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1. INTRODUKTION 

1.1. Baggrund 

Atrieflimmer1 (AF) er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse (arytmi)2 og medfører en 

betydelig belastning for sundhedsvæsenet med hyppige indlæggelser, forøget risiko for sygdom og død (1-

3). Forekomsten af atrieflimren stiger med alderen og forekommer hos mindst 1 % af personer yngre end 

65 år og op til 5 % af personer ældre end 65 år i en baggrundspopulation. Ifølge dansk hjertestatistik blev 

der i 2002 indlagt ca. 11.000 patienter med en gennemsnitlig indlæggelsestid på knapt 8 dage (4). Med en 

stigende gennemsnitsalder i befolkningen forventes en stigende hyppighed af atrieflimren og dermed en 

øget klinisk og økonomisk belastning af sundhedsvæsenet til udredning og behandling af atrieflimren (3).  

 

Atrieflimren forekommer hyppigst i en form med anfaldsvise episoder, hvor mange patienter med 

atrieflimren oplever symptomer som palpitationer (hurtig, uregelmæssig hjertebanken), svimmelhed, 

åndenød, angst, svimmelhedsfornemmelse og trykken for brystet. Men tidligere undersøgelser har vist, at 

70 % af nye anfald af atrieflimren hos patienter med tidligere symptomatiske episoder, er asymptomatiske 

(3). Ved indlæggelse med hjerterytmeforstyrrelse eller mistanke herom overvåges patientens hjerterytme 

kontinuerligt med telemetri3 i mindst 2 døgn og ofte flere. Indlæggelsesvarigheden vil afhænge af, hvilken 

diagnose man når frem til, baseret på informationerne fra telemetrijournalen, patientens sygdom og 

undersøgelse af patienten. En betydelig del af patienter med hjerterytmeforstyrrelse eller mistanke herom 

vil kunne vurderes og behandles udenfor en sygehusafdeling, såfremt man ville have adgang til en 

telemedicinsk løsning, som kan erstatte telemetrien. Der er derfor behov for tilrettelæggelse af andre 

behandlingsformer end de traditionelle med indlæggelse af patienten i stationære sengeafsnit (4). 

 

1.2. Formål med ePlaster projektet 

ePlaster projektet har til overordnet formål at udvikle et trådløst, elektronisk plaster med indbyggede 

sensorer til fysiologisk monitorering af patienter med hjerterytmeforstyrrelser i eget hjem. Formålet med 

                                                 
1 Sitrende, ukoordinerede, hurtige sammentrækninger af hjertets forkamre; kun nogle af impulserne fra forkamrene passerer 
ledningssystemet til hjertekamrene der bliver uregelmæssige i rytme (Klinisk Ordbog). 
2 Uregelmæssig hjerteaktion pga. forstyrrelser i dannelsen af den normale rytmegivende elektriske impuls (Klinisk Ordbog). 
3 Trådløs overføring af fysiologiske målesignaler, fx elektrokardiogram (EKG)(Klinisk Ordbog). 
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plasterteknologien er, at optimere kvaliteten af overvågning og behandling i eget hjem, ved at muliggøre 

nye arbejdsgange og organisationsformer. Herunder at forbedre patienternes vilkår under udredning og 

behandling og samtidigt nedbringe omkostningerne for hvert enkelt patientforløb, uden at forringe 

patienternes oplevelse af deres forløb.  

 

Plasterteknologien er til rådighed i dag, men en forudsætning for projektets succes er udvikling af de 

specifikke biosensorer, der skal optage de fysiologiske målesignaler fra hjertet og detektere symptomer på 

hjerterytmeforstyrrelse. ePlastret vil på sigt kunne udfordre den eksisterende teknologi (telemetri)4, dels i 

kraft af sin egenskab som trådløs sensorteknologi, der muliggør udredning og behandling i hjemmet uden 

de gener indlæggelse og telemetriovervågning måtte give for patienten. Og dels ved at reducere antallet af 

liggedage og det ressourcetræk på personale og service, der er forbundet med en indlæggelse.  

 

Projektet evalueres i MTV perspektiv med fokus på udvikling og beskrivelse af en plasterprototype, samt 

de organisatoriske, patientmæssige og økonomiske forudsætninger for og konsekvenser af indførslen af 

teknologien i forhold til nuværende praksis. Herunder et litteraturstudie af den foreliggende evidens. 

Denne rapport er derfor en del af og et bidrag til den samlede evalueringsrapport.  

 

1.3. Definition af interventioner 

Nuværende løsning – telemetriovervågning under indlæggelse 

Atrieflimren forekommer hyppigst i en form med anfaldsvise episoder, hvorfor det kan være vanskeligt at 

diagnosticere, hvorvidt en patient med atrieflimren har haft forudgående episoder med atrieflimren. På 

OUH Svendborg Sygehus foretager man rutinemæssigt hjerteovervågning med telemetri hos patienter 

med hjerterytmeforstyrrelse i mindst 2 døgn for at registrere, hvorvidt der kommer episoder med 

atrieflimren (5). Data fra telemetriovervågningen optages og sendes kontinuerligt til 

overvågningscentralen i den hjertemedicinske afdeling (’skop-vagten’), der bemandes af en erfaren 

hjertesygeplejerske. Relevante, kliniske events markeres automatisk i elektrokardiogrammet (EKG) på 

skærmen. I slutningen af hver vagt, dvs. 3 gange i døgnet, vurderes EKG’et af en læge mhp. diagnose og 

videre behandling. Ulempen ved denne teknologi er, at den er forholdsvist dyr og begrænset til 

installation på sygehuse (6).  

 

Teknologier til ambulant EKG 

                                                 
4 Jf. beskrivelse af interventioner i afsnit 1.3. 
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Teknologierne til ambulant måling af EKG kan generelt inddeles i to grupper: 1) Teknologier, der optager 

data kontinuerligt (continuous recorders) og gemmer de samlede optagelser til senere analyse og 2) 

teknologier, der optager data kontinuerligt eller intermitterende, men som udelukkende gemmer 

optagelser med relevante, kliniske hændelser (event recorders/intermittent recorders). Data kan gemmes 

til senere analyse eller transmitteres direkte over telefonlinjen. Begge teknologier er non-invasive, dvs. er 

placeret eksternt på patienten i modsætning til implanterbare teknologier, der indopereres i patientens 

underhud eller som ligger indlejret i fx pacemakere eller ICD’er (7). Litteraturstudiet omfatter kun de 

eksterne optagere.  

 

1. Continuous recorders 

Ved denne type anordning kan EKG optages kontinuerligt analogt eller digitalt på en batteridrevet 

optager, der kan bæres med rem over skulderen eller om livet. Optageren er forbundet til elektroder 

på patientens bryst, der registrerer de elektriske impulser fra hjertet, og måles i optageren. Digitale 

optagere giver bedre signalkvalitet end analoge optagere og kan analysere signalet med det samme 

(’on-line analysis’) med hurtigere respons og diagnostik til følge (7).  

 

Holter-monitoren registrerer hjerterytme kontinuerligt, typisk over 24 – 48 timer. mens patienten 

opholder sig i hjemmet eller øvrige vante omgivelser. Efter endt måling afleverer patienten optageren 

i hjerteambulatoriet, hvor data efterfølgende analyseres med computer af en hjertesygeplejerske i 

ambulatoriet og derefter vurderes af en læge. Patienten fører dagbog samtidigt med monitoreringen 

hvor symptomer kan noteres med tidspunkt og karakteristika (8). Den diagnostiske præcision øges 

ved målinger længere end 24 eller 48 timer, men det betyder flere gener for patienten at bære 

optageren i længere tid og øget ressourceforbrug i form af tekniker – og kardiologtid (9). Selvom 

Holter er et ofte anvendt diagnostisk redskab viser tidligere, non-randomiserede undersøgelser, at det 

diagnostiske udbytte er under 20 % (10). 

 

2. Intermittent recorders 

Med intermittent recorders forstås en måleanordning, der kan optage data fra hjertets elektriske 

impulser, men kun optager når den aktiveres af patienten. Recorderen aktiveres af patienten når han 

oplever symptomer, ved at holde optageren henover hjertet og trykke på en aktiveringsknap. Måleren 

bæres af eller på patienten under hele optageperioden, men på baggrund af typen af hukommelse eller 

lagring kan intermittent recorders inddeles i to undertyper: 
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a) Post-event recorders: Denne anordning optager signalet enten via elektroder/sensorer placeret på 

brystet af patienten eller via mindre anordninger, der kan bæres om halsen, i lommen etc. 

Optagelserne lagres i recorderen og sendes direkte eller telefonisk til modtageren men har oftest 

kun kapacitet til at lagre få minutters EKG. En anden variation omfatter anordninger, der kan 

foretage real-time monitorering og direkte transmission af data, uden at de optages i anordningen. 

Post-event recorders kaldes også ’Transtelephonic event monitors’. Begrænsningerne ved 

anordningen består i, at patienten ikke altid mærker symptomer og derfor ikke kan registrere en 

arytmi (7;9;10). 

 

b) Loop-recorders/pre-event recorders: Disse anordninger monitorerer EKG kontinuerligt i 5 – 10 

min. via elektroder på brystet forbundet til ledninger til anordningen, men optager og lagrer kun 

klinisk relevante hændelser, fx atrieflimmer (10). Patienten aktiverer enheden ved oplevelse af 

symptomer, men antallet af hændelser der kan optages og måleintervallet før og efter hændelsen 

kan programmeres forud for monitoreringen. ’Auto-detect recorders’ (mobile cardiac outpatient 

telemetry systems) er en form for loop-recorder, der er koblet til elektroder på brystet og som 

sender data til lægen eller sygehuset automatisk, hvis den detekterer abnorm hjerterytme. Kræver 

ingen aktivering fra patientens side (7;10). 

 

Anvendelsen af teknologier til non-invasiv ambulant EKG betegnes herefter samlet som ’telemedicinsk 

hjemmemonitorering’. 

 

ePlaster 

Ved ePlaster er elektroder erstattet af biosensorer lejret i plastret, hvorpå der kobles en batteridel med 

mikrochip, der indeholder algoritmen for detektion af arytmi. Denne del udgør selve optageren, som ved 

de andre nævnte teknologier er forbundet med elektroder på brystet via ledninger. Da ePlaster fungerer 

som trådløs sensorteknologi forventes det at reducere gener for patienten væsentligt, at ledninger og 

bærbar optager bortfalder. ePlaster fungerer derved delvist som en auto-detect recorder, der transmitterer 

data til sygehuset ved detektion af arytmi, og med egenskaber fra loop-recorderen, der sletter perioder 

med normal hjerterytme løbende. Det er udelukkende perioder med arytmier, der lagres i ePlastret og data 

transmitteres via kommunikationsdel i hjemmet fx 2-3 gange i døgnet. Derudover indeholder ePlaster en 

patientaktiveringskomponent, der giver mulighed for observation af symptom-event korrelation i 

diagnostikken, samt indbygget accelerometer, der kan indikere om patienten er i aktivitet under fx en 

event eller oplevelse af symptomer. 



 7

 

De mulige forskelle mellem telemetri under indlæggelse, Holter og andre former for ambulant EKG samt 

ePlaster, ses i denne rapport i relation til MTV elementerne: 

 

Tabel 1: Teknologiernes karakteristika fordelt på MTV elementer 

 

* Ifølge personalet på hjertemedicinsk afdeling i Svendborg forekommer der forholdsvist mange fejlmeldinger på batterier, 
elektroder og ledninger på telemetrien, som kan virke forstyrrende på arbejdsgangene. I litteraturen rapporteres 86 % - 99,4 % 
falsk positive alarmer (11), uden klinisk relevans. 
 
 

Markeringer med fed skrift indikerer mulige outcome ved at erstatte telemetri under indlæggelse med 

monitorering med ePlaster under indlæggelse i hjemmet. 
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1.4. Formål med litteraturstudiet 

Da ePlaster ikke er færdigudviklet og en lignende, trådløs sensorteknologi til hjemmemonitorering af 

patienter med atrieflimmer efter bedste vidende kun i begrænset omfang5 er på markedet herhjemme eller 

i udlandet, forventes der tilsvarende ikke at findes videnskabelig dokumentation for dets effekt eller 

udbredelse6.  

 

Formålet med det systematiske litteraturstudie er derfor, at afdække den foreliggende viden om 

effekten af konventionel telemetriovervågning under indlæggelse vs. telemedicinsk 

hjemmemonitorering med event monitors vs. Holter-monitorering. Mere specifikt ønskes det belyst, 

hvorvidt det har en klinisk, organisatorisk, patientmæssig og økonomisk effekt, at dataanalysen er 

forskudt fra dataoptagelsen i monitorering og udredning af patienter med atrieflimmer. 

 

Resultaterne af litteraturstudiet vil således blive brugt som fundament for videre forskning om effekten af 

ePlaster, sammenlignet med eksisterende teknologier, i en større outcomeevaluering og MTV. 

 

1.5. Afgrænsning 

Søgningen omfatter både konventionel telemetriovervågning og telemedicinske, diagnostiske redskaber 

som Holter-monitorering og andre ’kuffertløsninger’. Litteratur vedr. implantater med terapeutisk formål 

(fx pacemaker eller ICD7) fravælges, selvom disse i højere grad også anvendes til monitorering af 

arytmipatienter8 (3). Klinisk set har ePlaster udelukkende et diagnostisk potentiale og kan på sigt muligvis 

erstatte andre event monitors og Holter-monitorering, men ikke implantater i deres nuværende form og 

funktion. Der afgrænses til diagnostiske redskaber til udredning for atrieflimmer og ikke til 

hjerterytmeforstyrrelser generelt. 

                                                 
5 Der er identificeret enkelte løsninger på markedet, fx Sensium Life Platform 
http://www.toumaz.com/page.php?page=sensium_life_platform (060112011) og 
http://medgadget.com/archives/2007/10/a_wireless_ecg_patch.html (06112011) men det har ikke været muligt at finde 
dokumentation for effekt, hverken i den videnskabelige litteratur eller ved kontakt til producenterne. 
 
6 Der er foretaget en simpel fritekstsøgning i PubMed med søgestrengen ’(wireless sensor) AND arrythmia AND telemedicine’, 
der resulterede i 5 artikler (6;12-15), der omhandler den tekniske udvikling af trådløs sensorteknologi til monitorering af 
arytmipatienter. Ingen af artiklerne omhandler eksperimenter vedr. den kliniske effekt af teknologien. 
7 Implantérbar kardioverter-defibrillator/kardioverter: Apparat til elektrisk depolarisering af hjertet vha. strømstød gennem 
brystkassen. Anvendes til genskabelse af sinusrytme ved både ventrikulær og supraventrikulær takykardi, herunder atrieflimren 
og – flagren (Klinisk Ordbog). 
8 I dansk regi arbejdes der på en sådan løsning på Skejby Sygehus. Se ABT fondsprojektet ’Telemedicinsk fjernmonitorering af 
hjertepatienter med pacemaker eller ICD’ på ABT fondens hjemmeside:  
http://www.abtfonden.dk/Projekter/Telelosninger_og_IKT/Organisering_af_pacemaker_ICD.aspx (4.maj 2010). 
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2. MTV SPØRGSMÅL 

Det primære arbejdsspørgsmål er således: 

 

Hvad er forudsætningerne for og konsekvenserne af, at udrede patienter med atrieflimmer ved 

telemetriovervågning under indlæggelse vs. telemedicinsk hjemmemonitorering? 

 

Problemstillingen belyses i MTV-perspektiv, dvs. på elementerne teknologi, organisation, patient og 

økonomi. 

 

Teknologi 

Teknologispørgsmålet vedrører evidensen for effekten af teknologien på en række kliniske outcomes: 

 

Hvad er den kliniske effekt af udredning af patienter med atrieflimmer ved telemetriovervågning under 

indlæggelse vs. telemedicinsk hjemmemonitorering med ekstern event monitor vs. udredning ved Holter-

monitorering? 

 

- Detektion af atrieflimmer/korrekt diagnose (sensitivitet – specificitet) 

 

Organisation 

Hvad er de organisatoriske forudsætninger for og konsekvenser af, at udrede patienter med atrieflimmer 

ved telemetriovervågning under indlæggelse vs. telemedicinsk hjemmemonitorering? 

 

Hvilken betydning har det for arbejdsgange lokalt på sygehuset, kompetenceudvikling af personale, 

faciliteter (fx indretning af særligt call-center), at monitoreringen foregår ambulant vs. under indlæggelse?  

 

Er der påvirkning af arbejdsgange i andre sektorer eller på tværs af sektorer osv.? 

 

 

Patient 

Hvilke fordele og ulemper oplever patienten ved, at blive udredt for atreiflimmer ved 

telemetriovervågning vs. ekstern event monitor vs. Holter-monitorering? 
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Hvad er effekten på patienten af, at blive udredt for AF ved telemetriovervågning vs. telemedicinsk 

hjemmemonitorering? Effekten målt på fx: 

 

- Tryghed/angst 

- Livskvalitet 

- Patienttilfredshed 

 

Økonomi 

Hvilke omkostninger er der forbundet med udredning af patienter med atrieflimmer ved 

telemetriovervågning vs. telemedicinsk hjemmemonitorering? 

 

Fra et sygehusperspektiv: Er der ændringer i ressourceforbruget i form af fx 

- Tidsforbrug på analyse og diagnostik? 

- Personalenormering 

- Antal ambulatoriekonsultationer 

- Sengedage 

- Andet? 

 

Fra et samfundsperspektiv: Er der tab eller gevinster i form af: 

- Tabt arbejdsfortjeneste 

- Død 

- Kommunale ydelser 

 

Hvad er omkostningseffektiviteten af udredning ved telemetri vs. telemedicinsk hjemmemonitorering? 

 



 11

3. SØGESTRATEGI 

Databaser 

Der søges i følgende databaser:  

- PubMed 

- Cochrane Library 

- NHS Centre for Reviews and Dissemination (dvs. databaserne CRD HTA database, NHS EED 

(Economic Evaluation Database) og DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) 

- Sundhedsstyrelsens projektdatabase for MTV og Evaluering 

- Social Sciences Citation Index (Web of Science) 

- PsycInfo 

- Cinahl 

 

Søgeord 

Da de forskellige søgebaser anvender forskellige MeSH-termer (kontrollerede emneord) er der først 

foretaget fritekstsøgning i de forskellige søgebaser mhp. identificering af relevante MeSH-termer for den 

enkelte søgebase. MeSH-termer afviger fra søgebase til søgebase og det er derfor ikke muligt at anvende 

samme søgestrategi i alle søgebaser. For specifikke søgeord og MeSH-termer i de enkelte søgebaser, se 

afsnittet om søgehistorik. 

 

For søgning i PubMed gælder, at en fritekstsøgning altid inkluderer en MeSH-søgning på samme ord. 

Indeksering efter MeSH-termer i PubMed er forsinket, hvilket betyder at man ved en MeSH-søgning ikke 

kan være sikker på at få nyeste artikler med. Derfor anbefales det udelukkende at søge på emneord 

(fritekstsøgning) i PubMed.  
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Tabel 2: Søgestrategi i relation til MTV elementer 

 

 

Studiedesign 

Der søges på forskellige former for EKG-monitorering til udredning og diagnosticering af atrieflimmer. 

Denne teknologi er at betragtes som en moden teknologi, hvorfor der forventes at findes en del litteratur 

på området. I selve søgningen er der ikke afgrænset til særlige studiedesigns – denne afgrænsning 

foretages efterfølgende i sorteringen af litteraturen. Hvis der ikke findes systematiske reviews eller meta-

analyser inkluderes primærlitteratur i form af randomiserede, kontrollerede undersøgelser eller 

observationsstudier. 

 

Søgeperiode og sprog 

Artikler på engelsk, dansk, norsk og svensk medtages. Der søges på litteratur fra perioden fra 1990 - 2010. 

Afgrænsning lægges ind som søgekriterium i de søgebaser hvor det er muligt, ellers foretages 

afgrænsningen i den efterfølgende sortering af litteraturen. 

 

Population 

Der foretages ingen aldersafgrænsning i søgningen. Der afgrænses til patienter, der skal udredes for 

atrieflimmer på baggrund af symptomer som hurtig, uregelmæssig hjertebanken, svimmelhed, åndenød, 

angst, svimmelhedsfornemmelse eller besvimelsestilfælde og trykken for brystet eller udredes for årsagen 

til apopleksi. 
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3.1. Søgehistorik 

Søgehistorikken for de enkelte søgebaser kan findes i Bilag 1. 

 

3.2. Sortering af litteratur 

Kvalitetssikring af processen 

Den første grove sortering af litteraturen foretages efter relevans for arbejdsspørgsmålene i afsnit 2 og 

med udgangspunkt i inklusions – og eksklusionskriterierne. Sorteringen foretages af to personer, 

individuelt af hinanden. Ved uoverensstemmelser i vurderingen af den givne litteraturs egnethed til 

inklusion afklares dette indbyrdes ved gennemgang af inklusionskriterier, med følgende vægtning: 

 

- Intervention (sammenlignes relevante alternativer?) 

- Sprog (dansk eller engelsk) 

- Studiedesign (primært systematiske reviews, alternativt randomiserede, kontrollerede studier) 

- Kvaliteten af studiet, vurderet efter anerkendt tjekliste 

 

I første omgang foregår sorteringen ud fra læsning af abstracts af samtlige fundne artikler. Relevante 

artikler er printet ud, læst og derefter revurderet af to personer for relevans. Artikler der vurderes egnede 

er herefter kvalitetsvurderet af to personer. 

 

Kvalitetsvurdering af litteratur 

Efter sortering af litteraturen er de inkluderede artikler blevet kvalitetsvurderet vhja. tjeklister. Væsentlige 

artikler gennemgås af to personer mhp. ensartet vurdering af metodisk kvalitet.  

 

Teknologien er en diagnostisk test og derfor anvendes et vurderingsredskab for diagnostiske tests fra 

Critical Appraisal Skills Programme (CASP)9 . 

 

Artikler med relevans for økonomiafsnittet er inddelt efter, hvorvidt der er tale om rene 

omkostningsstudier eller om økonomiske evalueringer med opgørelser over omkostninger pr. enhed 

effekt. Økonomiske evalueringer kvalitetsvurderes efter Drummond’s Checklist for Economic 

Evaluations. 

                                                 
9 CASP er en del af Public Health Resource Unit under det engelske National Health Service (NHS), der arbejder med at 
fremme en evidensbaseret tilgang til sundhedsvæsenet  
http://www.phru.nhs.uk/pages/phd/casp.htm    21.juli 2010 
 



 14

3.3. Inklusions – og eksklusionskriterier 

Intervention 

I første omgang sorteres litteraturen efter teknologiens relevans, dvs. teknologierne telemetri under 

indlæggelse og diagnostiske telemedicinske redskaber til ambulant monitorering til diagnostik af 

atrieflimren. Mere specifik søges der på Holter-monitorering og alle former for telemedicinsk 

monitorering (ambulant elektrokardiografi), undtaget teknologier med datatransmission fra implantater, 

med behandling af hjerterytmeforstyrrelser som primære fokus. 

 

Til belysning af teknologielementet medtages kun artikler vedr. atrieflimren, mens der for 

økonomielementet søges bredere på arytmi generelt, herunder atrieflimren.  

 

Studiedesign 

For litteratursøgningen til teknologiafsnittet sorteres litteraturen efter studiedesign, dvs. efter højeste 

evidensniveau først. Såfremt der findes systematiske reviews og/eller meta-analyser medtages disse. 

Sekundært medtages randomiserede, kontrollerede undersøgelser og undersøgelser med andre designs, 

der kan belyse problemstillingen. 

 

For patient – og organisationsafsnittet medtages alle former for undersøgelser og for økonomiafsnittet 

medtages omkostningsstudier og økonomiske evalueringer.  

 

Outcome 

Efter sortering for intervention og studiedesign sorteres der efter effektmål (outcome). Effekten af 

udredning ved hhv. telemetri under indlæggelse, Holter-monitorering eller andre former for telemedicinsk 

hjemmemonitorering belyses ud fra forskellige effektmål, fordelt på MTV-elementerne. Se Tabel 3 

nedenfor.  

 

3.4. Resultater af litteratursøgning 

Resultaterne af litteratursøgning og – sortering fremgår af nedenstående tabel.  
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Tabel 3: Resultater af litteratursøgning og - sortering 

 
 

For teknologiafsnittet er der identificeret 1 relevant systematisk review med estimering af effekt af Liao et 

al.(16). I artiklen henvises til et andet, relevant systematisk review af Bell et al. (17) som også inkluderes i 

dette review. Der er ikke identificeret nogen randomiserede, kontrollerede undersøgelser og resten af 

artiklerne er kohorteundersøgelser af forskellig art, hvilket betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet 

med estimater af effekten for de data, der trækkes ud og fremhæves her, da der i studiedesignet er risiko 

for, at den interne validitet er lav.  

 

For økonomiafsnittet er der primært identificeret cost-effectiveness analyser (frem for rene 

omkostningsstudier), men analyserne er ofte baseret på resultater fra kohortestudier ed de usikkerheder 

det giver i relation til estimering af effektstørrelser og angiver sjældent fyldestgørende primærdata for 

omkostningsberegninger. 

 

I det følgende vil resultaterne fra de udvalgte artikler blive præsenteret enkeltvist, fordelt på MTV-

elementerne. Der laves en delkonklusion for hvert element, der sammenfattes i en samlet konklusion til 

sidst. 
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4. RESULTATER AF LITTERATURSTUDIE 

Det der er interessant at vide i klinisk sammenhæng er, om visse former for telemetriovervågning er bedre 

til at detektere arytmier end andre, dvs. om teknologien korrekt finder de ’cases’ der reelt har en arytmi 

(sensitivitet) og tilsvarende klassificerer personer uden arytmi som negative (specificitet).  

 

4.1. Sensitivitet og specificitet 

Begreberne er relateret til validiteten af den diagnostiske test, dvs. testens evne til korrekt at klassificere 

patienter med atrieflimmer i gruppen af ’syge’ (sensitiviteten) og patienter uden atrieflimmer som værende 

’sygdomsfri’ (specificiteten). For patienter med atrieflimmer betyder det, at der skal kunne påvises 

atrieflimmer på deres EKG og at ePlaster korrekt detekterer de cases, der er fundet ved fx standard 

EKG-måling eller telemetri.  

 

PPV (positive predictive value) svarer til sandsynligheden for, at en patient med sikkerhed er positiv hvis 

testen er positiv og tilsvarende er NPV (negative predicitive value) sandsynligheden for, at patienten er 

negativ, hvis testen er negativ: 

 

PPV = Andelen af positive tests, der er sandt positive 

NPV = Andelen af negative tests, der er sandt negative 

 

Hvor specificitet og sensitivitet er et udtryk for testens validitet kan PPV og NPV bruges til at vurdere 

resultaterne af testen (18;19).  Nedenstående figur viser hvordan værdierne udregnes: 

 

Figur 1: Beregning af sensitivitet, specificitet, PPV og NPV 
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Sensitivitet og specificitet er med andre ord mål for validiteten af den diagnostiske test og dette er det 

primære effektmål for litteraturstudiet for teknologidelen. 

 

4.2. Teknologi 

MTV spørgsmålet, der ligger til grund for teknologiafsnittet er 
 
Hvad er den kliniske effekt af udredning af patienter med hjerterytmeforstyrrelser ved telemetriovervågning under indlæggelse 

vs. telemedicinsk hjemmemonitorering med ekstern event monitor vs. udredning ved Holter-monitorering? 

 

Med klinisk effekt menes sensitivitet og specificitet. 

 

Der blev identificeret i alt 7 artikler med relevans for problemstillingen og som svarede til inklusions- og 

eksklusionskriterierne. To artikler er systematiske reviews og 5 er baseret på kohortelignende studier af 

forskellig kvalitet; resultaterne præsenteres særskilt for de kliniske studier hvorfra der kan udtrækkes data 

til opgørelse af sensitivitet og specificitet, og for de systematiske reviews. I Tabel 4 nedenfor beskrives 

kort de enkelte studiers karakteristika:  
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Tabel 4: Karakteristika for studierne inkluderet i litteraturstudiet 

Studie, år Formål Design 
Inklusion and eksklusion 

kriterier 
N Intervention Outcomes Definition af AF 

Varighed af 
monitorering 

Monitorering 
påbegyndt  

Kommentarer 

Ad et al. 2009 Vurdering af 
Cox-Maze III 

procedure 
succesrate 

Prospektivt 
kohorte studie 

Inklusion: 
1) Patientertil kontrol efter  
    a) Cox-Maze III som   
        stand-alone eller  
    b) Cox-Maze + anden  
        hjertekirurgi  
2) ≥ 6 måneder efter  
    operation  
3) asymptomatisk  
4) rapporterer sinus rytme  
5) 10 uger uden    
     antiarytmisk medicinsk 
     behandling 

76 1) Standard EKG  
2) Langtidsmonitorering 
    (LTM) (MediComp  
     eller CardioNet)  
3) Holter 

Atrielle arytmier  
(AF/flagren eller 

atrielle 
takycardier) 

AF > 30 s. 1) ND  
2) 5 dage  
3) 24 timer 

6 måneder efter 
operation 

1) Non-random assignment  
2) Grupper er et mix af patienter, der har    
    fået foretaget:  
    a) Cox-Maze procedure som 
        stand-alone eller  
    b) Cox-Maze + anden 
        udefineret hjerteoperation 
3) Tre tests udført på to  
     forskellige grupper, der som  
     udgangspunkt er uens. Mix  
     af patienter ikke specificeret, 
     det er uklart om der er  
     foretaget prætest og  
     patienterne er tilfældigt  
     fordelt (dvs. efter lægelig  
     vurdering) til grupperne. 
 

Douen et al. 
2008 

Detektion af 
nye episoder 
med AF efter 

akut 
iskæmisk 

stroke 

Retrospektivt 
kohorte studie 

Eksklusion: Intracerebral blødning 144 1) Serie EKG ≤ 72  
     timers indlæggelse  
     (N = 144) 
2) Som ved 1) + rutine  
     Holter (N = 126) 

AF episoder ND 1) Serievise  
    EKG'er 
2) Gennemsnitlig 
    4,75 dage 

1) Baseline  
    EKG ved  
    indlæggelse 
2) Efter  
    gennemsnitligt 
    3,7 dage 

Retrospektiv journal review af 150 på 
hinanden følgende patienter indlagt på 

apopleksiafsnit over en 8 måneders periode. 

Kaleschke et 
al., 2009 

Diagnostisk 
præcision af 

patient-
håndterede 

event 
recorder vs. 
standard 12-
lednings EKG 

Prospektivt, 
multicenter 

kohorte studie 

Inklusion: ND 
Eksklusion: 

Patienter ≤ 18 år. 
Indopereret Pacemaker/ICD 

505 1) 12-lednings EKG 
2) Patient-håndteret  
     teknologi (Omron  
     HeartScan 801®) 

Atrielle arytmier  ND 1) Enkelt EKG 
2) 30 sek. 

1) Ved indlæg- 
    gelse 
2) Umiddelbart  
    efter standard 
    EKG 

Blindet analyse af EKG'er 

Reiffel et al., 
2005 

Diagnostisk 
udbytte af 
Holter vs. 

Loop recorder 
for detektion 
af arytmier 

Random 
sample 

retrospektivt 
kohorte studie 

ND 1800 1) Holter monitor  
2) Auto-triggered  
    memory loop    
    recorder (AT-MLR) 
3) Memory loop  
    recorder (MLR) 

Hjerterytme- 
forstyrrelser 

ND 1) 24 timer. 
2) 30 dage 
3) 30 dage 

ND Random sample (fra database) af 800 
personer fra hver af tre  teknologier. 
Ingen initial randomisering til grupper. 
Ingen information om baseline patient 
karakteristika vedr. 
underliggendehjertesygdom eller 
medicinindtag. 
 

Bell et al., 2000 Detektion af 
paroxystisk 

AF efter 
apopleksi 
eller TIA 

Systematisk 
review af 7 
kohorte-, 

case-control- 
og 

beskrivende 
studier 

Inklusion: 
1) Studie design: Primære artikler 
2) Population: Patienter med 
apopleksi eller TIA med 
dokumenteret tilstedeværelse af 
kronisk eller paroksystisk 
AF/fravær af kronisk  
eller paroksystisk AF  
3) Intervention: Kontinuerlig 
elektrokardiografi 

1) 100 
2) 100 
3) 135 
4) 312 
5) 184 
6)  30 
7) 300 

Kontinuerlig ambulant 
elektrokardiografi, ikke 
specificeret 

Paroxystisk eller 
kronisk AF 

Forbigående AF 
dokumenteret ved EKG 
eller Holter på 
tidspunktet for den  
cerebrovaskulære event, 
eller i tilfælde af sinus 
rytme på baseline EKG, 
AF dokumenteret på 
EKG med Holter 
indenfor to år uden 
succesfuld 
cardioversion. 

ND ND MEDLINE søgning uden søgning i andre 
databaser 
Inklusion af studier med arytmier som 
primare outcome, ikke kun AF 
Kun ambulant EKG only, ingen indlagte 
patienter. 
Stikprøvestr.: 30 - 312 patienter 

Liao et al., 
2007 

Detektion af 
paroxystisk 

AF eller 
flagren efter 

apopleksi 

Systematisk 
review af 5 
prospektive 

kohorte 
studier 

Inklusion: 
1) Studie design 
    a) RCTs 
    b) Prospektive kohorte 
        studier 
2) Population: Konsekutive 
patienter med apopleksi eller TIA  
3) Intervention: Non-invasiv rytme 
monitorering i ≥ 12 hrs. under 
indlæggelse 
Eksklusion: Ambulante patienter  

1) 60 
2) 149 
3) 261 
4) 184 
5) 82 
 
= 736 

1) Event recorder vs.  
    Holter 
2) Holter vs. Loop  
    recorder 
3) Holter 
4) Kontinuerlig monitor  
    vs. Holter 
5) Holter 

Hyppighed af  AF 
detekteret med  

non-invasiv 
monitorering 

1) ≥ 30 sek. 
2) ND 
3) ND, vurderet af  
    kardiolog 
4) ND, vurderet af  
    neurolog 
5) AF ≤ 1 min. 

1) Hhv. 4 dage  
     og 24 timer  
2) Hhv. 21 timer 
    og 159 timer 
3) 24 timer   
4) Hhv. 48 timer  
    og 24 - 48 
    timer 
5) 72 timer 

1) Hhv. 10 dage 
    efter apopleksi  
    og ved indlæg- 
    gelse 
2) Hhv. 8 og 55  
    dage efter  
    indlæggelse 
3) ND 
4) ND 
5) 2 - 3 uger efter 
    apopleksi 

PubMed og EMBASE søgning 1966-2006 
Kun indlagte patienter; ingen evaluering af 
ambulante apopleksi patienter 
Stikprøvestr.: 60 - 261 patienter 
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ND: No data, TIA: Transitorisk Iskæmisk Attack, AF: Atrieflimmer 

 

Flere artikler (16;20;21) har ikke angivet nok data til udregning af sensitivitet og specificitet. Artiklerne 

præsenteres med baggrund og metode, artiklens resultater, forfatterens konklusion samt diskussion. 

Slutteligt opsummeres resultaterne i et samlet skema (undtagen Liao et al.) fra de artikler, hvor der var 

tilstrækkeligt datagrundlag til at foretage beregninger. Ud fra skemaet diskuteres og konkluderes. 

 

4.2.1. Ad et al. 

Baggrund og metode 

Formålet med undersøgelsen er, at vurdere succesraten efter Cox-Maze III procedure10 målt ved 

forekomst af (tilbagevendende) AF. Forekomst af AF måles ved hhv. almindeligt EKG, long-term event 

monitor (LTM) og Holter på a) patienter, der har fået foretaget Cox-Maze procedure (n = 33) og b) 

patienter, der har fået foretaget Cox-Maze procedure i kombination med andre (hjerte)kirurgiske indgreb 

(n = 43), min. 6 måneder efter indgrebet. Der anvendtes to forskellige teknologier, CardioNet og 

MediComp, som begge er bærbar telemetri med indbygget event recorder, hvor CardioNet også har 

Holter-funktion. I alt 291 på hinanden følgende patienter blev tilbudt hjemmemonitorering i 5 dage, hvor 

76 patienter opfyldte inklusionskriterier og deltog i undersøgelsen (CardioNet, n = 46 og MediComp, n = 

30). Rapporter om detekterede episoder med AF blev sammenlignet og vurderet i samme periode for 

hver af de tre metode 

 

Resultater 

For patientgruppe a) der kun fik udført Cox-Maze III blev der målt normal sinusrytme hos 97 % af 

patienterne ved EKG, 94 % ved Holter og 91 % ved LTM (n = 33), dvs. ingen AF. Der er ikke angivet 

summariske resultater for patientgruppe b) der fik Cox-Maze + andre indgreb11. For den samlede 

patientgruppe blev der målt normal sinusrytme ved 96 % af patienterne ved EKG, 91 % ved Holter og 84 

% ved LTM. 

 

Af figur 2 fremgår det, at ved sammenligning mellem EKG og LTM findes der 9 tilfælde af AF (svarende 

til 12 %, p < 0.535) med forskellig varighed ved LTM, som ikke blev detekteret ved EKG. Tilsvarende 

fangede Holter’en 4 ( = 5,5 %, p < 0.754) tilfælde som ikke blev identificeret ved EKG. 

                                                 
10 En operation til behandling for atrieflimren 
11 Men der er angivet nok data til, at der kan beregnes sensitivitet og specificitet. 
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Sammenligningen mellem Holter og LTM kommenteres ikke i teksten, men forfatterne kommenterer, at 

Holter’en tilsyneladende fanger 6 tilfælde af AF som ikke blev fanget ved LTM.  

 

Figur 2: Forskelle i detektion af AF fordelt på teknologi12 

 

 

Kilde: Ad et al. (22)  

 

 

Forfatternes konklusion 

Forfatterne konkluderer, at EKG overestimerer succesraten af Cox-Maze III med 12 % i forhold til LTM, 

men at den kliniske signifikans er tvivlsom, eftersom 4 ud af de 9 patienter, der fik påvist forekomst af AF 

med LTM efter indgrebet havde AF-episoder under 5 min., dvs. tilfælde der ikke nødvendigvis er 

behandlingskrævende. Ved anvendelse af LTM skal det sikres, at den aktuelle monitor indeholder en 

relevant algoritme (22). 

 

Diskussion 

Det er uklart hvem der får hvilken teknologi og hvorfor – der foretages ingen konsekvent sammenligning 

mellem to definerede grupper og ingen fyldestgørende beskrivelse af resultater for de grupper, der rent 

faktisk sammenlignes. Derudover fremgår det ikke tydeligt hvilket produkt, der måles med. Teknologierne 

afprøves på to forskellige grupper, der ikke er randomiseret og hvor der ikke er redegjort for 

sammensætning og type af interventioner i den ene gruppe (b). Desuden er resultaterne (fra figur 2) ikke 

baseret på data for hele stikprøven (n = 76) men kun for patienter der havde persistent og permanent AF 

                                                 
12 Målingerne er foretaget på patienter, der inden operationen havde enten persistent eller permanent AF. To personer havde 
paroxysmal AF og er ikke med i målingerne. 
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før indgrebet (n = 74), og ikke paroxysmal AF (n =2). Stikprøven er forholdsvist lille, resultater er 

præsenteret som frekvenstabeller og ingen af resultaterne er statistisk signifikante. 

 

4.2.2. Douen et al. 

Baggrund og metode 

På baggrund af journalgennemgang på 150 patienter indlagt for iskæmisk stroke (apopleksi) over en 8½ 

måneders periode i 2005, vurderedes baseline EKG (fra indlæggelse) for forekomst af AF samt yderligere 

forekomst af AF detekteret ved flere EKG’er og/eller Holter under indlæggelse. Formålet med 

undersøgelsen var, at bestemme detektionsraten af AF ved serie-EKG’er indenfor de første 72 timer efter 

indlæggelse og sammenligne med detektionsrate ved Holter-monitorering. 

 

Resultater 

143 patienter fik taget EKG ved indlæggelse hvor 10 patienter (7 %) havde kendt AF. Ved gentagne 

EKG’er på samtlige patienter under indlæggelse fandtes yderligere 15 patienter med AF indenfor 2 døgns 

indlæggelse, svarende til 2,6 gange så mange som ved baseline (p = 0.001). Der blev foretaget Holter-

monitorering på 12 af de 15 nye tilfælde, hvor kun 6 (50 %) tilfælde blev detekteret på en gennemsnitlig 

måletid på 4,75 dage. Resultaterne herfra blev sammenlignet med resultater fra Holter-målinger på en 

undergruppe af 126 patienter (ud af de 143 patienter der fik taget EKG ved indlæggelse), hvoraf 3 havde 

kendt AF. Holter’en detekterede 9 nye cases på en gennemsnitlig måletid på 5,25 dage. Ved efterfølgende 

EKG detekterede man 6 ud af 9 tilfælde med gennemsnitlig 2,4 EKG’er over 1,75 dage i gennemsnit. Der 

var ingen statistisk signifikant forskel mellem detektion ved EKG og Holter. 

 

Forfatternes konklusion 

Vurdering af AF ved serievise målinger af EKG indenfor de første 72 timer efter indlæggelse for 

apopleksi forøger detektionen af AF signifikant i forhold til et enkelt EKG ved indlæggelse. I nye 

detekterede cases med AF fanges kun halvdelen af disse med Holter, hvilket ifølge forfatterne antyder, at 

1) AF underestimeres ved Holter og at 2) en høj incidens af paroxysmal AF ofte kan være den 

underliggende årsag til iskæmisk stroke (23). 

 

Diskussion 

Undersøgelsen kan betegnes som et kohortestudie, hvor en række på hinanden følgende patienter med 

relevant klinisk problemstilling sammenlignes og både fungerer som forsøgspersoner og kontroller, men 

hvor det er usikkert hvorvidt alle får den diagnostiske test (serie EKG’er og Holter) i forhold til 
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referencetesten (baseline EKG). Underliggende forskelle i stikprøvens baggrundskarakteristika (såsom 

type af AF, anden kendt hjertesygdom m.m.) er ikke undersøgt og manglende randomisering tillader en 

betydelig selektionsbias, der betyder, at der ikke kan drages pålidelige konklusioner om 

årsagssammenhængen mellem forekomst af AF og detektion heraf. Det er ikke muligt at sige noget om, 

hvorvidt det er forskelle i patientkarakteristika eller i teknologien der har betydning for, hvor mange cases 

der findes. Derfor er det også risikabelt af forfatterne, at konkludere ud fra de foreliggende data, at en ’høj 

incidens af paroxysmal AF ofte kan være den underliggende årsag til iskæmisk stroke’ (24) (direkte 

oversat). 

 

4.2.3. Kaleschke et al. 

Baggrund og metode 

Formålet med undersøgelsen var, at evaluere den diagnostiske præcision ved et trådløst, håndholdt, 

patientaktiveret apparat (post-event monitor) sammenlignet med standard 12-lednings EKG. Det 

håndholdte apparat optager 30 sek. på en kanal, målt som potentialet mellem to elektroder integreret i 

overfladen af apparatet:  

 

Kilde: Kaleschke et al. (25) 

 

I alt 508 konsekutive patienter indlagt på 4 forskellige universitetshospitaler i Tyskland på ’relevant klinisk 

indikation’ mellem juli 2007 og februar 2008, blev instrueret i at optage og foretog selv en optagelse med 

håndholdt optager, umiddelbart efter at have fået taget EKG, til sammenligning. Alle EKG’er, standard 

som håndholdte, blev foretaget af en enkelt, blinded analysator. Alle EKG analyser var blinded for 

analysen af den modsatte teknologi og for kliniske informationer om patienten. Patienter evaluerede 

efterfølgende brugervenlighed og håndterbarhed vhja. et standardiseret spørgeskema.  
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Resultater 

Det var muligt at analysere 505 ud af 508 par EKG’er (99,4 %), hvor 380 EKG’er vurderedes unormale, 

mange med flere anormaliteter. Resultaterne er opgjort efter diagnosticeret anormalitet, her fremhæves 

dog kun resultater for AF, som forekom hos 128 af 505 patienter (28 %). AF var den hyppigst 

forekommende arytmi i studiepopulationen. Det håndholdte apparat kunne med stor sikkerhed korrekt 

diagnosticere cases med AF i forhold til standard EKG (sensitivitet 99 %; 95 % CI 0,96 – 1,00) og 

korrekt diagnosticere patienter uden forekomst af AF ved standard EKG og håndholdt EKG som 

negative (specificitet 96 %; 95 % CI 0,86 – 0,96). PPV er 0,92 (95 % CI 0,94 – 0,98) og NPV er 1,00 (95 

% CI 0,98 -0,10). 

 

Patienterne oplevede det håndholdte apparat som let at anvende, med en gennemsnitsvurdering på 1,83 

på en skala fra 1 (meget god) –  6 (uacceptabel). Billigelsen af apparatet var lidt mindre hos patienter over 

70 år.  

 

Forfatterens konklusion 

EKG målinger foretaget med trådløs, håndholdt apparat kan med stor præcision diagnosticere arytmier i 

forhold til standard EKG. Teknologien er nem at anvende for patienter og kan sandsynligvis let håndteres 

af patienten i ambulant brug uden supervision af sundhedsfagligt personale. Teknologien kan bidrage med 

at diagnosticere forbigående symptomer ved fx paroxysmal AF (25).  

 

Diskussion 

Undersøgelsen er en prospektiv kohorteundersøgelse undersøgelse, hvor patientgruppen ikke er defineret 

i forhold til co-morbiditet, klinisk problemstilling, symptomer eller andet. Der er derfor risiko for, at 

andre underliggende patientkarakteristika kan have indflydelse på resultaterne end selve testens præcision. 

Hyppigheden af symptomerne eller varigheden af EKG målingerne er ikke angivet for standard EKG. 

Resultaterne er opgjort i specificitet, sensitivitet, PPV og NPV, men det er ikke muligt at finde de tal, der 

ligger til grund for beregningerne.  

 

4.2.4. Reiffel et al. 

Baggrund og metode 

Et retrospektivt kohortestudie, hvor man har sammenlignet resultater af 1800 monitoreringer ved tre 

forskellige monitor-typer: Holter, Memory Loop Recorder (MLR) og AutoTriggered MLR (AT-MLR). 

Patienterne er tilfældigt udplukket fra en større database (Lifewatch), med 600 patienter i hver gruppe. 
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Formålet var, at sammenligne det relative, diagnostiske udbytte af hhv. 24 timers kontinuerlig Holter-

monitorering, standard 30 dages MLR og 30 dages AT-MLR baseret på klinisk signifikante 

symptomatiske og asymptomatiske rytmeforstyrrelser hos patienter, der er henvist med kendte arytmier 

eller mistanke herom (20).   

 

Resultater 

AT-MLR detekterede flere diagnostiske events end HM og MLR, herunder  

- Større total antal patienter, der havde events, der resulterede i henvendelse fra kliniker13 

- Større total antal events, der krævede rapportering til kliniker 

- Større procentvis antal optagelser med at diagnostisk udbytte 

 

Med AT-MLR opnåedes desuden en større andel specifikke, diagnostiske events (flere typer arytmier) og 

tidligere diagnostik. Langt flere patienter med AT-MLR (n = 131) blev diagnosticeret inden for 1-5 dages 

monitorering i forhold til HM ( n = 2) og MLR ( n = 69). Gennemsnitlig monitoreringstid indtil første 

henvendelse fra kliniker var 7,5 dage for asymptomatiske episoder og 8,1 dag for symptomatiske episoder 

(20). 

 

Forfatterens konklusioner 

AT-MLR var bedre til at detektere alle former for symptomatiske arytmier end HM og MLR. AT-MLR 

var også bedre til at detektere klinisk signifikante, asymptomatiske arytmier (fx AF eller forbigående 

bradykardier). Både symptomatiske og (klinisk signifikante) asymptomatiske arytmier er vigtige at 

detektere, mhp. iværksætning af interventioner som implantering af pacemaker, kirurgi eller 

antikoagulationsbehandling afhængigt af arytmi-type. AT-MLR’s hurtige detektion af relevante events 

betyder hurtigere diagnostik og dermed forbedret pleje og behandling (’clinical care’) (20).   

 

Diskussion 

Det angives, at det diagnostiske udbytte er større ved monitorering ved AT-MLR end HM og MLR. Dette 

resultat baseres på målinger på i alt 1800 patienter, hvor der ifølge forfatterne ikke var forskel på 

aldersfordelingen mellem grupperne eller på de underliggende symptomer, der var indikation på 

påbegyndelse af monitorering. Data for disse variable er angivet numerisk, men der er ikke angivet 

signifikanstests på forskelle mellem grupperne. Data vedrørende evt. hjertesygdom eller medicinforbrug 

                                                 
13 ’Henvendelse fra kliniker’ er oversat fra ’Physician notification’, hvis betydning ikke er nærmere defineret i artiklen. Det 
antages her, at ’Physician notification’ betyder det tidspunkt, hvor lægen har nok datainput til at kunne stille en diagnose, og 
derfor indkalder patienten og afslutter monitoreringen.  
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var ikke tilgængelige i databasen og der har ikke været mulighed for at justere for disse i analyserne. Vedr. 

designet af undersøgelsen indebærer det en risiko for bias, at patienterne oprindeligt ikke var henvist til 

monitoreringsgrupperne ved randomisering men ved klinikerens valg. Det kan derfor forventes, at 

patienter med hyppige symptomer er blevet henvist til Holter-monitorering (HM) mens patienter med 

forbigående symptomer er henvist til længerevarende MLR/AT-MLR. Flere patienter afvikler deres 

monitorering indenfor 1-5 dage med AT-MLR end med de sammenlignende teknologier, men det kan 

både skyldes grundlæggende forskelligheder i patientgrupperne, såvel som teknologiens egenskaber og 

den forlængede måleperiode (30 dages monitorering for MLR/AT-MLR vs. 24 timers HM). Det er ikke 

muligt, ud fra de data der er angivet i artiklen, at beregne sensitivitet og specificitet, og derfor er 

resultaterne fra artiklen ikke medtaget i den samlede tabel over resultater af litteraturgennemgangen (se 

tabel 5). 

 

4.2.5. Shin et al. 

Baggrund og metode 

Prospektivt kohortestudie, hvor der sammenlignes mellem konventionel Holter-monitorering og event-

monitorering med Wearable Heart Activity Monitor (WHAM) over 24 timer, hvor patienterne både 

fungerer som interventions – og sammenligningsgruppe. WHAM kan monitorere på to forskellige 

indstillinger: Holter-funktion med kontinuerlig måling over 24 timer og event-telemetrifunktion med 

kontinuerlig måling i op til 7 dage, men kun med transmission af relevante events. I undersøgelsen 

sammenlignes WHAM med Holter-monitor af anden producent på 30 patienter med målinger i 24 timer 

mens patienten befinder sig i eget hjem. Efter endt måling blev data overført til det relevante IT- 

reviewsystem, hvorfra data blev analyseret af to erfarne ’ECG technicians’ for læsbarhed af signal, 

kvaliteten af signalet og nøjagtigheden af arytmi-detektion. Nøjagtigheden af arytmidetektion defineres 

som:                                   

 

 

(21) Kun resultater for nøjagtigheden af arytmidetektion uddybes her: 
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Resultater 

Gennemførelsen af målinger med WHAM gav lidt dårligere resultater end målinger med Holter, både på 

læsbarhed, signalkvalitet og arytmidetektion. Begge teknikere kunne identificere flere forskellige former 

for arytmier med WHAM-målinger. Der blev detekteret arytmier i WHAM-målingerne med 96,2 % 

præcision mod 98,1 % med Holter-monitorering (21).  

 

Forfatterens konklusioner 

Resultaterne indikerer, at der ikke er problemer forbundet med at identificere arytmier med WHAM for 

kardiologer. Som bærbar monitor har WHAM potentiale til at fungere som ambulant EKG-monitor på 

linje med Holter-monitoreringen. Det forventes, at WHAM kan forbedre patientens mestring af at leve 

med hjertesygdom, dels ved muligheden for tidligere iværksættelse af diagnostik og udredning, og dels ved 

at teknologien er trådløs og mindre end Holter. Fremtidigt arbejde omfatter reduktion af artefakter ved 

bevægelse samt udvikling af en algoritme til automatisk detektion af arytmier (21). 

 

Diskussion 

Der er ikke tale om et klinisk studie, men en klinisk afprøvning af WHAM vs. Holter. Fokus er mere på 

validering af teknik og signalkvalitet end på videnskabelig undersøgelse af kliniske effekter. Derfor er der 

heller ikke gjort nogle særlige metodiske overvejelser over udvælgelse af patienter til at indgå i 

undersøgelsen, beskrivelse af undersøgelsespopulationens demografiske karakteristika m.m. Der er derfor 

risiko for at flere andre faktorer kan påvirke resultaterne end selve teknologien og dermed overestimering 

af effekten. Artiklen angiver ikke tilstrækkelige data til beregning af sensitivitet og specificitet, PPV og 

NPV. 

 

De næste to artikler er systematiske reviews og præsenteres særskilt: 

4.2.6. Liao et al. 

Baggrund  

Systematisk litteraturstudie af frekvensen af okkult14 atrieflimmer og - flagren15 detekteret ved non-

invasive metoder til kontinuerlig hjertemonitorering af patienter med akut iskæmisk stroke (apopleksi) 

eller TIA16.  

                                                 
14 Okkult = skjult (Klinisk Ordbog) 
15 Fluctuatio atriorum: Anfaldsvis eller mere permanent optræden af hurtige, regelmæssige sammentrækninger af hjertets 
forkamre, 200-300 gange per minut (Klinisk Ordbog) 
16 TIA = Transitorisk Iskæmisk Attak = Transitorisk Cerebral Iskæmi (TCI): Pludseligt opståede neurologiske udfald der 
svinder inden for 24 timer; skyldes forbigående svigt i blodtilførslen til hjernebarken som følge af blodprop. Symptomerne 
afhænger af lokalisationen, men ofte er det halvsidige lammelser, sprogforstyrrelser o.lign. (Klinisk Ordbog) 
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Resultater 

60 artikler var potentielt egnede og ved vurdering efter inklusions – og eksklusionskriterier blev 5 

undersøgelser (n = 736) vurderet egnede til inklusion. Alle undersøgelser evaluerede Holter, 2 evaluerede 

også loop-recorders. I de 5 studier, der evaluerede Holter (n = 588) blev AF detekteret i en rate af mellem 

3,8 % - 6,1 %. Når resultaterne blev kombineret i en random effects model var detektionsraten af AF 4,6 

% af konsekutive patienter med akut iskæmisk stroke (95 % CI: 0 – 12,7 %, test for heterogenitet: p = 

0.9). Varigheden af monitorering var mellem 24 til 72 timer. To studier evaluerede loop-recordere (n = 

140 patienter) efter Holter-monitoreringen og fandt, at hhv. 5,5 % og 7,7 % af konsekutive patienter 

havde AF. Et studie undersøgte indlagte patienter med standard EKG i 48 timer og fandt AF i 2,5 % af 

tilfældene. 

 

Forfatternes konklusion 

Screening af konsekutive patienter med akut iskæmisk stroke med Holter vil identificere AF hos ca. 5 % 

af patienterne. Forlænget varighed af monitorering med loop-recorder kan sandsynligvis øge 

detektionsraten, selvom resultaterne er baseret på en lille stikprøvestørrelse (16). 

 

Diskussion 

Forfatterne påpeger en række begrænsninger til deres studie, bl.a. at litteratursøgningen begrænsede sig til 

publiceret litteratur på engelsk med risiko for publikationsbias. Patientgruppen afgrænsede sig til indlagte 

patienter og resultaterne kan derfor ikke umiddelbart overføres til en ambulant situation. Der blev ikke 

identificeret nogen randomiserede, kontrollerede undersøgelser og resultaterne baserer sig udelukkende på 

prospektive kohortestudier. Stikprøvestørrelserne i de enkelte, inkluderede studier var relativt små. Der er 

ikke angivet data fra de enkelte studier i et omfang, der tillader beregning af sensitivitet og specificitet. 

 

4.2.7. Bell et al. 

Baggrund 

Systematisk review af resultater fra kohortestudier og kontrollerede undersøgelser vedr. detektion af 

paroxysmal atrieflimmer hos patienter med apopleksi eller TIA med ambulant EKG, hvor standard 12-

lednings EKG ikke har påvist atrieflimmer. 
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Resultater  

Resultatet af litteraturstudiet er 7 prospektive kohortestudier eller studier af andre (uspecificerede 

designs). I studier af konsekutive patienter, der indlægges med apopleksi eller TIA detekteres atrieflimmer 

ved indlæggelses-EKG (telemetri) i 4 % - 23 % af patienterne. Hos samme type patienter, hvor 

indlæggelses-EKG viste normal sinusrytme, fandtes atrieflimmer hos 9 % af patienterne ved opfølgende 

EKG med telemetri under indlæggelse. Hos konsekutive patienter med apopleksi og TIA der havde 

normal sinusrytme ved indlæggelses-EKG, som ved udskrivelsen henvises til opfølgende, ambulant EKG 

detekteres atrieflimmer hos 1 % - 5 % af patienterne. Når udvalgte (i modsætning til konsekutive) 

apopleksipatienter får foretaget ambulant EKG detekteres AF hos mindre end 2 % af patienterne. 

 

Forfatterens konklusioner 

Resultaterne af litteraturstudiet viser, at både ved konsekutive og udvalgte patienter er det diagnostiske 

udbytte af ambulant EKG lavt. Der findes meget lidt information om sensitivitet, specificitet og cost-

effectiveness af ambulant EKG hos symptomatiske patienter. Det meste af informationen vedr. 

teknologiens evne til at detektere arytmier opstår ved analyse af ventrikulære arytmier og ikke atrielle 

arytmier, der er sværere at detektere pga. mindre amplitude. Der foreligger ikke tilstrækkelig evidens for at 

anbefale for eller imod brugen af ambulant EKG screening for AF af patienter med apopleksi eller TIA 

(17). 

 

Diskussion 

Der er udelukkende søgt i Medline i perioden 1966 – 1999, dvs. en ældre søgning, hvor det kan forventes, 

at der er publiceret studier efterfølgende med nyere teknologier til ambulant EKG siden. Teknologien bag 

’ambulant EKG’ er ikke nærmere defineret, men der er sandsynligvis tale om Holter-monitorering. 

Litteratursøgning og – sorteringen er foretaget efter lokale retningslinjer (Canadian Task Force on 

Preventive Health Care) som ikke er nærmere beskrevet.  

 

4.2.8. Sammenfatning af resultater  

Baseret på de data, der er trukket ud af de inkluderede artikler (hvor det var muligt) er værdierne for 

sensitivitet, specificitet, PPV og NPV beregnet for alle teknologier til monitorering for atrieflimmer. 

Beregninger blev foretaget efter 2 x 2 tabellen (Figur 1)) og er præsenteret nedenfor: 
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Tabel 5: Sammenfatning af resultater vedr. sensitivitet og specificitet  
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Selvom det er nødvendigt med en gold-standard eller perfekt referencetest for at kunne vurdere den 

sammenlignende tests evne til korrekt at identificere patienter med eller uden sygdom (18), er der ifølge 

litteraturen ikke anerkendt nogen gold standard for arytmidetektion (26). Det betyder, at forfatterne af 

de enkelte inkluderede artikler selv har valgt deres ’gold standard’ i de enkelte undersøgelser, svarende til 

vanlig praksis. Derfor kan resultaterne af beregningerne for sensitivitet, specificitet, PPV og NPV ikke 

bruges i en sammenlignende evaluering af effekten af de diagnostiske tests, der er undersøgt i 

litteraturen. 

 

Ved sammenligning mellem forskellige monitoreringsteknologier i de enkelte studier, hvor de fleste har 

sammenlignet teknologier til ambulant EKG med standard 12-lednings EKG under indlæggelse, 

identificerer de ambulante teknologier flere patienter med AF end standard EKG. Derfor er både 

sensitiviteten og NPV = 1. Men eftersom der ikke er nogen gold standard eller sikker referencetest er det 

umuligt at vide, hvorvidt de ekstra patienter der er identificeret med AF er sandt eller falsk positive17 

 

4.2.9. Konklusion 

Da der ikke findes nogen gold standard som referencetest for detektion af atrieflimmer (26) er det ikke 

muligt at lave en absolut komparativ evaluering af effekten af teknologier til EKG-monitorering.  

 

En mere pragmatisk tilgang til effektmåling kunne være kohortestudier, som er det mest anvendte design i 

den fundne litteratur, hvor der måles EKG på konsekutive patienter med to sammenlignelige teknologier 

mhp. vurdering af det diagnostiske merudbytte, der opnås ved at anvende en teknologi frem for en anden. 

Problemet ligger i den pragmatiske tilgang hvor den interne validitet er meget lav i de fundne studier; som 

det fremgår af Tabel 4 måles der på forskellige patientgrupper, med forskellige teknologier, i forskellig 

varighed, med forskellig definition af atrieflimmer osv. En sammenligning på tværs af disse undersøgelser 

er ikke pålidelig og der kan derfor ikke konkluderes noget entydigt ifht. det diagnostiske merudbytte af en 

teknologi frem for en anden. 

 

I et af de fundne reviews (17) konstateres det, at der generelt findes meget lidt viden om sensitiviteten og 

specificiteten af teknologier til ambulant EKG og litteraturstudiet kan derfor ikke give noget svar på 

MTV-spørgsmålet i den henseende. 

                                                 
17

 Når værdierne for sensitivitet eller specificitet = 1 er det heller ikke muligt at beregne odds ratio fordi nævneren = 0: 
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4.2.10. Diskussion af resultater 

De kliniske studier, der er identificeret i litteratursøgningen er generelt præget af uigennemskuelige 

studiedesigns. Det fremgår ikke konsekvent præcist hvilke teknologier der sammenlignes, 

studiepopulationerne er mere eller mindre tilfældig sammensat og deres baselinekarakteristika er dårligt 

beskrevet.  

 

Inden for de enkelte undersøgelser gælder, at der ofte er tale om små stikprøver og at de grupper man 

ønsker at sammenligne ikke er udtrukket fra den samme population, dvs. deres baggrundskarakteristika 

kan variere meget. Alle undersøgelserne er baseret på sammenligning af konsekutive patienter, som har 

fået udført både den undersøgte diagnostiske test og referencetesten, men uden beskrivelse af deres 

kliniske status inden monitorering. Desuden er det ikke alle, der rapporterer varigheden af 

monitoreringen, selvom dette kan have betydning for, hvor stort udbyttet er. Det er derfor vanskeligt at 

sige noget om overførbarheden af resultaterne til andre lignende kliniske settings. Kun i få tilfælde 

afrapporteres resultater vedr. sensitivitet og specificitet (16;21), dog uden angivelse af primære data til 

brug for meta-analyse. 

 

Sammenligning af resultater på tværs af studier vanskeliggøres på samme måde af, at konteksten varierer 

mellem fx screening af patienter med akut apopleksi (23) vs. rutinemæssig opfølgning efter kirurgisk 

behandling for persistent eller permanent AF (22) og med samme mere eller mindre fyldestgørende 

beskrivelser af studiepopulationen.  

 

Samlet set medfører det, at det er vanskeligt at danne sig et overblik over validiteten af teknologierne som 

diagnostiske tests. Problemstillingerne vedr. heterogenitet diskuteres i flere af de inkluderede studier, 

herunder at der ikke er defineret en gold standard, at studiepopulationerne ikke er veldefinerede, at 

monitoreringsvarigheden varierer, at begrebet ’atrieflimmer’ ikke er defineret i artiklerne samt manglende 

dokumentation for, om studiepopulationen tidligere havde fået konstateret AF (20;23;25). Tilsvarende er 

der heller ikke konsekvent skelnet mellem permanent, persistent eller paroxysmal atrieflimmer 

(16;20;22;23;25), der er defineret efter hyppigheden af symptomer. Tilsvarende påpeges det, at der er flere 

producenter på markedet med samme type teknologi (fx event recorders) men at algoritmen til detektion 

af AF kan variere fra producent til producent (22). Algoritmen definerer så at sige hvad atrieflimmer er og 

det kan betyde, at to tilsyneladende ens teknologier detekterer forskelligt. Dette tages der ikke højde for i 

sammenligninger mellem teknologier, men det kan have betydning for det diagnostiske udbytte af 

monitoreringen og den efterfølgende behandling.  
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4.3. Organisation 

I dette afsnit beskrives fundene fra litteratursøgningen vedr. MTV spørgsmålene 

 

Hvad er de organisatoriske forudsætninger for og konsekvenser af, at udrede patienter med hjerterytmeforstyrrelser ved 

telemetriovervågning under indlæggelse vs. telemedicinsk hjemmemonitorering med ekstern event monitor vs. Holter-

monitorering? 

 

Hvilken betydning har det for arbejdsgange lokalt på sygehuset, kompetenceudvikling af personale, faciliteter (fx indretning 

af særligt call-center), at monitoreringen foregår ambulant vs. under indlæggelse?  

 

Er der påvirkning af arbejdsgange i andre sektorer eller på tværs af sektorer osv.? 

 

Der er identificeret en enkelt artikel af Ford et al. (27), der beskriver udvalgte organisatoriske 

forudsætninger for og konsekvenser af, at udrede patienter med hjerterytmeforstyrrelser ved 

sygehusindlæggelse. Resultaterne præsenteres i det følgende. 

 

Setting 

Artiklen fra 1991 beskriver design og implementering af et nyt, centraliseret kontrolrum for 

hjertemonitorerings18 (Centralized Telemetry Monitoring System, CTMS) på Baptist Memorial Hospital i 

Memphis, Tennessee. Formålet med det nye system var, at forbedre arbejdsmiljø, arbejdsgange og det 

tekniske setup mhp. at tilvejebringe et mere effektivt kommunikationssystem, der tilgodeser personalets 

krav og behov i akutte situationer. I artiklen præsenteres selve CTMS og kommunikationssystemet såvel 

som øvrige operationelle, funktionelle og tekniske overvejelser omkring oprettelsen af et sådant system. 

 

Proces 

Der var behov for en udvidelse af antallet af monitoreringssenge til 250 senge fordelt på flere etager af 

sygehuset. Flere enheder med telemetriovervågede sengepladser skulle kunne transmittere EKG-data til 

en centralt beliggende monitoreringsenhed (CMTS). Tidligere fandtes der 30 monitoreringsstationer som 

var placeret i et afsnit af sygeplejerskernes administrative arbejdsplads på de enkelte afdelinger og derfor 

eksponeret for en del støj og forstyrrelser i form af telefoner der ringede, henvendelser fra øvrige 

personale, patienter eller pårørende osv. Sådanne afbrydelser formodedes at have en negativ effekt på 

kvaliteten og nøjagtigheden af hjertemonitoreringen. Disse stationer skulle nu erstattes af 3 centrale 

                                                 
18 Svarende til skop-vagtens arbejdsstation i afdelingen 
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CMTS, hvor det var af afgørende betydning, at kommunikationsvejene i akutte situationer ikke blev 

forringet af, at CTMS blev flyttet fra sygeplejerskernes arbejdsstation og til et fjernere liggende lokale. 

Designprocessen forløb som et tæt samarbejde mellem ingeniører og klinisk personale.  

 

Anbefalinger fra artiklen 

Anbefalinger vedr. det fysiske arbejdsmiljø (fx ergonomiske designløsninger til indretning af 

arbejdsstationer) medtages ikke her. Ligeledes omtales anvendelsen af faxmaskine til at sende EKG’er 

mellem patienten og CTMS som en mulighed, der dog stadig er på et eksperimentelt stadie, hvorfor disse 

anbefalinger vurderes irrelevante og outdatede. Øvrige anbefalinger er inddelt i temaer: 

 

Kommunikation 

- Et system, der muliggør kommunikation mellem monitoreringsstation, sygeplejerskernes 

arbejdsstation og sengestuen.  

- To-vejs direkte kommunikationssystem mellem (fx intercom) mellem sengestuen og 

monitoreringsstation. 

- Undgå unødig telefonkorrespondance i og til kontrolrummet.  

- Etablering af back-up kommunikationssystem 

 

Nurse-call 

- Skal kunne modtage opkald fra andre patienter, selvom der er alarmsignal er aktiveret på stuen 

- Flere åbne kommunikationskanaler mellem flere sengestuer 

- Let håndterligt for patienten og med klar lyd, så opkaldet kan høres både på stuen og ved 

arbejdsstationen. 

 

Arbejdsgange 

- Træning af personale i specifikke kompetencer for det kardiologiske område, herunder læsning af 

EKG (I Ford et al. er det ikke sygeplejersker, men ufaglært personale (Medical Technician = MT) 

med oplæring og kort uddannelse i funktionen, der varetager monitorering) 

- Supervision af MT’er 

- Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser for arbejdsgange og – fordeling, samt ansvarsområder. 

 

Fordele ved og erfaringer med CTMS 

- Færre forstyrrelser og afbrydelser for personalet i kontrolrummet. 
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- Standardisering af udstyr og procedurer 

- Mere effektiv detektion af arytmier, samt forbedrede arbejdsgange, der resulterede i frigørelse af 

35 min./sygeplejerske/dag til patientpleje 

- Forbedret koordination, kontrol af procedurer og udstyr, samt supervision 

 

Diskussion af overførbarheden af resultater 

Beskrivelserne i artiklen er baseret på amerikanske forhold, hvor sundhedsvæsenet er organiseret markant 

anderledes end det danske. Tilsvarende er der forskel på uddannelsesniveauet i varetagelsen af selve 

monitoreringen, som i Danmark udføres af en sygeplejerske men i USA principielt kan varetages af en 

person med studentereksamen, der kompetenceudvikles til funktionen (28). 

 

Artiklen er af ældre dato og man må formode, at de foreslåede teknologier og organisationsformer har 

udviklet sig en del siden 1991. Informationerne er derfor sandsynligvis outdatede. Desuden er den 

medicinske teknologi, dvs. organisationsformen, velkendt og velafprøvet herhjemme, hvor det i denne 

sammenhæng ville have været mere interessant at få informationer om organiseringen af et ambulant 

tilbud til hjemmemonitorering. De primære anbefalinger handler om udstyrets tekniske standard, effektive 

og sikre kommunikationsveje og – midler, kompetenceudvikling og klare procedurer og instrukser for 

arbejdsgangene. 

 

Samlet set vurderes der ikke at være noget nyt og brugbart at hente i artiklen i forhold til forudsætninger 

for og konsekvenser af, at udrede patienter med hjerterytmeforstyrrelser ved telemetriovervågning under 

indlæggelse vs. ekstern event monitor vs. Holter-monitorering. Påvirkning af arbejdsgange, faciliteter 

m.m. på sygehuset er svagt belyst, og påvirkning af arbejdsgange på tværs af sektorer er ikke nævnt. Der 

kan ikke udledes konklusioner fra litteraturen, der kan bruges i fremtidig beslutningstagen om 

implementering af nye organisationsformer i udredning af hjerterytmeforstyrrelser.  

 

4.4. Patient 

Patientperspektivet belyses ud fra MTV spørgsmålene 

 

Hvilke fordele og ulemper oplever patienten ved, at blive udredt for hjerterytmeforstyrrelser ved telemetriovervågning vs. 

telemedicinsk hjemmemonitorering med ekstern event monitor vs. Holter-monitorering? 
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Hvad er effekten på patienten af, at blive udredt for hjerterytmeforstyrrelser ved telemetriovervågning vs. ekstern event monitor 

vs. Holter-monitorering? Effekten målt på fx: 

 

- Tryghed/angst 

- Livskvalitet 

- Patienttilfredshed 

 

Litteratursøgningen har ikke identificeret artikler, der omhandler patienters oplevelser eller erfaringer 

med, at blive EKG-monitoreret i forbindelse med udredning for hjerterytmeforstyrrelse. Det er derfor 

ikke muligt, at besvare spørgsmålene. 

 

Søgningen afdækkede derimod to artikler (29;30), der har undersøgt forholdet mellem forekomsten af 

atrieflimmer og Health Related Quality of Life (HRQoL), Affektiv Respons, sygdomsopfattelse m.m. 

Disse beskæftiger sig med patientens følelsesmæssige respons efter, at denne er blevet diagnosticeret med 

atrieflimmer og kan således ikke sige noget om, hvordan patienten opfatter sin livskvalitet m.m. i selve 

udredningsfasen, under forskellige former for udredning. Resultaterne derfra vurderes derfor ikke relevant 

i denne sammenhæng og der er ingen anbefalinger fra litteraturen, der kan fungere som basis for videre 

beslutningstagen. 

 
Diskussion 

I undersøgelsen af Ad et al. (22) (beskrevet nærmere i teknologiafsnit 4.2.1) sammenlignes tre forskellige 

teknologiers evne til at detektere AF hos patienter, der har undergået et kirurgisk indgreb for behandling 

af AF. Der konkluderes, at langtidsmonitorering (LTM) i 5 – 30 dage med event monitor er bedre til at 

detektere AF end 24 timers Holter-monitorering og konventionel EKG-måling, men at fordelene ved 

LTM i diagnostisk øjemed skal sammenholdes med de gener det giver for patienten, at bære en event 

monitor i op til 4 uger. Patientens compliance spiller med andre ord en væsentlig rolle i valg af teknologi.  

 

4.5. Økonomi 

I dette afsnit gennemgås de 5 artikler fra litteraturstudiet vedr. økonomien i EKG-monitorering af 

patienter med atrieflimmer. Artiklerne er kvalitetsvurderet efter Drummonds’ tjekliste for økonomiske 

evalueringer (31) og præsenteres enkeltvist nedenfor, med en samlet opsummering af resultater sidst i 

afsnittet. 
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Det fokuserede spørgsmål lød: 

 

Hvilke omkostninger er der forbundet med udredning af patienter med hjerterytmeforstyrrelser ved telemetriovervågning vs. 

ekstern event monitor vs. Holter-monitorering? 

 

Fra et sygehusperspektiv: Er der ændringer i ressourceforbruget i form af fx 

- Tidsforbrug på analyse og diagnostik? 

- Personalenormering 

- Antal ambulatoriekonsultationer 

- Sengedage 

- Andet? 

 

Fra et samfundsperspektiv: Er der tab eller gevinster i form af: 

- Tabt arbejdsfortjeneste 

- Død 

- Kommunale ydelser 

 

Hvad er omkostningseffektiviteten af udredning ved telemetri vs. ekstern event monitor vs. Holter-monitorering? 

 

4.5.1. Fogel et al. 

Baggrund 

Formålet medundersøgelsen var at evaluere omkostninger og den diagnostiske nytteværdi af event 

recordere til patienter med palpitationer, synkope og nær-synkope. Undersøgelsen er designet som et 

prospektivt kohortestudie af 1) 122 patienter med palpitationer og 2) 62 patienter med synkope/nær-

synkope. Efter indledende undersøgelse med standard 12-lednings EKG og non-invasiv undersøgelse af 

hjertefunktionen blev patienterne undersøgt med event recorders og/eller elektrofysiologisk test (EPS): 
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Kilde: Fogel et al. (32) 

 

Der blev anvendt to forskellige slags event monitors, en kontinuerlig loop recorder og en håndholdt, 

patientaktiveret post-symptom recorder, afhængigt af symptomer og varighed deraf. Patienter blev 

monitoreret i gennemsnitligt 4 uger, og forlænget eller afsluttet ved hhv. udeblivelse eller forekomst af 

diagnostisk transmission af arytmi. Omkostninger blev beregnet som omkostninger pr. diagnose baseret 

på Medicare-takst på $ 149 pr. diagnose. 

 

Resultater 

Den gennemsnitlige omkostning pr. diagnose for patienter med palpitation var $ 286 uden statistisk 

signifikant forskel i den diagnostiske nytteværdi af monitorering af palpitationspatienter med eller uden 

kendt hjertesygdom. Den gennemsnitlige omkostning pr. diagnose for patienter med synkope/nær-

synkope er opgjort efter hvorvidt patienter havde kendt hjertesygdom ved indlæggelsen eller ej, dvs. ikke 

nogen samlet værdi for patientgruppen. Den gennemsnitlige omkostning pr. diagnose for den samlede 

population var $ 356. Resultaterne er opgjort i tabellen nedenfor: 
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Kilde: Fogel et al. (32) 

 

Forfatternes konklusion 

Event recordere var nyttige og omkostningseffektive i evalueringen af patienter med palpitationer, og hos 

patienter med synkope og nær-synkope som ikke havde kendt hjertesygdom ved indlæggelsen. Hos 

patienter med synkope eller nær-synkope med kendt hjertesygdom, særligt dem med non-diagnostisk 

EPS, havde event recordere lavere nytteværdi og flere omkostninger. 

 

Diskussion 

Opgørelsen af den kliniske nytteværdi og omkostninger var ikke ensartet og blev i store træk afgjort af 

patientens symptomer og tilstedeværelse eller fraværelse af kendt hjertesygdom. Der er således 

sandsynlighed for, at det lave diagnostiske udbytte for fx patienter med synkope/nær-synkope og kendt 

hjertesygdom skyldes, at de patienter der indledningsvist har en diagnostisk EPS bliver sat i behandling 

uden at blive monitoreret efterfølgende. Mange af disse patienter kunne måske diagnosticeres ved 

monitorering alene, men over længere tid (32). Der er ikke angivet data for forbrug af specifikke 

ressourcer – omkostninger pr. diagnose er udelukkende baseret på Medicares godtgørelse på US$ 

149/måned event recording. 

 

Undersøgelsen blev designet som et kohortestudie af to patientgrupper med meget forskellige 

udredningsforløb. Forløbet af udredningen blev baseret på en klinisk vurdering af patientens symptomer, 

og ikke baseret på randomisering og der er derfor stor risiko for bias og usikkerhed om resultaterne af 

effekten af interventionerne. Outcome og omkostninger blev ikke opgjort i definerede enheder og der 

blev ikke foretaget følsomhedsanalyse eller en inkrementel anlyse af outcome og omkostninger på de 

valgte alternativer. Der er derfor ikke grundlag for at udtale sig om omkostningseffektiviteten af de 

enkelte teknologier. 
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4.5.2. Zimetbaum et al. 

Baggrund 

Undersøgelsen er designet som en cost-effectiveness analyse (CEA) af omkostninger pr. diagnose stillet 

ved kontinuerlig monitorering med patientaktiveret Loop-recorder. Desuden undersøgte man det 

diagnostiske udbytte pr. uges monitorering og foretog en analyse af den inkrementelle cost-effectiveness 

(ICER) pr. uges monitorering. Da det i tidligere studier (33) er blevet påvist, at Holter-monitorering er 

mindre omkostningseffektivt end Loop-recorder, blev dette ikke betragtet som et relevant alternativ. 

Omkostningseffektiviteten er således ikke sammenlignet mellem relevante alternative teknologier men 

mellem det diagnostiske udbytte i forhold til monitoreringsvarighed.  

 

Data vedr. effekten af monitoreringen, dvs. det diagnostiske udbytte, blev målt på 105 konsekutive 

patienter til udredning for palpitationer, i et prospektivt kohortestudie. Omkostninger blev opgjort på 

ugebasis og inkluderede monitoreringsudstyr, laboratoriepersonale og lægetid til analyse og fortolkning af 

EKG. Alle omkostninger blev opgjort i 1997 US$ - priser fra et sundhedsvæsensperspektiv. Resultater 

blev opgjort dels som andelen af patienter der fik stillet en diagnose som funktion af tid, og dels som det 

absolutte antal diagnoser pr. patient pr. uge. 

 

Resultater 

I alt 78 kvinder og 27 mænd blev monitoreret i gennemsnitligt 18 dage. Det gennemsnitlige antal 

transmissioner pr. patient var hhv. 5.3, 3.7 og 1.2 transmissioner i uge 1, 2 og 3. Det faldende antal 

transmissioner skyldes, at mange patienter havde fået stillet en diagnose i den første uges monitorering. 

Der blev skelnet mellem alvorlige eller ikke-alvorlige diagnoser, men her præsenteres kun resultater for de 

samlede diagnoser. 

 

Det diagnostiske udbytte:  

Uge 1: Det diagnostiske udbytte var 1,04 diagnoser pr. patient 

Uge 2:  - 0,17 diagnose pr. patient 

Uge 3:  - 0,01 diagnose pr. patient 

Da hver transmitteret rytme sendt under en episode med palpitationer blev betragtet som diagnostisk, 

kunne hver patient opnå flere diagnoser.  

 

 

 



 40

Gennemsnitlige omkostninger pr. diagnose: 

Fordi antallet af transmissioner faldt over tid faldt de gennemsnitlige omkostninger pr. diagnose pr. uge 

tilsvarende fra hhv. US$ 102 til 96 og 81 i uge 1, 2 og 3. 

 

Inkrementelle omkostninger pr. uges monitorering: 

Da det diagnostiske udbytte faldt over tid steg den inkrementelle omkostning pr. uges monitorering 

tilsvarende svarende til, at det blev dyrere at opnå det marginale udbytte af en ekstra diagnose. 

Resultaterne ses i nedenstående tabel: 

 

 

Kilde: Zimetbaum et al. (34) 

 

Den inkrementelle omkostningseffektivitet for monitorering i uge 3 er ikke defineret, da der ikke blev 

stillet nogen alvorlige diagnoser i perioden. 

 

Forfatternes konklusion 

For patienter, der evalueres for palpitationer med kontinuerlig loop-recorder vil de fleste diagnoser være 

stillet efter 2 ugers monitorering. Selvom omkostningerne stiger ved at forlænge monitoreringsperioden til 

fx 4 uger vil det diagnostiske udbytte heraf være begrænset. Udvalgte patienter med forbigående, 

udiagnosticerede palpitationer kan muligvis have fordel af forlænget monitorering, men data antyder at 

det ikke bør være rutinepraksis.  

 

Diskussion 

Undersøgelsen er grundigt udført, men for effektmålingsdelen er der ikke udført sammenligning mellem 

alternative teknologier og der er således ikke nogen ’sammenligningsgruppe’. I stedet for sammenligning 

mellem teknologier er fokus lagt på sammenligning af det relative udbytte og de økonomiske 
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konsekvenser af, at monitorere i en eller flere uger. Primære data vedr. ressourceforbrug er ikke 

præsenteret i artiklen og der er ikke foretaget følsomhedsanalyse af resultaterne.  

4.5.3. Rockx et al. 

Baggrund 

Undersøgelsen er en cost-effectiveness analyse (CEA) baseret på et randomiseret, kontrolleret cross-over 

studie af effekten af Loop-recordere vs. Holter til udredning for synkope og præ-synkope i ambulant 

setting. I alt 100 patienter blev randomiseret til hhv. Loop (n = 49) og Holter (n = 51) med mulighed for 

cross-over ved manglende aktivering af recorderen eller udeblivelse af symptomer. Primære outcome var 

symptom-rytme korrelation under monitorering, desuden omkostning pr. diagnose og den inkrementelle 

omkostning pr. diagnose. Direkte omkostninger blev beregnet ud fra 2003 Ontario Health Insurance Plan 

og omregnet til US$ inkl. ressourceforbrug og omkostninger til materiale, service og overheads for 

diagnostik og relateret udstyr.  

 

Resultater 

I alt 100 patienter blev monitoreret til en gennemsnitlig pris på US$ 745 pr. diagnose for Holter og US$ 

843 for Loop-recorder med et diagnostisk udbytte på hhv. 24 % og 63 %. Den inkrementelle cost-

effectiveness var US$ 901,74 pr. ekstra diagnose. Ved statistiske analyser (bootstrapping) og et cut-off på 

betalingsviljen på US$ 750 – 1250 fremgår det, at 90 % af cost-effectiveness-estimaterne ligger under US$ 

1250 pr. ekstra diagnose ved Loop-recorder. 

 

 

Kilde: Rockx et al. (35). 
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Forfatternes konklusion 

De øgede etableringsudgifter til Loop-recordere kan på sigt være en omkostningsneutral investering pga. 

det højere diagnostiske udbytte i forhold til Holter. Loop-recordere kan i dette tilfælde være et 

omkostningseffektivt alternativ til Holter-monitorering for at øge det diagnostiske udbytte uden at øge 

omkostningerne. 

 

Diskussion 

Resultaterne for ICER er baseret på de gennemsnitlige omkostninger pr. diagnose for hhv. Holter og 

Loop i stedet for de gennemsnitlige omkostninger pr. diagnose ved cross-over mellem teknologierne. 

Oplysningerne fra cross-over designet bruges således ikke i beregningerne. Holter anvendes oftest som 

den foretrukne monitoreringsteknologi til udredning for synkope og præ-synkope til trods for at flere 

studier viser, at symptom-rytme korrelationen ligger på omkring 2 % - 4 %. I denne undersøgelse mere 

end fordobles det diagnostiske udbytte uden en markant stigning i de gennemsnitlige omkostninger pr. 

diagnose og derfor foreslås en begrænset anvendelse af Holter til udredning af synkope. Resultaterne er 

baseret på en population, der henvises til udredning for synkope, men resultaterne kunne se anderledes ud 

for andre populationer, fx indlagte patienter med anden underliggende hjertesygdom. Da anvendelsen af 

Loop-recorderen ikke er udbredt i Canada, hvor undersøgelsen er foretaget, er der ikke udført 

følsomhedsanalyse med fx inter-regional sammenligning. Alle beregninger er baseret på primære data 

vedr. ressourceforbrug og enhedspriser for materiale, teknik, service, overhead og lønomkostninger. 

 

4.5.4. McClennen et al. 

Baggrund 

Undersøgelsen baseres på en retrospektiv kohorteundersøgelse ad data fra 164 patienter henvist til 

ambulant udredning for synkope, præ-synkope, palpitationer, atrieflimren og cerebrale iskæmiske 

episoder. Formålet var, at undersøge omkostningseffektiviteten af at monitorere med 24 timers Holter vs. 

48 timers Holter. Den inkrementelle omkostningseffektivitet blev defineret som forskellen i 

omkostninger divideret med forskellen i effekter. Positive diagnostiske outcome blev defineret som 1) 

relevante symptomer med/uden forekomst af arytmi, 2) potentielt alvorlige arytmier og 3) andre arytmier.  

 

Resultater 

Resultaterne bliver angivet som et i teksten men noget andet i tabellerne (se nedenfor). I teksten angives 

fx, at ’de inkrementelle omkostninger ved at diagnosticere en ny alvorlig arytmi hos patienter, der 

henvises med mulig atrieflimmer, stiger fra US$ 450 for 24 timers monitorering til US$ 2100 for 48 timers 
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monitorering’ (direkte oversat) (36). Data kan ikke genfindes i ’Table III’ nedenfor. De eneste data, der 

kan genfindes i tabellen er resultaterne for de inkrementelle omkostninger for diagnostik af alle arytmier, 

der steg fra US$ 513 for 24 timers monitorering til US$ 6150 for 48 timers monitorering – bortset fra, at 

det ser ud til at være de gennemsnitlige omkostninger, der er angivet. 

 

 

Kilde: McClennen et al. (36). 

 

 

Forfatternes konklusioner 

Det konkluderes, at 48 timers Holter-monitorering er mindre omkostningseffektivt end 24 timers 

monitorering, bortset for de patienter der har paroksystisk atrieflimmer. 

 

Diskussion 

Den inkrementelle cost-effectiveness ratio (ICER) beregnes normalt som:  
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Dvs. forskellen mellem omkostninger ved hhv. 24 timers og 48 timers monitorering / forskellen i det 

diagnostiske udbytte ved de to scenarier. I undersøgelsen opgøres ICER som de gennemsnitlige 

omkostninger uden angivelse af de inkrementelle effekter - det er ikke muligt at finde data for 

gennemsnitlige omkostninger og effekter til beregning af ICER, ligesom det er helt utydeligt hvordan 

omkostninger og effekter beregnes. Konklusionen kan derfor ikke bekræftes af data.  
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4.5.5. Kinlay et al. 

Baggrund 

Cost-effectiveness analysen (CEA) er baseret på et randomiseret crossover studie, hvor patienter henvist 

til udredning for forbigående palpitationer, som ikke tidligere havde været i udredningsforløb, blev 

randomiseret til enten 24-timers Holter eller 3 mdrs. event recorder. Ved endt rytme-symptom korrelation 

blev optagelserne afbrudt med crossover til alternativ teknologi ved endt monitorering. CEA blev udført 

fra et samfundsmæssigt perspektiv og opgjort i australske dollars 1994-95 niveau. Omkostninger og 

outcome til CEA blev målt i relevante enheder og resultater præsenteret efter diagnostisk udbytte, 

omkostningerne pr. teknolgi samt inkrementel cost-effectiveness ratio for event recorder vs. Holter. Der 

blev ikke diskonteret og alternativomkostninger blev ikke vurderet i analysen. 

 

Resultater 

Af artiklens tabel 1 fremgår det, at 35 % af Holter-patienterne opnåede rytme-symptom korrelation ved 

transmitteret EKG mod 67 % af patienter med event recorder. Af disse havde 19 % af disse en klinisk 

signifikant arytmi mod 0 i Holter-gruppen. Forskellen mellem grupperne er statistisk signifikante. 

 

 
Kilde: Kinlay et al. (33). 

 

 

Artiklens tabel 3 viser omkostninger og den inkrementelle cost-effectiveness ratio af event recordere ifht. 

Holter. Event recorders er dominante ifht. rytme-symptom korrelation svarende til en besparelse på 

AUS$ 213 pr. ekstra rytme-symptom korrelation ifht. Holter og tilsvarende AUS$ 373 pr. ekstra klinisk 

signifikant arytmi, der blev detekteret. Event recordere er dominante i alle scenarier i sensitivitetsanalyse. 
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Kilde: Kinlay et al. (33). 

 

Forfatternes konklusion 

Holter monitor er en ringe diagnostisk test for intermitterende palpitationer. Event recordere 

tilvejebringer bedre data og er mere omkostningseffektive. 

 

Diskussion 

Analysen er den eneste af de identificerede studier vedr. økonomi, der er baseret på et randomiseret 

studie. Randomisering reducerer risikoen for bias relateret til både forsøgsdeltagere og investigatorer så 

det øger troværdigheden af de samlede resultater, at effektmålingen er baseret på et solidt design. Der er 

desuden lavet crossover mellem teknologierne efter endt monitorering sådan, at hver forsøgsperson 

fungerer som sin egen kontrol hvorved confounding elimineres. Det betyder også at der ikke behøves så 

store stikprøvestørrelser som ved et traditionelt randomiseret design. Patientgruppen har forbigående 

symptomer og derfor er det relevant at bruge teknologier til langstidsmonitorering og resultaterne fra 

effektmålingen kan i nogen grad overføres til lignende patientgrupper. Vedr. omkostningsberegningen 

skal data justeres efter danske forhold før at resultaterne kan overføres til et lokalt setting. Der er dog 

ingen angivelse af primære data for ressourceforbrug. 

 

4.5.6. Sammenfatning af resultater 

Resultaterne for de enkelte studier er sammenfattet i nedenstående skema:
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Tabel 6: Sammenfatning af resultater for økonomi

Studie, år Design Patientgruppe Intervention N Formål 
Omkostnings 
beregning 

Varighed af  
monitorering 

Resultat Kommentarer 

Fogel et 
al.,1997 

Prospektivt 
kohortestudie 

over 4 år 

1) Palpitationer 
a) med kendt 
KVS eller b) 
uden KVS 
2) syncope og 
præ-syncope 
m/u KVS 

Event recorder: 
a) Forbigående 
symptomer: 
Loop recorder 
b) 
Længerevarende 
symptomer: 
Håndholdt event 
recorder med 
patient-
aktivering 

1) 
122  
2) 62  

Omkostninger 
og diagnostisk 

udbytte af event 
recordere 

Omkostning pr. diagnose 
baseret på en Medicare-
takst på $ 149 pr. måned 

monitorering.  
Transmission var 

diagnostisk, hvis der blev 
rapporteret typiske 
symptomer med 

succesfuld detektion af 
event. 

Gennemsnitligt 4 uger. 
Monitoreringstid forlænget, 

hvis der ikke blev 
rapporteret 

symptomer/monitoreringen 
ikke resulterede i 

diagnostik inden for 4 
uger. Monitorering stoppet 
ved diagnostik før 4 uger. 

1) Gennemsnitlig omkostning pr. diagnose: $ 
286 
2) Gennemsnitlig omkostning pr. diagnose: $ 
411 
Samlet omkostning pr. diagnose: $ 356 
 
Gennemsnitlig omkostning pr. pt med kendt 
KVS: $ 1525 
Gennemsnitlig omkostning pr. pt. der fik EPS: $ 
4761 
Gennemsnitlig omkostninger pr. pr. uden EPS: $ 
437 

Pt. med kendt hjerte-sygdom var oftest 
mænd, ældre og og blev monitoreret i 

længere tid. 
Pt. med kendt KVS blev undersøgt med 

EPS inden monitorering 
Protokol ændret efter 18 mdr. så 2) fik 
vippebordstest inden monitorering, hvis 

der ikke var kendt KVS. 
Ingen angivelse af data vedr. 
omkostningsberegninger. 

Zimetbaum 
et al., 
1998 

Prospektivt 
kohortestudie  

Patienter 
henvist til 
ambulant 

udredning for 
palpitationer 

Patient-aktiveret 
kontinuerlig loop 

recorder 

105 1) Diagnostisk 
udbytte 
2) Omkostninger 
pr. diagnose 
stillet (C/E) 
3) Inkrementel 
costeffectiveness 
(ICER) pr. uges 
monitorering  
  

Omkostninger opgjort i 
US$ 1997-priser og 
inkluderede: 
- monitorering og udstyr 
- laboratoriepersonale 
- læge til fortolkning af 
resultater 
ICER = Inkrementelle 
omkostninger pr. uges 
monitorering / antal nye 
diagnoser pr. patient pr. 
uges monitorering 

Bestemt af kliniker, men 
gennemsnitligt 18 dage ± 
6 dage (median 16 dage, 

range 2 - 51 dage). 
97 % bar loop recorderen i 
uge 2, 71 % i uge 3 eller 

videre. 

1) Diagnostisk udbytte: 
Uge 1: Gennemsnitlig 1,04 diagnoser pr. patient 
Uge 2: 0,17 pr. patient 
Uge 3: 0,01 pr. patient 
 
2) Cost-effectiveness, C/E* 
Uge 1: US$ 102 pr. diagnose 
Uge 2: US$ 96 pr. diagnose 
Uge 3: US$ 81 pr. diagnose 
 
3) ICER 
Uge 1: US$ 98 pr. patient 
Uge 2: US$ 576 pr. patient 
Uge 3: US$ 5832 pr. patient 

Da tidligere studier (Kinlay et al.) (33) 
har vist, at Holter er mindre 

omkostningseffektivt end Loop recordere 
blev Holter ikke betragtet som et 
relevant alternativ i analysen.De 

resultater, der er medtaget her vedrører 
alle diagnoser (ikke kun arytmier). 
*Pga. færre transmissioner for hver 

fremskreden uge falder den 
gennemsnitlige omkostning pr. uge, 

mens den inkrementelle omkostning pr. 
uge stiger tilsvarende. 

Rockx et 
al., 2005 

Randomiseret, 
kontrolleret 
undersøgelse 

Patienter 
henvist til 
ambulant 

udredning for 
synkope og 
præ-synkope 

1) Loop-
recorder 
2) Holter 
 
Cross-over ved 
udeblivelse af 
symptomer eller 
manglende 
aktivering af 
recorderen. 

1) 49 
2) 51 

1) Rytme - 
symptom 
korelation  
2) Cost-
effectiveness 
(C/E) 
3) Inkrementel 
cost-
effectiveness pr. 
ekstra diagnose 

Direkte omkostninger 
baseret på Ontario Health 
Insurance Fee schedule 

for lønninger inkl. estimat 
for ressourceforbug, 
vedligeholdelse og 

overhead-omkostninger, 
opgjort i US$ 2005 - 

priser. 
ICER = forskel i 
gennemsnitlige 
omkostninger pr. 

teknologi / forskel i 
diagnostisk effekt pr. 

teknologi 

1) 1 måned 
2) 48 timer 

1) Rytme/symptom korrelation: 
Loop: 63 % korrelation 
Holter: 24 %  
 
Holter + loop: 49 % 
Loop + Holter: 63 % 
 
2) Omkostning pr. diagnose: 
Loop: US$ 843 
Holter: US$ 745 
 
Holter + loop: US$ 982 
Loop + Holter: US$ 871 
 
3) ICER: 
Loop: US$ 901,74 pr. ekstra diagnose 

Looprecordere gav tre gange så stort 
diagnostisk udbytte end Holter men til 

samme pris.  
Resultaterne gælder for patienter med 
synkope/præsynkope og kan være 
anderledes for patienter med anden 

underliggende hjertesygdom. Crossover 
mellem teknologier var valgfrit. Der er 
ikke lavet følsomhedsanalyse da Loop-

recordere ikke er udbredt i 
sammenligneligt sundhedsvæsen 

(Canada).  
ICER er baseret på 

gennemsnitsomkostninger for Holter og 
Loop uden crossover. 

McClennen 
et al., 
2000 

Retrospektiv 
kohorte 

undersøgelse  

Patienter 
henvist til 
ambulant 

udredning for 
synkope, præ-

synkope, 
atrieflimren, 

palpitationer og 
cerebrale 
iskæmiske 
events. 

 

Holter 164 Cost 
effectiveness af 
24 timers vs. 48 
timers Holter. 

Omkostninger opgjort i 
1998 US$ priser og 
inkluderede udstyr, 

personale svarende til 
US$ 300 pr. patient 

48 timer Der er ikke sammenhæng mellem de angivne 
resultater og de præsenterede data - derfor ikke 

muligt at angive et estimat for ICER. 

Ingen data vedr. omkostninger, 
enhedspriser m.m. 

ICER opgjort som gennemsnitlige 
omkostninger ved hhv. 24 og 48 timers 
monitorering og angiver dermed ikke de 

marginale omkostninger pr. ekstra 
døgns monitorering. 

Kinlay et 
al. 1996 

Randomiseret 
crossover 
design 

Patienter 
henvist til 

udredning for 
forbigående 
palpitationer, 
ikke tidligere 

udredt. 

1) Holter2) 
Post-event 
recorder 

43 Diagnostisk 
udbytte og 

(inkrementel) 
cost-

effectiveness af 
Holter vs. event 

recorder 

Outcome = EKG med 
rytme-symptom 

korrellationOmkostning 
pr. diagnose opgjort i 

AUS$ 1994 -1995 fra et 
samfundsperspektiv, inkl. 
direkte omkostninger til 

anskaffelser og 
ressourceforbrug  

Randomiseret til enten1) 
24 timers Holter, eller2) 3 
mdrs. event recorder/to 
optagelser med rytme-
symptom korrellation med 
crossover efter endt 
monitorering. 

Holter: 35 % rytme-symptom korrellation med 
0 klinisk signifikante arrytmier. Event recorder: 
67 % rytme-symptom korrellation med 19 % 
klinisk signifikante arrytmier.Event recorders er 
dominante ifht. rytme-symptom korrellation 
svarende til en besparelse på AUS$ 213 pr. 
ekstra diagnose stillet ifht. Holter. Event 
recordere er dominante i alle scenarier i 
sensitivitetsanalyse. 

Blinded analyse af EKG'erBaseline 
patientkarakteristika godt beskrevet.Der 
er foretaget følsomhedsanalyse. 
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4.5.7. Konklusion  

Alle de inkluderede artikler har forskelligt formål, sammenligner forskellige patientgrupper og er baseret 

på en forskellig organisation af sundhedsydelsen. Fælles for artiklerne er, at de omhandler anvendelsen af 

EKG, Holter eller andre former for event recordere til detektion af AF. Undersøgelserne er ikke designet 

med fokus på organiseringen af udredningen (hjemme vs. under indlæggelse) og der findes derfor ikke 

data eller resultater vedr. forskellen i effekt eller omkostninger ved de to måder at organisere udredningen 

på. Det første MTV spørgsmål vedr. ændringer i ressourceforbruget kan derfor ikke besvares. Tilsvarende 

er der ikke angivet data eller resultater vedr. de samfundsmæssige tab eller gevinster i form af tabt 

arbejdskraft, død eller ydelser i andre sektorer.  

 

Vedr. omkostningseffektiviteten er der angivet data og resultater for sammenligninger mellem forskellige 

teknologier til ambulant EKG, men ikke i relation til telemetri under indlæggelse. Der angives kun 

primære data for forbrug af ressourcer i 1 (35) ud af 5 artikler så det er generelt ikke muligt at se, hvordan 

man er nået frem til resultaterne. Resultaterne fra Rockx et al. viser, at Loop-recordere giver et større 

diagnostisk udbytte end Holter for øgede investeringsomkostninger, men at udgifterne på sigt kan tjenes 

ind i form af flere diagnosticerede cases. 

 

Der undersøges udelukkende cost-effectiveness af teknologier til ambulant EKG, herunder Holter, men 

ikke telemetri eller standard EKG under indlæggelse. Der kan derfor ikke konkluderes noget ifht. den 

relative cost-effectiveness mellem de undersøgte teknologier. 

 

4.5.8. Diskussion af resultater  

Når økonomiske evalueringer baseres på data om effekten af en given teknologi, afhænger kvaliteten af en 

økonomisk evaluering i høj grad af effektmålingen. Som forklaret i teknologiafsnittet er der problemer 

ved at anvende kohortedesign til at opgøre effekten af monitorering, da den manglende randomisering af 

patienter betyder, at der er andre faktorer, der kan påvirke resultaterne. Herunder klinikerens valg af 

monitoreringsteknologi, varighed af monitoreringen, art og varighed af symptomerne etc. Det betyder, at 

der kan være risiko for at den interne validitet af effektmålingerne er lav og dermed at effekten 

overestimeres. Det betyder igen, at en cost-effectiveness ratio vil se mere favorabel ud end den egentlig 

er.  
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En anden usikkerhed ved resultaterne er, at det er svært at opgøre økonomien i en ’monitorering’ da en 

udredning for fx synkope oftest medfører et større diagnostisk regime (vippebordstest, elektrofysiologisk 

undersøgelse, ekkokardiografi, laboratorieundersøgelser m.m.) (37). Det er tvivlsomt om undersøgelserne 

af cost-effectiveness har regnet alle udgifter for udredning med, eller om det reelt kun er selve 

ressourcetrækket forbundet med monitorerings-teknologien og anvendelsen deraf. Det kan betyde en 

lavere cost-effectiveness ratio end hvis alle omkostninger er medtaget. 
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5. SAMLET KONKLUSION 

Pga. meget stor heterogenitet mellem studierne kan der ikke konkluderes noget om, hvilken form for 

teknologi der er bedre til at detektere atrieflimmer end andre, udtrykt i sensitivitet og specificitet. Den 

manglende metodiske stringens i de inkluderede undersøgelser sår tvivl om pålideligheden af resultaterne, 

ligesom det er vanskeligt at overføre resultaterne til en lokal klinisk praksis, når patientgrupper, settings, 

teknologi og diagnostisk forløb varierer i de forskellige studier.  

 

Når opgørelsen af effekt er usikker er det tilsvarende usikkert at opgøre resultater af omkostning pr. 

enhed effekt, særligt når data vedr. ressourceforbrug mangler, som i dette tilfælde. Tilsvarende er der ikke 

identificeret artikler, der undersøger omkostningseffektiviteten mellem de tre kategorier af teknologier der 

fokuseres på her (telemetri, telemedicinske løsninger til ambulant EKG og Holter). At der primært 

fokuseres på ambulante løsninger kan ses som et udtryk for, at der klinisk set findes et voksende 

potentiale i, at tænke i telemedicinske løsninger og udredning i hjemmet for visse kardiologiske 

patientgrupper. 

 

Til trods for, at et diagnostisk forløb kan ses som en række af aktiviteter, der fører til en klinisk beslutning 

om terapeutisk intervention, der på sigt ændres ved tilføjelse af eller erstatning med en ny 

teknologi/diagnostisk test, er der ikke identificeret studier, der behandler dette emne. Ændringerne på 

arbejdsgange eller arbejdsfordeling eller øvrige organisatoriske konsekvenser er ikke belyst i litteraturen. 

 

Tilsvarende for patientperspektivet er der ikke identificeret artikler, der omhandler konsekvenserne for 

patienterne af en hjemmemonitorering vs. monitorering under indlæggelse. 

 

Ser man tilbage på formålet med litteraturstudiet og de forventede ændringer ved implementeringen af 

ePlaster, fordelt på MTV elementerne (se figur nedenfor), ses der således stadig behov for afklaring af, 

hvorvidt antagelserne bag projektet holder stik: 
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Kan anvendelsen af ePlaster frem for telemetri forbedre data og føre til hurtigere (eller tilsvarende hurtig) og bedre diagnostik 

og samtidigt reducere gener og optimere livskvaliteten hos patienten? 

 

Hvordan betydning har hjemmemonitorering arbejdsgangene i det diagnostiske forløb og har det indflydelse på forbruget af 

sengedage og ambulante ressourcer? 

 

Sammenfattende kan det derfor konkluderes, at der ifht. anvendelsen af ePlaster er behov for forskning 

og viden om forudsætningerne for og konsekvenserne af, at anvende ePlaster (og andre telemedicinske 

løsninger) i stedet for telemetri under indlæggelse i udredningen af atrieflimmer. 

 

Resultaterne af litteraturstudiet har afdækket, at der findes mange undersøgelser af den diagnostiske 

nøjagtighed (’diagnostic accuracy’) af teknologier til ambulant EKG, men at disse ikke sammenlignes med 

nuværende løsning, telemetri under indlæggelse. Der er desuden betydelige metodeproblemer i 

undersøgelserne af effekten af teknologierne, der ligeledes gør sig gældende i cost-effectiveness analyserne 

og tilhørende omkostningsberegninger. Denne viden udgør et godt fundament for, at designe en større 

outcome-evaluering af ePlaster. 
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6. DISKUSSION 

Metodekritik 

Det har vist sig vanskeligt, at være stringent i de forudbestemte selektionskriterier. I dette litteraturstudie 

er kriterierne bl.a. defineret efter outcome (atrieflimren) for alle MTV elementerne, mens det 

efterfølgende ikke har givet mening, at selektere så stringent. Fx kan en artikel, der omhandler ’udredning 

for atrieflimmer af patienter med apopleksi’ matche inklusionskriteret på outcome, men ikke 

patientgruppe, mens en artikel om ’udredning af patienter med synkope/præ-synkope for arytmi’ matcher 

på patientgruppe, men ikke nødvendigvis på outcome. I sådanne tilfælde er der i teknologielementet lavet 

en vægtning af outcome, mens der i økonomiafsnittet er foretaget en vægtning af patientgruppen. Dette 

kan betyde, at et studie der er relevant i én sammenhæng vurderes irrelevant i en anden sammenhæng og 

at der derfor ikke gives et konsistent og sammenhængende billede af fx. effektstørrelser og 

omkostningseffektivitet. 

 

Søgningen er begrænset til år 1990 – 2010, men der er ikke identificeret effektstudier af fx telemetri. De 

fleste artikler omhandler standard 12-lednings EKG, Holter samt nyere typer recordere og en forklaring 

kunne være, at telemetri (og til en vis grad også standard EKG) er så gængse og udbredte i deres 

anvendelse, at der ikke længere bliver forsket og publiceret i emnet. Afgrænsningen af søgeperioden kan 

muligvis have udelukket relevant litteratur om telemetri. I litteraturen betragtes Holter som førstevalg ved 

ambulant EKG (33), men bliver i højere grad sat på prøve af konkurrerende teknologier, ligesom disse 

nyere teknologier også i større omfang bliver afprøvet under indlæggelse som alternativ til standard EKG. 

 

Heterogenitet 

Heterogenitet mellem studier, betinget af fx forskellige målemetoder eller teknologier og forskelle i 

patientsammensætningen, gør det vanskeligt at sammenfatte resultater af effekten af diagnostiske tests i fx 

meta-analyser. Et sammenfattet estimat for effekt lader sig vanskeligt oversætte til klinisk praksis, da det 

er udtryk for en ’gennemsnitlig’ effekt på tværs af meget forskellige undersøgelser (38). Den samme 

heterogenitet forekommer i de inkluderede undersøgelser i denne rapport mht. patientgruppe, 

monitoreringsvarighed, målemetode m.m. Eksempelvist skelnes der mellem flere typer af AF (paroxystisk, 

persistent, permanent etc. som udtryk for varigheden og hyppigheden af AF episoder) og der er generelt 

enighed om, at jo længere der monitoreres desto større er sandsynligheden for, at detektere en event 

(22;35), men logisk set vil der også fanges flere events hos patienter med permanent AF end med 

paroxystisk AF, hvor episoderne er hyppigere. Når der sammenlignes mellem teknologier skal der således 
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både tages højde for varigheden af målingen, hyppigheden af symptomer og typen af teknologi, der måles 

med.  

 

Ad et al. (22) nævner i den forbindelse flere væsentlig pointer: 

1) De forskellige monitoreringsapparater indeholder forskellige algoritmer til detektion af AF. Nogle 

algoritmer er baseret på variation i RR-intervallet og formen af QRS-komplekset, mens andre 

eksempeltvist bruger parametre som hjertefrekvens, hjerterytme, QRS-morfologi og 

tilstedeværelsen af P-tak som samlet basis for en algoritme. Derfor kan AF, der ikke producerer 

RR-variabilitet, ikke nødvendigvis detekteres med en given teknologi. Derved produceres falsk 

negative resultater og incidensen af AF underrapporteres. Til sammenligning mellem teknologier 

bør man derfor i høj grad også vurdere algoritmerne bag teknologien. Dette pointeres også af 

andre (32;39).   

2) Selvom resultaterne fra Ad et al. viser, at der findes flere tilfælde af AF med langtidsmonitorering 

(LTM) end med Holter eller standard EKG, skal dette opvejes mod de ulemper, der kunne være 

forbundet med at bære en LTM i 3 – 5 uger. 

 

I forlængelse heraf nævner Kaleschke et al. (25) tilsvarende muligheden for at øge den diagnostiske 

præcision ved at anvende event monitors med flere ledninger frem for en trådløs, håndholdt monitor. 

Dette ville muligvis give mere præcise målinger men samtidigt gøre teknologien sværere at håndtere og 

anvende for patienten. 

 

Typen af teknologi kan have indflydelse på patientens grad af compliance og dermed præcisionen af den 

diagnostiske test. Fx kan patienter med nedsat kognitiv funktion have svært ved at aktivere en anordning, 

huske at føre dagbog under Holter-monitorering etc.. hvilket kan påvirke resultaterne af en effektmåling 

hvor outcome er rytme-symptom korrelation (35). 

 

Implikationer for forskning 

Der kommer flere og flere nye teknologier på markedet og selvom den randomiserede, kontrollerede 

undersøgelse er det bedste design til at vurdere, hvorvidt en intervention fører til de forventede outcome 

bør kompleksiteten og omkostningerne ved at gennemføre sådanne studier tages i betragtning når man 

ønsker at evaluere effekten af, at implementere en ny diagnostisk test. Implementering af en ny test vil 

ikke nødvendigvis altid føre til en forbedring af de direkte patient outcome, men vil måske nærmere 

påvirke intermediære outcome som fx klinikerens beslutninger og ændringen af patientforløbet (39-41). 
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Derfor foreslås det flere steder, at bevæge sig fra at undersøge ’diagnostic accuracy’19 over til at evaluere 

effekten af testresultater på klinisk beslutningstagen som proxy for efterfølgende sundhedsoutcome 

(39;40;43).  

 

I forlængelse heraf må evalueringstilgangen afhænge af testens art og det kliniske forløb den indgår i, dvs. 

om den skal gå forud for anden test, erstatte nuværende test eller føjes til nuværende. Hvor den nye test 

skal erstatte en nuværende, som fx ePlaster i erstatning for telemetri, anbefales et design, hvor den nye og 

den eksisterende test afprøves og sammenlignes på hver patient (paired design). Indirekte 

sammenligninger mellem studier kan bruges som proxy for ’paired studies’, men skal foretages med stor 

varsomhed, da den kliniske variabilitet (fx prævalensen af en given tilstand) i sådanne studier kan påvirke 

sensitiviteten (42) og fordi heterogenitet mellem studier er meget udbredt (40;42). Dette besværliggør 

samtidigt udførelsen af cost-effectiveness analyser, der som konsekvens af mangel på primære outcome 

data må baseres på antagelser, der ikke nødvendigvis afspejler de reelle kliniske forløb (40). 

 

Sensitivitet og specificitet er altså ikke faste karakteristika ved testen, da prævalensen og testens 

nøjagtighed kan påvirkes af patientgruppen og kriterierne for anvendelsen af den diagnostiske test. 

Sensitiviteten og specificiteten kan nærmere betegnes som testens egenskaber i en given klinisk situation 

(42;44).   

 

Implikationer for praksis 

Generelt er det sværest at diagnosticere den paroksystiske atrieflimren med forbigående symptomer (33), 

og her er det ønskeligt med længere tids monitorering end 24 – 48 timer samtidigt med færrest mulige 

gener for patienten. Nyere, implanterbare loop-recordere giver denne mulighed, men teknologien er 

invasiv og det diagnostiske udbytte af teknologiens anvendelse er ikke taget med i dette litteraturstudie. Et 

alternativ til implanterbare anordninger kunne være de trådløse teknologier, der allerede er markedsført og 

også forholdvist veldokumenteret i litteraturen. 

 

 

                                                 
19 ’Diagnostic test accuracy’ (nøjagtighed) svarer til en tests evne til, at skelne mellem de individer der hhv. har og ikke har den 
tilstand man undersøger for. Nøjagtigheden af en test undersøges ved at sammenlign resultaterne af index-testen (den nye test) 
med reference-testen. Nøjagtigheden udtrykkes oftest i sensitivitet og specificitet (42). 
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7. ANBEFALINGER  

De fremadrettede anbefalinger fra litteraturstudiet er fokuseret på, hvordan man kan designe en outcome-

evaluering af ePlaster i MTV-perspektiv: 

 

Tabel 7: Anbefalinger til outcome-evaluering af ePlaster 

 

 
Teknologi 

For teknologispørgsmålet er det centralt at vide, om der er et diagnostisk merudbytte ved at monitorere 

med ePlaster vs. telemetri, altså om man fanger flere cases. Dette outcome kan måles i testens sensitivitet 

og specificitet, hvor man bruger telemetri som gold standard eller referencetest selvom denne ikke 

nødvendigvis er perfekt 20. Uanset udfaldet af denne analyse er det også relevant at vide, om de 

forbedringer af data der forventes som følge af ePlaster egenskab som trådløs teknologi med indbygget 

accelerometer, fører til en hurtigere diagnostik. Disse effekter kan betragtes som intermediære outcomes 

eller outputtet af at udføre den diagnostiske test, hvor de afledte sundhedseffekter først optræder langt 

senere, fx effekterne på sygelighed og dødelighed. 

 

                                                 
20 Ved en sådan undersøgelse vil man løbe ind i samme problem som set i dette litteraturstudie ved estimering af sensitivitet, 
specificitet, NPV og PPV. Som anført i afsnit 4.2.8. bliver sensitiviteten og NPV af indextesten = 1 hvis referencetesten eller 
gold standard ikke er perfekt. Men undersøgelsen kan bruges til at identificere de patienter, hvor der er diskrepans mellem 
indextesten og referencetesten – disse patienter kan derefter randomiseres i en større outcome-evaluering (se nedenfor). 
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Ifølge retningslinjer for udførelsen af systematiske reviews og meta-analyser af ’diagnostic accuracy 

studies’ (44), kan diagnostiske tests evalueres i forskellige faser. Fase I - III omhandler den diagnostiske 

’accuracy’ af testen i forskellige scenarier og kan undersøges i observationsstudier, mens fase IV 

undersøger hvorvidt patienter, der blev undersøgt med fx ePlaster havde bedre sundhedsoutcome end 

patienter, der fik en anden test, fx telemetri. Fase IV omhandler med andre ord evaluering af den kliniske 

nytte af testen, men værdien af sådan en evaluering afhænger af, om der findes en effektiv behandling for 

den tilstand der undersøges for – ellers kan der ikke forventes nogen ændring i sundhedsoutcome. Fase 

IV studier fordrer et randomiseret, kontrolleret studie (RCT)(44).  

 

Evalueringsmæssigt svarer det til en vurdering af sammenhængen mellem input, output og outcome: 

 

 

 

 

 

 
Den kliniske værdi af den nye diagnostiske test kan dels afhænge af, hvorvidt den information testen 

tilvejebringer, forbedrer patientens outcome. Men hvis testen fx viser samme sensitivitet men bedre 

specificitet kan værdien af den nye test også afgøres ved, at der derved undgås iværksætning af yderligere 

tests eller unødvendig behandling. Det springende punkt er så at sige forholdet mellem sensitiviteten og 

specificiteten af den gamle og den ny test og i øvrigt en trade-off mellem de enkelte tests positive og 

negative egenskaber (fx omkostningseffektiviteten, patientsikkerheden, hvor invasiv testen er osv.) (45). 

Studiedesignet til at evaluere en given test afhængigt derfor først og fremmest af forholdet mellem den 

nye og den gamle tests sensitivitet og specificitet. Hvis det ikke er kendt anbefales det at undersøge dette 

først i et ’test accuracy study’ og derefter at undersøge outcome i en RCT. Et sådant studie kunne 

tilrettelægges som et to-fase studie svarende til anbefalingerne fra Lord et al. (45): 

 

Input 
 

Diagnostik med 
ePlaster vs. telemetri 

Output (fase I-III) 
 

Sensitivitet 
Specificitet 

Diagnostisk merudbytte 
…… 

 

Outcome (Fase IV) 
 

Hurtigere diagnostik  
Sygelighed 
Dødelighed 

… 
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Kilde: Direkte efter Lord et al. (45). 

 

Patient 

Der er findes tilsyneladende ikke meget viden om patienternes oplevelser af og holdninger til at blive 

monitoreret med forskellige teknologier, under indlæggelse eller ambulant. Der er ikke identificeret 

undersøgelser om emnet i dette litteraturstudie, men i de øvrige inkluderede artikler nævnes fx 

compliance-problemer ved langtidsmonitorering (46) og erfaringsmæssigt er der mange problemer 

forbundet med mange ledninger og tunge batterier/optagere, for både patient og plejepersonale21, ligesom 

det nævnes, at fx håndholdte monitors kan være svær at håndtere for nogle patienter (35).  

 

Det er ikke specificeret eller underbygget med data, hvilke compliance-problemer der forekommer, eller 

hvilke mulige gener eller fordele patienten oplever ved de enkelte teknologier. De erfaringer, der er gjort 

fra Svendborg Sygehus omhandler bl.a. mange fejl-alarmer pga., at elektroder falder af, ledninger 

frakobles elektroden eller filtres, samt at batteriet ikke tåler varme og i øvrigt er tungt og ikke særligt 

handy for patienten at bære på sig.  

 
Udover de mulige ændringer i patientens oplevelse af evt. gener og compliance-problemer det giver for 

patienten at blive monitoreret med trådløs teknologi frem for telemetri, kan det muligvis også påvirke 

patientens oplevelse af tryghed, livskvalitet og patienttilfredshed at blive monitoreret hjemme frem for 

under indlæggelse. Data vedr. livskvalitet og patienttilfredshed kan indsamles sideløbende med kliniske 

data i en RCT, mens der kan suppleres med en kvalitativ undersøgelse af patientens egen forståelse af 

tryghed, gener m.m. i fx et fokusgruppeinterview. 

 

                                                 
21 Personlig meddelelse fra Lene Moltrup, Projektsygeplejerske ved Medicinsk Forskningsafdeling, OUH Svendborg Sygehus. 
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Organisation 

Overgangen fra monitorering under indlæggelse til telemedicinsk hjemmemonitorering med ePlaster vil 

medføre ændringer i arbejdsgangene omkring det diagnostiske forløb. Teoretisk set vil der skulle foretages 

samme dataindsamling ved en telemedicinsk monitorering som ved nuværende løsning, men idet 

dataindsamlingen foretages uden direkte observation af patienten vil der forekomme ændrede 

arbejdsgange og – opgaver. Hvordan disse analyseres og beskrives må afhænge af den lokale kontekst, 

men kunne foregå ved observationsstudie og interviews af personalet og resultere i fx retningslinjer og 

instrukser. 

 

Økonomi 

For analyse af omkostningseffektiviteten anbefales det sideløbende med indsamlingen af kliniske data i en 

RCT, at indsamle data for ressourceforbrug i det diagnostiske forløb af hhv. ePlaster og telemetri, til en 

økonomisk evaluering. Da der er en hypotese om, at de forbedrede data fra ePlaster muligvis vil kunne 

reducere monitoreringsvarigheden mellem indlæggelse og diagnostik. En naturlig enhed for en analyse af 

den gennemsnitlige omkostningseffektivitet af de to løsninger kunne være derfor være 

monitoreringsvarighed, hvor der ville kunne findes et estimat af den gennemsnitlige omkostning pr. dags 

monitorering ved hhv. ePlaster og telemetri. Den gennemsnitlige omkostning pr. dags monitorering ved 

de to forløb kan derefter sammenholdes i en inkrementel analyse af de marginale omkostninger pr. ekstra 

monitoreringsdag, udtrykt i formlen: 

 

effektinalm

eromkostninginalem

EglEny

CglCny

effekt

eromkostning

arg

arg
=

−

−
=

∆

∆
 

 

Tilsvarende ville der kunne lave en kasseøkonomisk analyse af de økonomiske konsekvenser af at 

implementere ePlaster i stedet for telemetri med sengedagsforbruget som enhed. 

 

De typer af omkostninger der skal medtages i undersøgelsen omfatter data vedr. personalets tidsforbrug, 

tid for patienterne, priser på telemetriudstyr og ePlaster-udstyr, sengedagsforbrug ved hhv. telemetri og 

ePlaster, omkostninger pr. sengedag etc. 
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8. BILAG 

Bilag 1: Søgehistorik 

 

PubMed d. 4. maj 2010  

Teknologi 

#43 Search (((atrial fibrillation OR cardiac arrhythmia) AND detection)) AND (telemedicine OR remote 

consult* OR holter monitor*) 

145 

#40 Search (#39) AND #34 (((atrial fibrillation OR cardiac arrythmia) AND detection)) AND 

(telemedicine OR remote consult* OR holter monitor*) 

134 

#39 Search #27 AND detection 2595 

#35 Search (#34) AND #27 2284 

#34 Search telemedicine OR remote consult* OR holter monitor* 15501 

#33 Search (#27) AND #32 6880 

#32 Search telemedicine OR remote consult OR outpatient OR holter monitor* OR ambulatory 

electrocardiography 

119192 

#27 Search atrial fibrillation OR cardiac arrythmia 137151 

 

Søgning #43 er importeret til RefMan databasen. 

 

Organisation 

#21 Search (#20) AND #9 07:34:44 35 

#20 Search (#19) AND #5 07:34:26 54432 

#19 Search (tele monitoring) OR #13 07:33:49 157945 

#14 Search #4 AND #13 AND #9 07:31:46 35 

#13 Search ("Electrocardiography"[Mesh] OR "Electrocardiography, Ambulatory"[Mesh]) 07:29:05 157823 

#9 Search "Organization and Administration/organization and administration"[Mesh] 07:27:55 208248 

#5 Search #2 OR #4 07:26:32 140530 

#4 Search ("Arrhythmias, Cardiac"[Mesh] OR "Arrhythmias, Cardiac/prevention and 07:26:10 140530 
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control"[Mesh]) 

#2 Search "Atrial Fibrillation/prevention and control"[Mesh] 06:53:57 1490 

 
Søgning #21 er importeret til RefMan databasen 
 
Økonomi 

#30 Search ((#28) AND #29) AND #25 07:46:46 38 

#29 Search (#26) OR #27 07:45:54 21720 

#28 Search (#18) OR #21 07:45:40 140530 

#27 Search telemedicine 07:45:14 11839 

#26 Search electrocardiography, ambulatory 07:44:51 10019 

#25 Search cost effectiveness OR economic evaluation 07:44:21 114308 

#21 Search ("Arrhythmias, Cardiac"[Mesh] OR "Arrhythmias, Cardiac/economics"[Mesh]) 07:43:04 140530 

#18 Search ("Atrial Fibrillation"[Mesh] OR "Atrial Fibrillation/economics"[Mesh]) 07:42:21 24733 

 
Søgning #30 er importeret til RefMan databasen. 

 

 

Cochrane Library 6.maj 2010 

ID Search Hits 

#1 MeSH descriptor Atrial Fibrillation explode all trees 1896 

#2 MeSH descriptor Arrhythmias, Cardiac explode all trees 5428 

#3 MeSH descriptor Early Diagnosis explode all trees 242 

#4 (detection ) or (early diagnosis) 16748 

#5 MeSH descriptor Telemedicine explode all trees 852 

#6 MeSH descriptor Electrocardiography, Ambulatory explode all trees 952 

#7 MeSH descriptor Remote Consultation explode all trees 294 

#8 MeSH descriptor Telemetry, this term only 152 

#9 (#1 OR #2) 5428 

#10 (#3 OR #4) 16748 

#11 (#9 AND #10) 183 

#12 (#6 OR #7) 1246 

#13 (#6 OR #7 OR #8) 1376 

#14 (#5 OR #6 OR #7 OR #8) 1910 

#15 (#11 AND #14) 25 

#16 (#11 AND #14), from 1990 to 2010 25 
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Resultat: 25 hits, hvoraf 21 clinical trials og 4 økonomiske evalueringer. Søgning # 16 er importeret til 

RefMan databasen. 

 

NHS Centre for Reviews and Dissemination (NHS CRD), 6.maj 2010 

Der kan både laves fritekstsøgning og søgning på MeSH-termer i denne database, men søgningerne kan 

ikke kombineres. Som det fremgår nedenfor afgrænser det ikke søgningen at kombinere søgninger på 

MeSH-termer (se fx søgning #2 versus #8). Alternativt er der foretaget søgninger med én MeSH-term ad 

gangen. Resultatet for hver søgning er en kombination af resultaterne fra i alt 3 databaser under NHS 

CRD, herunder HTA databasen, databasen for økonomiske evalueringer (NHS EED) og Database of 

Abstracts of Reviews of Effects (DARE).  

 

  Search Matching 
records 

# 1 MeSH Telemedicine EXPLODE 1 2 3 391 

# 2 MeSH Remote Consultation EXPLODE 1 2 3 139 

# 3 MeSH Electrocardiography, Ambulatory EXPLODE 1 2 3 31 

# 4 MeSH Arrhythmias, Cardiac EXPLODE 1 2 422 

# 5 ( Telemedicine OR remote AND consultation ) AND cardiac AND arrythmia  0 

# 6 ( Telemedicine OR remote AND consultation ) AND ( cardiac AND arrythmia )  0 

# 7 Telemedicine AND arrythmia  0 

# 8 MeSH Remote Consultation EXPLODE 1 2 3 AND arrythmia 139 

# 9 MeSH Remote Consultation EXPLODE 1 2 3 AND arrythmia 139 

# 10 MeSH Arrhythmias, Cardiac EXPLODE 1 2 AND MeSH Remote Consultation EXPLODE 1 2 3 422 

# 11 MeSH Arrhythmias, Cardiac EXPLODE 1 2 AND atrial fibrillation AND MeSH Remote Consultation 
EXPLODE 1 2 3 AND electrocardiography AND detection 

422 

# 12 MeSH Arrhythmias, Cardiac EXPLODE 1 2 AND atrial fibrillation AND MeSH Remote Consultation 
EXPLODE 1 2 3 AND electrocardiography AND detection AND telemedicine 

422 

 

Søgningerne #3 er importeret til RefMan databasen, i alt 31 artikler 

HTA Database (NHS Health Technology Assessment Database): 3 

NHS EED (Economic Evaluation Database): 26 

DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects): 2  

 

Sundhedsstyrelsens projektdatabase for MTV og Evaluering, 6. maj 2010 

Ingen resultater på søgning på emneordene ’atrieflimmer’ eller ’arytmi’. 
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Social Sciences Citation Index (Web of Science), 6.maj 2010 

# 6 152  #2 AND #1  
Databases=SSCI Timespan=1990-2010 

# 5 8  #3 AND #1  
Databases=SSCI Timespan=1990-2010 

# 4 3  #3 AND #2 AND #1  
Databases=SSCI Timespan=1990-2010 

# 3 1,080  TS = electrocardiography, ambulatory OR TS = tele monitor OR TS = telemedicine OR TS = 
telemetry AND Language=(English) AND Document Type=(Article)  
Databases=SSCI Timespan=1990-2010 

# 2 >100,000 TS = management OR TS = organisation OR TS = administration AND Language=(English) 
AND Document Type=(Article)  
Databases=SSCI Timespan=1990-2010 

# 1 748  TS = atrial fibrillation OR TS = cardiac arrhythmias AND Language=(English) AND Document 
Type=(Article)  
Databases=SSCI Timespan=1990-2010 

 
Søgning # 6 er yderligere afgrænset til ’articles’ og ’reviews’. Resultat er i alt 134 artikler, der er importeret 

til RefMan databasen. 

 

PsycInfo, 7.maj 2010  

 

# ▲ Searches Results Search Type 

1 atrial fibrillation.mp. or exp "Fibrillation (Heart)"/ 336  Advanced 

2 exp "Arrhythmias (Heart)"/ or cardiac arrythmias.mp. 891  Advanced 

3 electrocardiography.mp. or exp Electrocardiography/ 609  Advanced 

4 telemetry.mp. or exp Telemetry/ 435  Advanced 

5 ambulatory electrocardiography.mp. 3  Advanced 

6 telemedicine.mp. or exp Telemedicine/ 1309  Advanced 

7 exp Telemedicine/ or tele monitor$.mp. 1201  Advanced 

8 remote monitoring.mp. 28  Advanced 

9 quality of life.mp. or exp "Quality of Life"/ 27487  Advanced 

10 exp Preferences/ or patient preference.mp. 18143  Advanced 

11 1 or 2 1052  Advanced 

12 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 2364  Advanced 

13 11 and 12 51  Advanced 

14 9 or 10 45489  Advanced 

15 13 and 14 0  Advanced 

16 9 and 13 0  Advanced 
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Søgning #13 er importeret til RefMan databasen. Forsøg på yderligere afgrænsning gav ingen resultater 

(se #15 og #16). 

 

Cinahl, 7.maj 2010  

Search 
ID#  Search Terms  Search Options  Actions  

S11    S7 and S10    Search modes - Boolean/Phrase    (24)  
  

S10    S8 or S9    Search modes - Boolean/Phrase    (30478)  
 

S9    "patient preference"    Search modes - Boolean/Phrase    (393)  
 

S8    (MH "Quality of Life+")    Search modes - Boolean/Phrase    (30115)  
 

S7    S2 and S6    Search modes - Boolean/Phrase    (1479)  
 

S6    S3 or S4 or S5    Search modes - Boolean/Phrase    (18877)  
 

S5    ("telemetry") or (MH "Telemetry")    Search modes - Boolean/Phrase    (948)  
 

S4    ("telemedicine") or (MM "Telemedicine+") 
or (MM "Telehealth+")    

Search modes - Boolean/Phrase    (4377) 

S3    (MH "Electrocardiography+") or (MH 
"Electrocardiography, Ambulatory")    

Search modes - Boolean/Phrase    (13824)  
 

S2    ("atrial fibrillation") or (MM "Atrial 
Fibrillation") or (MM "Arrhythmia, Atrial+")    

Search modes - Boolean/Phrase    (6976)  
 

S1    atrial fibrillation    Search modes - Boolean/Phrase    (6546)  

 
Søgning S11 er importeret til RefMan databasen. 
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