoritmer användes för att få fram data som kunde användas i 

klassificeringssystemet. För filtrering av EKG användes bland annat wavelets och fast fourier 

transformation, samt störningseliminering för att få bort förvrängningar och artefakter. För att sedan 

tolka det filtrerade EKG:t användes algoritmer med fokus på RR intervall och QRS morfologi. För 

klassificering användes sedan en Random Forest Classifier, en metod som tidigare visat bra resultat i 

andra studier (5). 

Av dessa 8500 filtrerade EKG-remsor som granskades av programmet blev 63,5% korrekt 

klassificerade. Bäst resultat blev det på klassificering av de EKG med AF där 90% var sant positiva och 
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67,1% var falskt positiva. Sämst resultat blev bedömning av gruppen annan rytm och gruppen 

artefakter där 11,6% och 0,0% respektive var sant positiva. En orsak till det resultatet var att fokus 

främst låg på att klassificera AF vilket ledde till att kriterierna för klassificering av AF breddades och 

även fångade upp en stor del av de EKG med artefakter och annan rytm, vilka uppgör en stor del av de 

falskt positiva AF. En annan orsak kan vara att ”facit” inte med säkerhet kan antas vara 100% korrekt. 

 

I den här studien hade ett antal felaktigt klassificerade EKG:n och ett antal korrekt klassificerade valts 

ut för ny manuell granskning och jämförelse med facit. Framförallt valdes de EKG registreringar där 

den automatiska metoden och facit hade klassat ”annan rytm” och ”AF” olika. Syftet med studien var 

att granska de utvalda EKG:na och vid upptäckt kategorisera om felaktigt kategoriserade EKG:n till 

korrekt grupp för att få en klarare bild av vad som behöver förbättras vid en automatisk 

diagnosticering.   
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Material och metoder 

EKG-registreringar 

Materialet i denna studie bestod av 500 EKG remsor från 500 patienter. Remsorna längd varierade 

mellan 10 - 60 sekunder. Varje EKG utgjordes av en handhållen anordning, Alivecor single-channel 

ECG device, med två elektroder som motsvarar avledning I. Det erhölls ingen information om kön, 

ålder eller liknande från patienterna. Den information som gavs vid studiens start var att patienterna 

antingen var friska med normal rytm, eller så hade de någon form av rytmstörning, till exempel AF 

eller AV-block. Däremot var klassificeringen av EKG-registreringarna okänd vid den första 

bedömningen som gjordes i den här studien. Alla EKG-registreringar fanns sparade som pdf-filer, 

vilka visade uppmätt EKG med detekterade hjärtslag och även tre förstorade EKG-avsnitt. För att ge 

stöd vid manuell bedömning fanns även ett antal figurer framtagna med de metoder som beskrivs 

nedan.  

Referensvärden 

Inför den här studien fanns två tidigare granskningar av dessa 500 EKG, ett facit som tagits fram 

genom algoritmers automatiska bedömning med en hög överensstämmelse genom expertbedömning 

vilket kommer ses som huvudsakligt referensvärde, samt ett som tagits fram genom en automatisk 

detektering med en Random Forest Classifier MATLAB. Dessa två klassificeringar blev inte tillgängliga 

förrän efter manuell granskning 1 avslutats. Datat var klassificerat i följande grupper: Normal rytm, 

AF, annan rytm, vilket inkluderar frekventa ektopiska slag och överledningsrubbningar samt även låg 

hjärtrytmvariation och artefakter vilket är registreringar som inte gick att bedöma till följd av kraftiga 

störningar 

Poincaré plot 

För bedömning av hjärtrytmvariation användes Poincaré plot, där RR intervallet mellan två slag 

jämfördes med RR intervallet mellan de två tidigare slagen. En graf visade på så sätt hur väl ett RR 

intervall kan förutspå nästa intervall. Vid jämn hjärtrytm ses låg variation i RR intervall och tätt 

placerade punkter fås längs diagonalen i grafen, vid ojämn hjärtrytm, som vid AF, ses hög variation i 

RR intervallen vilket ger mer utspridda punkter (Fig. 1). Hjärtrytmen är dock i vissa mer sällsynta fall 

så pass jämn att det inte blir någon variation i RR-intervallet. Mängden variation varierar mellan 

individer men många får en andningsvarierad hjärtrytm, sinusarytmi, där rytmen ökar vid inandning 

och sjunker vid utandning. En andningsvarierad rytm skapar en något större spridning på grafen men 

registreringarna bildar fortfarande ett tydligt område som slagen håller sig inom, ofta med eliptisk 

form.  

Density plot 

Density plot är en variant av ett histogram med Kernel smoothing. Toppar i figuren visar på en 

ansamling av värden i den punkten. Vid jämn rytm med likvärdiga frekvenser gavs en tydlig spetsig 

figur medan en ojämn rytm gavs en breddad och plattare figur. Vid frekventa extraslag visas också 

avgränsade samlingar av punkter utanför origo. (Fig. 2).  
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Delta RR Poincaré 

Vid ett senare skede av projektet tillhandhölls delta RR Poincaré som ytterligare ett verktyg att 

använda vid granskning av svårbedömda EKG. Den visar på förändringar mellan två RR-intervall på 

följd. Vid normal rytm visas strukturerade, avgränsade samlingar av punkter nära origo och vid AF 

visas väldigt spridda skurar då det saknas något tydligt samband mellan RR-intervallen (Fig, 3).   

Manuell granskning 1 

Denna granskning bestod av att manuellt bedöma EKG, utan kännedom om tidigare klassificeringar, 

och sedan klassificera denna som antingen AF, normal rytm, annan rytm eller artefakter. 

Bedömningskriterier som användes vid klassificeringen av de olika rytmerna var följande:  

 Normal rytm: hjärtrytm (40 - 100 slag/minut), regelbundenhet i RR-intervall (bedömt med 

hjälp av density plot delta, Poincaré plot och Delta RR Poincaré), QRS-morfologi och 

regelbundna, likartade P-vågor.  

 AF: Hjärtrytm >100 slag/minut, oregelbundet RR intervall (bedömt med hjälp av density plot 

delta, Poincaré plot och Delta RR Poincaré), förekomst av f-vågor och avsaknad av 

konsekventa p-vågor.  

 Annan rytm: vid förekomst av avvikelser från normal rytm som inte uppfyller kriterierna för 

AF klassificeras det som annan rytm, till exempel vid förekomst av uteblivna slag till följd av 

överledningshinder som vid AV-block 2.  

 Artefakter: EKG-remsa som inte kan tolkas till följd av frekventa störningar där en betydande 

andel av p-vågor och QRS-komplex inte kan urskiljas för att möjliggöra en bedömning.  

Manuell granskning 2 

Ett antal EKG där automatisk metod och/eller facit klassificerat som AF men som klassificerats som 

normal rytm efter manuell granskning 1 valdes ut för en ny bedömning med förändrade kriterier.  

Kriteriet för hjärtrytmen vid AF utökades till att även inkludera EKG med >70 slag/minut. Vid den här 

bedömningen var både facit och den automatiska klassificeringen känd.  

Statistik 

Kruskal Wallis test användes som en variationsanalys för att jämföra grunddata från grupper. Dessa 

data bestod av medelvärde och standardavvikelse av alla RR-intervall i en registrering. Parade Mann 

Whitney U-test utfördes som post hoc test för att identifiera skillnader i en variabel mellan två 

grupper. Överensstämmelse mellan klassificeringarna bedömdes med Cohens Kappa där: <0 = dålig 

överensstämmelse, 0,0-0,20 = svag överensstämmelse, 0,21-0,40 = rimlig överensstämmelse, 0,41-

0,60 = måttlig överensstämmelse, 0,61-0,80 = väsentlig överensstämmelse och 0,81-1,00 = nästintill 

perfekt överensstämmelse.  
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Etiska överväganden 

Denna studie granskade EKG från tidigare studier, därför har ej någon ställning till etiska dilemman 

tagit i beaktning som annars behöver belysas när det kommer till screening. Hade vi initialt tagit ut 

materialet hade vi behövt ta ställning till vilka som ska screenas (populationen/riskgrupper/kriterier), 

obligatoriskt eller frivilligt, kvalitetssäkrade undersöknings- och tolkningsmetoder måste finnas, 

möjlighet till uppföljning vid avvikande resultat. Man bör också ha i åtanke hur upptäckt av AF 

påverkar personer när det kommer till risker och biverkningar av eventuell behandling, 

levnadsstandard och mentalt välmående. Studien anses inte behöva etikgranskas då studien var gjord 

på anonymt material som hämtats från data som finns fritt tillgängligt på internet.   
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Resultat 

Automatisk metod mot Facit 

Enligt facit fanns det bland dessa 500 EKG 227 med AF, 106 med normal rytm, 145 med annan rytm 

och 22 med artefakter. Automatisk detekteringsmetod gav 190 (-37) EKG med AF varav 50 (37%) var 

sant positiva och 140 (63%) var falskt positiva, 127 (+21) med normal rytm varav 81 (64%) var sant 

positiva och 46 (36%) falskt positiva, 165 (+20) med annan rytm varav 28 (17%) sant positiva och 137 

(83%) falskt positiva och 17 (-5) med artefakter varav 2 (12%) sant positiva och 15 (88%) falskt 

positiva. Det gav en total överensstämmelse på 32% (Fig. 4). För detektion av AF innebar detta en 

specificitet på 22% och en sensitivitet på 49%. Cohens Kappa räknades till -0,002.  

Manuell granskning 1 mot Facit 

Vid manuell granskning 1 detekterades 34 (-201) EKG med AF varav 26 (77%) sant positiva och 8 

(23%) falskt positiva, 283 (+177) med normal rytm varav 97 (34%) sant positiva och 186 (66%) falskt 

positiva, 174 (+29) med annan rytm varav 62 (36%) sant positiva och 112 (64%) falskt positiva och 7 (-

15) med artefakter varav 4 (57%) sant positiva och 3 (43%) falskt positiva. Detta resulterade med en 

total överensstämmelse på 38% med facit (Fig. 4). För detektion av AF innebar det en specificitet på 

11% och en sensitivitet på 97%. Cohens kappa räknades till 0,170.  

Manuell granskning 2 mot Facit 

Vid manuell granskning 2 detekterade s167 (-60) EKG med AF varav 119 (71%) sant positiva och 48 

(29%) falskt positiva, 134 (+28) med normal rytm varav 88 (66%) sant positiva och 46 (34%) falskt 

positiva, 187 (+42) med annan rytm varav 75 (40%) sant positiva och 112 (60%) falskt positiva och 10 

(-12) med artefakter varav 5 (50%) sant positiva och 5 (%50) falskt positiva. Detta resulterade med en 

total överensstämmelse på 57% med facit (Fig. 5). Specificiteten blev 71% och sensitiviteten 67%. 

Cohens Kappa räknades till 0,377.  

Manuell granskning 1 mot Automatisk metod 

Manuell granskning 1 detekterade 34 (-154) EKG med AF varav 26 (76%) sant positiva och 8 (24%) 

falskt positiva, 283 (156) med normal rytm varav 120 (42%) sant positiva och 163 (58%) falskt 

positiva, 174 (+9) med annan rytm varav 80 (46%) sant positiva och 94 (54%) falskt positiva och 7 (-

11) med artefakter varav 2 (29%) sant positiva och 5 (71%) falskt positiva. Detta resulterade med en 

total överensstämmelse på 46% med automatisk metod (Fig. 4). För detektion av AF gav det en 

specificitet på 14% och en sensitivitet på 97%. Cohens Kappa räknades till 0,241. 

Manuell granskning 2 mot Automatisk metod 

Manuell granskning 2 detekterade 167 (-21) EKG med AF varav 84 (50%) sant positiva och 83 (50%) 

falskt positiva, 134 (+7) med normal rytm varav 101 (75%) sant positiva och 33 (25) falskt positiva, 187 

(+22) med annan rytm varav 81 (43%) sant positiva och 106 (57%) falskt positiva och 10 (-8) med 

artefakter varav 3 (30%) sant positiva och 7 (70%) falskt positiva. Detta resulterade med en total 

överensstämmelse på 54% med automatisk metod (Fig. 5). För detektion av AF innebar det en 

specificitet på 50% och en sensitivitet på 69%. Cohens Kappa räknades till 0,323.  
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Diskussion 

Studiens resultat visade att automatisk metod hade en väldigt låg överensstämmelse med facit (32%) 

jämfört med manuell granskning 2 som hade en överensstämmelse på 57% med facit. Manuell 

granskning 2 hade även en överensstämmelse på 54% jämfört med automatisk metod. Det tyder på att 

automatisk metod inte lyckats med att korrekt differentiera mellan AF, normal rytm, annan rytm och 

artefakter i en majoritet av fallen. Detta var väntat då urvalet av EKG för denna studie till stor del 

baserades på de fall där facit och automatisk metod ej överensstämt. Överensstämmelsen mellan 

automatisk och manuell granskning 1 samt manuell granskning 2 tydde på att ett antal EKG 

klassificerats på samma felaktiga vis, vilket visar på svårigheterna med en sådan här bedömning där 

det t. ex kan vara knappt synliga tecken på AF då f-vågorna döljs i störningar eller svårt att avgöra vart 

gränsen för antal extraslag går mellan normal och annan rytm. Låg specificitet vid detektion av AF för 

automatisk metod är också oroande då det eventuellt skulle kunna leda till att patienter blir 

feldiagnostiserad, vilket redan är ett existerande problem där patienter felaktigt diagnostiserats och 

fått behandling med blodförtunnande. En tidigare studie på 1085 patienter som utreds för AF 

upptäckte att 43 av dessa (11%) blivit felaktigt diagnostiserade med AF vilket lett till onödig 

användning av sjukvårdens resurser och påbörjan av behandling med antiarytmika och 

antikoagulerande läkemedel vilket medför risker och biverkningar för patienten (7).  

Det osäkra resultatet för manuell granskning 1 och 2 kan härledas till ett flertal faktorer. Främst är den 

mänskliga faktorn väldigt avgörande i ett sådant här projekt, vilket i det här fallet innebar att jag som 

granskat EKG inte är en expert på bedömning av korta singel-avledning EKG eller någon annan form 

av EKG. Därav kan ett antal EKG blivit felaktigt klassificerade ännu en gång, vilket blir tydligt i 

andelen klassificeringar som stämt överens med automatisk metods klassificeringar där vi troligen 

gjort samma misstag. 

En annan felkälla som kan vara orsak till en del av de felaktiga klassificeringarna är de använda 

bedömningskriterierna. De kriterier som användes vid första bedömningen av EKG:na baseras på 

information jag hittat angående AF och det material (Poincaré plot, density plot delta (RR) och delta 

RR Poincaré) som tillhandhållits. De kriterier som använts i denna studie kan ha skiljt sig från de 

kriterier som använts i ursprungsstudien för automatisk metod och de kriterier som använts vid 

ursprungliga bedömningen av facit. Det framgick att kriterierna för manuell granskning 1 missade alla 

långsammare AF, vilket syns då endast 26/225 AF detekterats. De senare kriterierna där hjärtrytmen 

för AF breddats till >70Bpm gav mycket bättre resultat där 119/225 detekterats, även om ett ännu 

högre resultat hade varit önskningsvärt. En av de stora svårigheterna vid detekteringen av AF var att 

skilja flimmervågor mot störningar då dessa kunde vara snarlika. Bedömningen av annan rytm hade 

en del olika tillvägagångssätt. Vissa baseras på uteslutningsmetod där ett EKG som inte hade normal 

rytm men inte heller uppfyllt kriterierna för AF klassas som annan rytm. I andra fall har det rört sig 

om en ektopisk eller överledningsrubbning. En svårighet med bedömningen av annan rytm var hur 

stor andel extraslag som skulle krävas för att klassas som onormalt, där verkar det ha varit en skillnad 

hos de olika metoderna då flera som klassats manuellt som normalt med få extraslag klassats som 

annan rytm hos facit. När det kommer till störningar så behöver man kunna urskilja olika elektriska 
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signaler, så som P-våg och QRS-komplex. När ett EKG har klassificerats som störningar har det inte 

längre gått att urskiljs hjärtslagen från störningarna i en betydande del av EKG-remsan.  

Tredje felkällan visade sig vara facits självt. Vid en avstämning upptäcktes att ett antal klassificeringar 

i facit kunde vara inkorrekta. Det påverkade givetvis resultatet men är oklart hur många EKG det 

gällde, hur stor påverkan det hade eller vilka klassificeringar som blivit mest påverkade. Det är inte 

helt oväntat att facit ej är 100% korrekt då en stor andel klassificerades utan kontroll genom manuell 

granskning av experter. De inkorrekta EKG i facit kan eventuellt betyda att resultatet för både 

automatisk metod och manuell granskning 1 och 2 är falskt låga. Man kan rimligtvis anta att ett litet 

antal EKG där automatisk metod och manuell granskning 1 och 2 är överens om en bedömning som 

inte överensstämmer med facit ändå kan vara korrekt.  

En sådan här metod för att automatiskt detektera AF skulle kunna bidra till att avlasta vården och att 

fler skulle diagnostiseras. En amerikansk studie från 2018 undersökte hur stort mörkertalet av 

odiagnostiserade personer med AF var visade att 5,3 miljoner personer hade AF varav 0,7 miljoner 

(13,1%) var odiagnostiserade (8), siffor som befaras dubblas till 2050 till följd av åldrande befolkning 

(9). I odiagnostiserade gruppen ansågs över hälften ha medelhög eller hög risk för att drabbas av en 

stroke (8). Screening för AF skulle fånga upp ett stort antal av dessa och behandling kan sättas in. 

Behandling med warfarin har visats minska risk för stroke med 60% (2).  

Hur stor andel som fångas upp av screening med EKG togs upp i en meta-analys som jämförde 

effektivitet mellan ingen screening, samt mellan systematiska och opportunistiska screeningmetoder 

och även olika metoder för diagnostisering av AF i screening av personer i riskgrupper. Studien fann 

små skillnader mellan metoderna där systematisk screening ändå fick bäst resultat med 1,8% 

diagnostiseringar medan opportunistiska fick 1,1%. Det viktigaste resultatet var dock att screening 

bedömdes vara en effektiv metod för att diagnostisera tidigare okänt AF från 40 års ålder (10).  

Kostnadsfrågan går inte att undvika när det kommer till sjukvården och studier har också undersökt 

hur kostnadseffektivt screening för AF vore. En belgisk studie undersökte både kostnadseffektiviteten 

och screeningutförande med en handhållen singel-avlednings EKG maskin dels för hela populationen 

och dels för undergrupperna >65 och >75. I alla grupper ledde screening till fler diagnostiseringar än 

utan screening. Resultatet blev i genomsnitt på belgisk populationsnivå 106,6/år fler 

diagnostiseringar, tre färre strokes och tio ytterligare levnadsår. I gruppen >65 diagnostiserades 

ytterligare 80,8/år, tre färre strokes och fyra levnadsår till. Gruppen >75 gav liknande resultat. Det 

ansågs vara kostnadseffektivt både på populationsnivå och för undergrupperna (11). En dansk studie 

fick liknande resultat på populationsnivå (12).  

Det finns därmed stöd för att screening är effektivt för diagnostisering av tidigare okänt AF samt är 

kostnadseffektivt både för riskgrupper men också på populationsnivå. Eventuellt kan ett program för 

automatisk detektion öka på nyttan ytterligare. Resultatet i denna studie visade också att en 

automatisk detektion av AF är möjlig även om det behöver vidareutvecklas för att bli mer pålitligt. Mer 

forskning behövs för att dels utveckla programmet samt bedöma huruvida en automatisk metod för 

detektion är effektivt för diagnostisering av förmaksflimmer.  
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Tabell 1. Beskrivande statistik för olika rytmer.  

 Förmaksflimmer Normal rytm Annan rytm p-värde
RRmedel (ms) 783(254) 836(212)*# 722(227) <0,003
RR Standardavvikelse (ms) 177(122) 80(117)*# 161(117) <0,001
Antal 224 106 144 

Givna värden är median (interkvartilavstånd) *p<0,05 normal rytm jämfört med förmaksflimmer, 

#p< 0,05 normal rytm jämfört med annan rytm.   
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Figur 1. Exempel på Poincare plot för EKG med A) Normal rytm, B) annan rytm, C) förmaksflimmer, 

D) artefakter. 
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Figur 2. Exempel på density plot för EKG med A) Normal rytm, B) annan rytm, C) förmaksflimmer, D) 

artefakter. 
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Figur 3. Exempel på Delta RR Poincaré för EKG med A) Normal rytm, B) annan rytm, C) 

förmaksflimmer, D) artefakter. 
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Figur 4. Jämförelse mellan facits (true), automatisk (automatic) och denna studies (manual class) 
klassificeringar. AF) förmaksflimmer, N) normal rytm, O) annan rytm, X) artefakter. Blåa rutor är 
korrekta och röda rutor är inkorrekta. Mörkare nyanser visar på en hög andel och ljusa rutor visar på 
en låg andel av totalen. 
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Figur 5. Jämförelse mellan facit (true), automatisk (automatic) och denna studies (manual class2) 
klassificeringar efter granskning med nya kriterier. AF) förmaksflimmer, N) normal rytm, O) annan 
rytm, X) artefakter. Blåa rutor är korrekta och röda rutor är inkorrekta. Mörkare nyanser visar på en 
hög andel och ljusa rutor visar på en låg andel av totalen. 


