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Stress-ekokardiografi 

Syfte 
Undersökningens syfte är bland annat att bedöma hjärtats funktion under 

ökat arbete och är ofta ett komplement till vanligt ultraljud av hjärtat.  

Förberedelse 
 

Om möjligt, vänligen kontrollera din aktuella längd och vikt inför 

besöket.  

Utförande 
 

Innan undersökningen kommer vi ta ett vilo-EKG, mäta ditt blodtryck 

samt eventuellt sätta en PVK (stick i armen). 

 

Du kommer därefter att få träffa en biomedicinsk analytiker och en 

läkare för ett Stress-Eko. Hjärtat bedöms under ökad hjärtfrekvens, finns 

två olika metoder beroende på frågeställning. För att öka hjärtfrekvensen 

kommer du antingen få ett läkemedel samtidigt som du undersöks i 

vänster sidoläge på en brits. Alternativt cykla halvt liggande på en brits 

med cykel. Hjärtat undersöks med hjälp av en ultraljudsgivare som förs 

över bröstkorgen.  

 

Tidsåtgång: cirka 2 h. 

 

Välkommen till oss på Klinisk Fysiologi, Hiss E, plan 4 
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Kontaktuppgifter 
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa Klinisk Fysiologi. 

Telefontid: måndag-fredag (helgfria vardagar) 8:00-10:00. 

Telefon: 033-616 2536 

 

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och 

läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma 

webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina 

vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på 

www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster 
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