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Forord 
EKG har vært en nyttig undersøkelse i mer enn 100 år, og brukes hos alle som innlegges i 

medisinske avdelinger, og hos eldre pasienter, dårlige pasienter og de som skal gjennomgå 

større operasjoner. I tillegg overvåkes dårlige pasienter med telemetri-EKG. Legesekretærer, 

teknikere og sykepleiere har som regel ansvar for taking av EKG, mens legene har ansvar for 

tolkningen. Hos pasienter som overvåkes med telemetri, har imidlertid sykepleiere og 

skopvakter ansvar for å varsle legen når det er fare på ferde. For at dette skal fungere godt, må 

 

 
1. EKG tas korrekt. Det engelske ordtaket «garbage in gives garbage out» er relevant: 

feilplasserte elektroder eller feil apparatinnstilling kan få katastrofale følger. 

2. Både EKG-taker og -tolker må ha tilstrekkelig kunnskap. Også her kan det ofte svikte. 

 

Målgruppen for dette kurset er de som tar EKG eller har ansvar for overvåkning av pasienter 

med telemetri-EKG. Så langt det er praktisk, legger vi vekt på å forklare forholdene slik at en 

kan forstå, og derfor ikke behøve å huske så mye. I blant «glatter vi over» kompliserte eller 

ukjente forklaringer. Vi har valgt å bruke konstruerte EKG-utskrifter fremfor kopier av 

virkelige EKG. Det gjør det lettere å fremheve de læremessige poengene, men gir naturligvis 

et forskjønnet bilde. Teoridelen av kurset kan føles komplisert og i største laget. Den er med 

for de aller mest interesserte. For mange vil det være nok å finlese de praktiske delene og de 

eksemplene som er relevante for de daglige oppgavene, og bruke resten som oppslagsstoff. 

 

Del 1 er bakgrunnsstoff 

Del 2 er praktiske forhold som taking av EKG og feilmuligheter: viktig for den som tar EKG 

Del 3 er forandringer som kan skje med de enkelte EKG-komponentene 

Del 4 er rytmeforstyrrelser: viktig for den som overvåker med EKG-skop  

 

 

Kurset er laget av Knut Gjesdal, emeritusprofessor i 

hjertesykdommer ved Universitetet i Oslo, og pensjonert 

sykepleier, forfatter og illustratør Michael Bjaanes, som også 

har laget alle illustrasjonene. 

 

 

Knut Gjesdal    Michael Bjaanes 

 

Det er også et vedlegg som kommenterer emner som er særlig aktuelle på intensivenheter og 

hjerteovervåkning, barneavdeling og slagpost. Dersom du har lyst å fordype deg ytterligere i 

EKG, finner du mer fagstoff og eksempler på UiO’s nettsted:  

 

http://meddev.uio.no/elaring/fag/hjertesykdommer/index.shtml  

 

Rull så videre nedover til EKG-KURS. Vær oppmerksom på at dette nettstedet er laget for 

medisinstudenter, og at det er under kontinuerlig utvikling.  

 

Det er fristende å avslutte med et sitat av amerikaneren Bernhard Lown, som var pioner med 

hjerteovervåkning og bruk av defibrillator i USA, og som sammen med russeren Boris 

http://meddev.uio.no/elaring/fag/hjertesykdommer/index.shtml


6 

 

Chazov fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt arbeid med International Physicians for the 

Prevention of Nuclear War: «Det moderne menneskets lykke er mer truet av et feiltolket EKG 

enn av atombomben». For egen regning kan vi tilføye: EKG er ikke så vanskelig; det bare ser 

sånn ut. 

 

Lykke til med kurset!    

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Physicians_for_the_Prevention_of_Nuclear_War
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Physicians_for_the_Prevention_of_Nuclear_War
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Del 1 Bakgrunnsstoff 
 

Hjertemuskelcellene har elektrisk aktivitet 

 

Hvilemembranpotensialet 
Alle dyreceller avgrenses mot omverdenen av en cellemembran. Denne har porer (kanaler) 

som ladete småmolekyler (ioner) kan flyte gjennom, og for eksempel har natrium (Na+), 

kalium (K+) og kalsium (Ca2+) hver sin kanaltype som bare de kan passere. Membranen kalles 

semipermeabel fordi ioner og vann kan passere, mens større molekyler som proteiner holdes 

tilbake. Cellemembranen har også energikrevende pumper som kan frakte ioner inn eller ut, 

og det er ionebytterkanaler som kan sende ett eller flere ioner ut eller inn i bytte med annen 

type ioner fra den andre siden. Når dette systemet er i gang, vil det være flere negativt ladete 

ioner på innsiden og flere positive på utsiden, slik at det blir en spenningsforskjell mellom 

innsiden og utsiden, kalt hvilemembranpotensialet. Det er ikke så stort; i strømnettet vårt har 

vi 220 volt spenning, mens over cellemembranen er det cirka 90 mV (millivolt, altså 

tusendeler av 1 volt). Det er fantastisk at dette spenningsnivået er det som skal til for å holde 

kroppen i live. Inni cellene nå er det mye kalium, men lite natrium og kalsium. 

 

 

 
 

Aksjonspotensialet 
Ioner flytter seg lett ved diffusjon fra der det er høy til der det er lav konsentrasjon, og de 

tiltrekkes av motsatt ladning, men frastøtes av sin egen. Når det kommer en strømpuls til en 

muskelcelle, åpnes først natriumkanalene. Det er mye Na+ ute og lite inni, og den negative 

ladningen i cytoplasma bidrar til at Na+ kommer raskt inn, helt til membranpotensialet er nær 

null – nå er cellen depolarisert. Da åpnes kalsiumkanalene, og litt Ca2+ strømmer inn. Det 

åpner kalsiumlageret i cellen, og Ca2+ får muskelproteinene aktin og myosin til å gli sammen: 

den systoliske muskelkontraksjonen er i gang. Etter hvert åpnes kaliumkanalene, og fordi det 

er mye K+ inni og lite utenfor cellen, renner K+ ut. Tapet av de positivt ladete ionene gjør at 

natrium- og kalsiumkanalene lukkes, og cellen igjen får -90 mV membranpotensiale – den er 

repolarisert. Nå, i diastolen, trår de energikrevende pumpene og ionebytterne til, og natrium 

og kalsium kastes ut av cellen og kalium kommer inn, helt til cellen igjen er klar for et nytt 

aksjonspotensial. Aksjonspotensialet er derfor mekanismen som kobler sammen elektrisk 

signal og muskelarbeid. Figuren nedenfor viser aksjonspotensialet for en kardiomyocytt (at 
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cellen er refraktær betyr at et nytt strømsignal (stimulus) ennå ikke kan starte et nytt 

aksjonspotensial). Når cellen er delvis gjenoppladet, er den relativt refraktær. Da kan et 

kraftig stimulus starte et nytt hjerteslag. 
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Pacemakerceller 
De fleste muskelcellene i hjertet er kardiomyocytter som utfører muskelarbeid når et 

aksjonspotensial settes i gang av en strømpuls. Det normale er at en liten strømpuls fra en 

nabomyocytt depolariserer cellen, som så depolariserer sine naboceller inntil begge atriene 

eller hjertekamrene er aktivert og gir et hjerteslag. Denne kontraksjonsbølgen kan startes med 

en kraftig strømpuls fra brystkassen (ekstern pacing med Zolls apparat) eller svak puls fra en 

pacemakerledning som ligger inntil eller inni hjertemuskelen, men det normale er at 

hjerteslaget starter fra en av pacemakercellene. De har en «biologisk klokke» som gir et 

aksjonspotensial med faste mellomrom. De raskeste pacemakercellene finnes som regel i 

sinusknuten høyt i høyre atrium, og så blir de langsommere og langsommere nedover i 

ledningssystemet. Deres aksjonspotensial er annerledes enn det i de vanlige 

kardiomyocyttene: de depolariseres ved hjelp av kalsiuminnstrømming (og ikke av natrium), 

og i diastolen blir membranpotensialet deres gradvis mindre inntil de kommer til en terskel 

hvor aksjonspotensialet utløses.  

 

 
 

  

 
 

 

«Stress» (sympatikusstimulering og binyrehormonet adrenalin) øker den spontane 

depolariseringen (og dermed pulsen), mens vagusstimulering har motsatt effekt. Det blir 

naturligvis motsatte effekter av hemmere av de to systemene: betablokkere bremser og atropin 

øker pulsen. 
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Hjertets pacemaker- og ledningssystem 
Noen av disse cellene har hovedsakelig pacemakerfunksjon, mens andre vesentlig leder 

impulser, selv om også de kan trå til hvis det blir lang nok ventetid mellom hjerteslagene. 

Sinusknuten ligger høyt i høyre atrium. Her er de raskeste pacemakercellene. De er rikt 

innervert, og bremses ned av vagusnerven. De responderer også raskt på 

sympatikusstimulering, både via nervesystemet og av sirkulerende adrenalin. Fra sinusknuten 

spres impulsene gjennom atriene. De fire hjerteklaffene ligger i et plan mellom forkamre og 

hjertekamre, og klaffeopphenget er dannet av bindevev (annulus fibrosus) som ikke slipper 

elektriske impulser gjennom. Men midt i hjertet, i klaffeplanet, ligger AV-knuten 

(atrioventrikulærknuten), og fra denne går en tynn ledningstråd (His’ bunt) ned til 

ventrikkelseptum. Fra His’ bunt går det grener nedover til hjertekamrene (høyre og venstre 

gren). Venstre gren deles i to bunter (fasikler). Lenger ned kommer langstrakte purkinjefibre 

som går langs kammerets innside. Ledningssystemet er derfor som et tre med grener som brer 

seg ut over hele innsiden. Herfra sprer impulsene seg utover til de vanlige kardiomyocyttene 

nesten helt samtidig. Hvis den raskeste pacemakeren svikter, kan celler fra lengre nede i 

ledningssystemet gi en erstatningsrytme, men den blir langsommere jo lenger nedenfra den 

kommer. 
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Grunnlaget for EKG 
Alle kroppens celler har et membranpotensiale. Mellom celler som er depolarisert og celler 

som har sitt negative hvilemembranpotensial, er det en spenningsforskjell. Når cellene i 

atriene eller ventriklene er depolarisert, og resten av kroppen er i avslappet hvile, vil det 

derfor gå strøm mellom hjertet og resten av kroppen, og den kan vi måle med et galvanometer 

(voltmeter). Det ble utviklet av nederlenderen Einthoven på begynnelsen av 1900-tallet. Han 

fant da at atriestrømmen viste seg som en bølge (som kan kalte P). Så kom en liten pause som 

tilsvarer passeringen gjennom AV-knuten, før de skarpe utslagene fra hjertets depolarisering 

kom (QRS). T-bølgen skyldes repolariseringen av hjertekamrene, og etter den ser man i blant 

en lav U-bølge (som vi ikke legger vekt på). 

 

 

 
 

Benevnelser på QRS-komplekser 
Noen benevnelser som kan være lurt å kjenne til, siden disse blir brukt i løpet av kurset: 
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De- og repolarisering av atriene og ventriklene 
Dersom vi skiller impulsene fra atriene og ventriklene fra hverandre, får vi en EKG-remse 

som i figuren nedenfor. Legg merke til at kontraksjonene i atriene og ventriklene ikke er 

sammenfallende med P-bølgene og QRS-kompleksene, men kommer like etter. 

 

 
 

For spesielt interesserte: (Ta) 
Legg merke til atriene også har en repolarisering på samme måte som ventriklene; den kalles 

Ta. Den kommer like etter P-bølgen, og da havner den i QRS-kompleksene og er derfor ofte 

ikke synlig. Depolarisering og repolarisering av atriene går fra høyre atrium mot venstre, som 

vist i figuren nedenfor: 
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Depolarisering av ventriklene går litt annerledes: den begynner fra purkinjefibre nær 

kammerhulrommet (subendokard), og går ut mot epikard. Ved repolarisering skjer det 

motsatte: den begynner i epikard, og brer seg inn mot endokard, som vist i figuren nedenfor. 

Dette skyldes at myocyttene i epikard repolariserer tidligere enn de i endokard. Derfor vil T-

bølgene som regel peke samme vei som QRS. Da sier vi at de er konkordante. Ved iskemi, for 

eksempel, kan dette endre seg slik at et positivt QRS følges av en negativ (diskordant) T-bølge. 

 

 
 

 

Smale og brede QRS 
Hastigheten i hjertets elektriske system og myocyttene bestemmer bredden av QRS. 

Tegningen nedenfor viser at depolarisering gjennom hjertets elektriske system gir smale QRS-

komplekser, mens depolarisering som går fra myocytt til myocytt i ventriklene, gir brede 

komplekser. 
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Hvis impulsene fra forkamrene stopper helt på veien til hjertekamrene, har vi et totalt atrio-

ventrikulært blokk (AV-blokk grad 3). Heldigvis kommer det da som regel erstatningsrytme 

fra lenger nede i ledningssystemet. Hvis det ikke skjer raskt, vil en besvime, og i verste fall dø 

av hjertestans. I eksemplene nedenfor kommer øverst erstatningsrytmen fra lavt i AV-knuten 

eller His’ bunt. Da er den nokså rask, med smale QRS fordi impulsene har gått samtidig ned 

grenene til begge sider. Nedenfor kommer erstatningsrytmen fra en gren i ledningssystemet, 

og da er den langsom, og QRS blir brede fordi impulsene til det andre hjertekammeret går 

langsomt utenom ledningssystemet. 
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Retningen av depolarisering og repolarisering bestemmer hvilken vei skoputslagene peker 
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En impuls som beveger seg fra en elektrode, gir et negativt utslag. Når impulsen passerer en 

elektrode, blir utslaget like mye positivt som negativt (bifasisk). Impulser som beveger seg 

mot en elektrode, gir positive registreringer.  

 

Amplitude 
Utslaget på registreringen kan si noe om muskelmassen: det blir stort ved økt masse 

(hypertrofi), og minsker ved svinn av muskelvev (f.eks. etter et hjerteinfarkt). Eksemplene 

nedenfor viser EKG fra et normalt hjerte og fra et hjerte med venstre ventrikkelhypertrofi. 

 

 
 

 

For spesielt interesserte (tamponade):  
Hjertet ligger inni den stramme hjerteposen (perikard). Hvis det kommer blod eller 

betennelsesvæske i perikard, kan hjertet bli klemt slik at det ikke får fylt seg opp før det slår 

(tamponade), og det kan være livstruende og kreve tapping av perikardvæsken. Ved 

hjertetamponade kan hjertet pendle fram og tilbake i hjerteposen. Væsken i perikard demper 

de elektriske signalene fra hjertet slik at utslagene blir mindre, i tillegg til at de varierer 

(alternerer) fordi den elektriske aksen skifter når hjertet beveger seg. Se vedlegg 1 for mer 

informasjon. 
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Del 2 Praktiske forhold og 

feilmuligheter ved taking av 

EKG  

 

Taking av EKG 

EKG tas med mange avledninger som «ser på» hjerteslagene fra hver sin vinkel. Det er 

definerte normalverdier for impulsenes retning og hastighet, forutsatt at registreringen er gjort 

i pakt med retningslinjene. Når de ikke følges, blir tolkningen ofte feil, og i blant kan det ha 

katastrofale følger. 

 

Klebeelektroder brukes mest. De inneholder en fuktig saltholdig krem som leder strømmen 

godt. Kremen bløter opp huden, og ofte blir signalene bedre når elektrodene har sittet på et 

par minutter. De må ha god kontakt med huden. Hvis det er støysignal i prekordialavledninger 

og det er kraftig hårvekst på brystkassen, bør en barbere og prøve med ny(e) elektrode(r). 

Elektroder som har ligget lenge, kan ha tørket ut, og da fungerer de ofte dårlig.  

  

 

Elektrodeplassering 
12-kanals hvile-EKG 

Elektrodene bør ikke festes oppå kraftig 

muskulatur fordi muskler som ikke slapper 

av, vil gi støysignal. Fire elektroder for 

standardavledningene plasseres nær 

håndledd og ankler. I vinterlandet Norge 

kommer folk ofte med strømpebukser eller 

stillongs, og det kan være fristende å feste 

klebelappene på hoftekammene i stedet for 

anklene. Da havner ofte armelektrodene ved 

skuldrene, slik en bruker ved skoptilkobling. 

Det er dessverre ikke greit ved hvile-EKG; 

både signalenes akse og utslag forandres, og 

for eksempel kan pasienter som er friske, da 

med urette mistenkes for å ha et 

infarktskadet hjerte, mens noen som har hatt 

et infarkt, risikerer at det blir oversett. Det er ingen grunn til å bruke skuldrene; håndleddene 

er lett tilgjengelige. Hvis en ikke kan bruke venstre ankel, kan en smyge F-elektroden ned til 

venstre lår (en må nedenfor lyskebåndet). Høyre benelektrode (N) er en jordledning, så den 

kan plasseres hvor som helst, for eksempel på hoftekammen.  
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De seks standardavledningene «ser hjertet» rett forfra, i frontalplanet, mens 

brystveggselektrodene (prekordialene, V1-V6) ser hjertet i et tverrsnitt, horisontalplanet. De 

må også plasseres riktig for å unngå feiltolkning. Benvev isolerer strømmen mer, så 

ribbemellomrommene (intercostalrommene, icr) er best å bruke. For å finne riktig 

høydeplassering, må en først finne 2. intercostalrom. Det ligger på skrå rett nedenfor 

«knekken» på sternum, den gjengrodde leddspalten som kalles Ludvigs vinkel. Herfra teller 

en seg nedover til 4. intercostalrom. Klebelappene festes så i denne rekkefølgen: 

 

 

 

• 4. intercostalrom inntil høyre side av brystbenet (V1) 

• 4. icr inntil venstre side av brystbenet (V2) 

• 5. venstre icr i medioclavicularlinjen (loddrett 

nedenfor midten av kravebenet) (V4) 

• Midt mellom de to siste (V3) 

• Rett ut til siden for V4 (altså ikke på skrå nedenfor), i 

fremre aksillelinje, altså forkanten av armhulen (V5) 

• I samme høyde som V4 og V5, i midtre aksillelinje 

(V6). Det er helt på siden av brystkassen. 

 

Se vedlegg 1 for plassering av elektroder hos spebarn. 

 

 

Tilkobling 
Ved at man først fester alle klebelappene og så kobler til, blir det tid for etablering av god 

kontakt og mindre hudmotstand. Det lønner seg å stå på samme side av pasienten hver gang 

en setter på elektrodene; rutiner gir automatikk og minsker faren for feil! Det er lurt å legge ut 

ledningene slik at det ikke blir kabelslyng under registreringen (det kan gi støysignaler).  

 

Elektrodene er merket med fargekode og bokstav. Start med ekstremitetsledningene. En kan 

tenke på trafikkfyret og først feste rødt, så gult, deretter grønt og den svarte jordledningen til 

sist: 

 

 

R (right) festes ved høyre håndledd 

 

L (left) festes ved venstre håndledd 

 

F (foot) festes ved venstre ankel. Hvis det er upraktisk, kan en  

plassere den på låret nedenfor lyskebåndet. Her er det mye muskel, så det kan bli litt 

støysignal, men QRS vil ikke forandres kritisk. 

     

N (neutral) festes ved venstre ankel,  
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Prekordialkablene er merket V1 - V6, og ofte har de ulik farge. Merk at V1, som ofte er rød, 

lett forveksles med R, V2 som er gul, med L, og den grønne V3 med F. Koble opp fra høyre 

mot venstre. 

 

Heng opp kabelkveilen så den ikke slenger eller er vridd. Be pasienten slappe av så mye som 

mulig, og puste lett under registreringen. Ikke snakk under opptaket. 

 

Se på registreringen. Er det støy? (sjekk de ansvarlige klebelappene). Kabelkveil? Elektrisk 

apparat i nærheten (mobiltelefon, vifteovn, kjølevifte)? Er det ekstraslag? (kjør i så fall en litt 

lengre registrering, gjerne med halv hastighet). 

 

Andre situasjoner enn hvile-EKG: 

Langtids ambulant EKG og telemetriovervåking 
(«Holter EKG, etter oppfinneren, norsk-amerikaneren Norman Jeff Holter). Dette brukes som 

regel over 1-2 døgn, men kan vare opp mot en uke. Både ved denne typen EKG og telemetri-

EKG er hensikten hovedsakelig å oppdage hjerterytmeforstyrrelser. Fordi pasientene er 

oppegående og fysisk aktive, blir det mye støy hvis elektrodene festes på armer og ben. 

Poenget er heller ikke kardiologisk findiagnostikk av infarkt eller kammerhypertrofi, så det er 

greit å plassere ledningene på truncus. 70 - 99% av alle alarmer som utløses hos 

telemetriovervåkede pasienter, er falske. Det gir «alarmtretthet» og redusert sikkerhet. Dårlig 

kontakt gir støysignal, og kan ødelegge en 24-timers registrering. Følgende anbefalinger gis 

 

1. Barbér vekk hår der elektroden skal festes 

2. Fjern døde hudceller med skrubb eller fint sandpapir 

3. Bruk klebelapper fra lufttett forpakning 

4. Sjekk utløpsdato på pakken 
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Både antall elektroder og deres plassering kan variere med utstyrsleverandørens anbefaling og 

lokale veiledninger.   

 

Koble opp først slik dere pleier. Hvis du ikke ser tydelige P-følger foran QRS-kompleksene 

(og pasienten ikke har atrieflimmer), kan du flytte den elektroden som ligger nærmest 

hjertespissen (apex) – som regel innover/nedover – og prøve å få en større P.  

 

Vi foretrekker 50 mm/s utskrifthastighet på 12-kanals hvile-EKG, mens både 25 og 50 mm/s 

brukes ved overvåkings- og langtids-EKG.  

 

 

 

Så mye støy tyder på dårlig hudkontakt for én 

eller flere elektroder. Er de gamle og tørre? Er 

hår fjernet, hud skrubbet og spritvasket? Er 

koblingen til ledningen helt fast? Skjelver eller 

fryser pasienten? 

 

 

 

Her er det fin støy med samme frekvens som 

strømnettet (50 hertz), og det tyder på en 

forstyrrende strøm: har pasienten en nær 

mobiltelefon?  Er det en elektrisk seng? I blant 

kan en vifte eller vifteovn i nærheten forstyrre. 

Skru av strømkilder i nærheten.  

 

 

 

 

Her sklir grunnlinjen. Ofte skyldes det at EKG-

kabelen ligger i en kveil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feilkoblinger og løse elektroder 
Hvis en elektrode har dårlig kontakt, kan det bli tydelige og svære forstyrrelser som i blant 

kan likne på ekte QRS. Kjennetegnet på at det er støy (artefakter), er at «komplekset» ikke 

sees i alle avledningene. 
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Endelig, sånn skal det se ut: ikke støysignal, tydelige P-bølger, skarpe, høye QRS og en mye 

lavere T-bølge som ikke vil kunne bli feiltellet som en QRS av computeren:   

 

 

 
 

Papirhastighet 
I eksempelet ovenfor vises en remse med en papirhastighet 25 mm/s. Det er viktig å 

kontrollere papirhastigheten, ellers kan dette feiltolkes dersom en tar utgangpunkt i 

utskriftshastighet 50 mm/s, som i eksemplet nedenfor. 
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Tolkning av 12-kanals hvile-EKG 
Det er en legeoppgave å tolke 12-kanals-EKG, men det er fornuftig at alle som tar eller bruker 

EKG til overvåking, kjenner til de viktigste sidene ved tolkningen. På et 12-kanals EKG kan 

en ofte oppdage feilkoblinger ved å se på utslagene i de enkelte kanalene. Strøm som går mot 

en elektrode, gir et positivt utslag (oppover), mens strøm vekk fra elektroden gir negativt 

utslag (nedover). Aksen er nær den avledningen som viser det største utslaget. 

P-bølger som starter i sinusknuten, brer seg nedover (og er positive i II og aVF) og mot 

venstre (positive i I og -aVR). I normale atrier varer P-bølgen <0,12 s, og når 

ledningssystemet er normalt, tar det 0,12 - 0,21 s fra start av P til første del av QRS. 
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Hjertets elektriske akse 
For å beregne hjertets elektriske akse brukes ektrodene i det frontale planet. Det finnes flere 

måter å gjøre dette på, men det enkleste er å se på standardavledningene I og II, som vist i 

figuren nedenfor. Venstre akse (normalt): mer positivt enn negativt i I. Venstre akseavvik 

(aksedeviasjon): positivt i I, negativt i II, som «ser på» hjertet nedenfra. Høyre akse: I er 

negativ.  
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Det venstre hjertekammeret har tykkest muskel og derfor størst masse, så 

hjertekammeraktiveringen har også hovedretning (akse) ned, frem og mot venstre. 

 

 
 

Når vi ser på hjertet rett forfra, vil avledning aVL «se» hjertet oppe fra venstre skulder. 

Avledning I «ser» vannrett, og er positiv når strømmen går mot venstre. II, aVF og III viser 
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strøm som er rettet nedover. På figuren ser vi at aVR fra høyre skulder ligger helt for seg selv. 

For å få den på linje med de andre, er polene koblet om inni apparatet, og avledningen heter 

minus aVR (–aVR). Aksen er normal når den ligger i grønn sone. Da er QRS positive både i 

avledningene I og II (det er også normale P og T-bølger). Det skal være en jevn overgang fra 

den ene avledningen til den neste. 

 

 

 
 

Hvis det ikke er det, bør du sjekke at elektrodene er korrekt plassert og riktig tilkoblet.  

 

 

Prekordialavledninger – R-progresjon 
Prekordialavledningen V1 ligger over det tynne høyre hjertekammeret, og fordi strømmen i 

hovedsak går mot det kraftige venstrekammeret, blir det bare en liten r i V1 (av og til ingen). 

Så øker r-takkene på utover mot venstre til den er størst, som regel i V5, som gjerne ligger 

over hjertespissen apex. Også her skal det normalt være en jevn «r-progresjon» - og er det 

ikke det, så sjekk elektrodeplasseringen.  
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På samme måte som standardavledningene skal vise en jevn forandring av QRS-kompleksene 

når rekkefølgen er aVL, I, -aVR, II, aVF, III, og avvik fra dette mønsteret gir mistanke om 

feilkopling eller –plassering eller sykdom, skal den som tar EKG, sjekke R-progresjonen i V1-

V6, og hvis den er ujevn, kontrollere at elektrodene er korrekt plassert og gjerne skrive det på 

utskriften. 
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Når ledningssystemet fungerer normalt, aktiveres hjertekamrene raskt og samtidig. Da blir 

QRS-varigheten 0,07-0,10 s. Det er en gråsone fra 0,10 til 0,11 s, men QRS er normalt ikke 

0,12 s eller mer. Hovedutslaget – QRS-aksen – går også som regel ned, til venstre og forover, 

og er normalt positivt i II, I og V5-V6. Q-takkene, det negative utslaget i starten på QRS, er 

normalt kortvarige (ikke over 0,03 s), og lavere enn 25% av den R-takken som følger etter. En 

sikkert patologisk q-takk er 0,04 s eller mer bred og høyere enn 25% av R’en etterpå. Et 

muskelområde som har vært rammet av hjerteinfarkt, er dødt, med arrvev som ikke lager 

strøm. Da går strømmen andre steder og gir patologiske q-takker over skaden. For at vi skal 

kunne si at EKG viser et gjennomgått hjerteinfarkt, må minst 2 naboavledninger vise 

patologiske q-takker. Elektroder som er unøyaktig plassert, kan gi falske patologiske q-takker, 

men de kan også skjule de ekte.    
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Del 3 Forandringer som kan 

skje med de enkelte EKG-

komponentene 
 

 

GRENBLOKK 
QRS-kompleksene er normalt smale (0,08-0,10 s) fordi His’ bunt er koblet til høyre og 

venstre gren, som aktiverer hvert sitt hjertekammer samtidig.  

 

 

 
 

 

Hvis en av grenene ikke fungerer, vil impulsene fra den andre grenen nå sitt kammer på 

normal tid og starte kontraksjonen. Impulsen utbres deretter på tvers gjennom hjertet fra celle 

til celle, og det går mye langsommere enn når purkinjefibrene («motorveien») brukes; QRS 

blir 0,12 s eller mer. Den siden som har grenblokk, aktiveres sist, og slutten på QRS-

komplekset avslører hvilken det er: er det en positiv slutt på QRS i V1 (som ligger over høyre 

hjertekammer), er det den siden som aktiveres sist, og det er høyre grenblokk, mens når siste 

del av QRS er positiv i V6 over venstre hjertekammer, er det et venstre grenblokk.  
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Høyre grenblokk har ikke så store konsekvenser, og kan til og med være en medfødt 

normalvariant. Venstre grenblokk, derimot, viser at det er en mer utbredt skade av venstre 

hjertekammer.  

 

 

For spesielt interesserte: (Dyssynkroni) 
Særlig ved venstre grenblokk får pasienten dyssynkroni, dvs at hjertekamrene ikke trekker seg 

sammen på likt. Høyre hjertekammer aktiveres først på normal måte. Venstre hjertekammer 

derimot, trekker seg sammen litt senere og langsommere fordi de elektriske impulsene der går 

fra myocytt til myocytt, og ikke gjennom det raskere ledningssystemet. Skilleveggen mellom 

hjertekamrene (septum) vil da slarke, slik at venstre kammers tømning ikke blir effektiv. 

Pasienter som har venstre grenblokk og hjertesvikt, kan ofte ha nytte av resynkroniserende 

pacemakerbehandling. Én elektrode plasseres i en vene som ligger over venstre hjertekammer, 

en annen ligger inni høyre hjertekammer, og en pacemaker stimulerer begge slik at kamrene 

igjen slår helt i takt.    

 

 

Grenblokk er ofte permanente, men hvis hjertet banker fort (takykardi) eller en 

supraventrikulær ekstrasystole kommer tett på slaget foran, så hender det at den ene grenen 

ennå ikke er klar til å overlede raskt, mens den andre gjør det. Da får vi et «funksjonelt 

grenblokk». Som oftest er det høyresidig, men det hender også at venstre gren er den tregeste. 

Det kan i blant være vanskelig å se om brede QRS er hjertekammerslag (ventrikulær 

ekstrasystole, VES eller hjertekammertakykardi, VT), eller supraventrikulære med funksjonelt 

grenblokk (også kalt aberrant overledning). En P-bølge i passelig avstand foran QRS, en 

moderat breddeøkning (QRS 0,12 - 0,15 s) og et utseende som ved høyre eller venstre 

grenblokk, tyder på funksjonelt grenblokk. Ventrikulære slag er gjerne enda bredere (0,16 s 

+), mangler P-bølge foran og likner ikke typiske grenblokkslag. Dette er lettere å vurdere i et 

12-kanals EKG enn på skoputskriften.  
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Dette er nærmere forklart i illustrasjonen nedenfor. 
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Tema: QRS-komplekser / patologiske Q-takker 
  

 

 

 
 

 

Tema: Hjertets Elektriske akse 
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Figuren illustrerer at du kan finne QRS-aksen ved å lete opp det største utslaget (her positivt i 

II, som er 60o), og eventuelt trekke aksen 15o i retning av den største naboen (her er aVF 

større enn –aVR).  

 

 

Tema: R-progresjon 
 

 

 
 

Tema: ST-segment 
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Tema: T-bølge 
 

 

 
 

 

Tema: QT- og QTc-intervaller 
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Beregne hjertefrekvensen  
I eksemplene våre bruker vi i hovedsak utskrifter med 50 mm/s, men særlig i utlandet er 25 

mm/s vanlig. Hjertefrekvensen kan beregnes på flere måter:  

• Apparatet angir som oftest hjertefrekvensen; som regel korrekt, men av og til blir det helt 

feil. Særlig ved brady- og takykardi er det lurt å sjekke selv.  

• Merke av 1 sekund på papiret: ved 50 mm/s viser hver 5 x 5 mm rute 0,10 sekunder (100 

ms), og 10 ruter gir 1 sekund. Hvor mange hjerteslag er det på 1 sekund? Ett slag per 

sekund gir frekvens 60/min, 2 QRS gir 120/min, 1/2 QRS gir 30/min.   

• Finne antall 5 x 5-mm ruter mellom nabo-R (1 mm tilsvarer 20 msek, en 5 x 5 mm 

storrute 100 msek). (60 000/RR-intervallet i millisekunder gir frekvensen/minutt). I 

figuren er det 800 ms avstand fra R-R, dvs 8 ruter. Stryk to nuller (60 000 ➔ 600), og del 

på antall ruter (her 8), så får du hjertefrekvensen, 75/min. (ved hastighet 25 mm/s er det 

tallet 300 delt på antall ruter som gir slag/min). 

• Et liggende A4-ark er som regel 25 cm mellom margene. En utskrift på ark vil da avspeile 

5 sekunder. Da kan du telle antall QRS, gange tallet med 2 (så du får slag per 10 sek) og 

gange produktet med 6, så du får slag/minutt.  

• Hvis du er usikker på frekvensmålingen på en skoputskrift, er det tryggest å telle pulsen 

på pasienten. 

 

 



36 

 

  

Hos voksne er normal sinusrytme 50 -100/min. Raskere rytme enn det betegnes takykardi. 

Ved hvilepuls >100/min bør en finne en forklaring.  

 

 

Iskemi, Angina pectoris og STEMI 
Får myokard for lite oksygen, vil aksjonspotensialene (og dermed EKG) forandres. Avhengig 

av hvor iskemien treffer i forhold til elektrodene, vil vi kunne se ST- senkning eller –løft, og 

høye, spisse eller snudde (inverterte) T-bølger. Pasienter kan fra før av ha grenblokk, tegn på 

gamle hjerteinfarkter, venstre ventrikkelhypertrofi eller andre forhold som gir unormal ST-

strekning og T-bølger, så det en skal vektlegge, er forandring av kompleksutseendet på 

skopet. Skriv derfor ut en kort remse ved start av registreringen som utgangspunkt, og 

selvsagt på ny hvis det forandres. I tillegg bør forandringer dokumenteres med et 12-kanals 

EKG. 

 

 

 
 

Aterosklerose bygges opp i åreveggen over mange år, og forsnevrer gradvis kranspulsåren. I 

hvile kommer det nok blod, men ved anstrengelse er åren for trang og for stiv til å utvides. 

Pulsåren ligger på utsiden av hjertet, og grenene går vinkelrett inn i muskelen. Dypest ned i 

muskelen, helt inn mot kammeret (subendokard) blir trykket minst og iskemien mest uttalt. 
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Da ser vi en ST-senkning i en avledning på utsiden (men i realiteten er det grunnlinjen som er 

løftet i diastolen). Når anstrengelsen tar slutt, blir det nok blodtilførsel igjen og EKG 

normaliseres. Ved anginaanfall blir hjertet ikke varig skadet 

 

 

 

 
 

Hvis kranspulsåren lukkes helt, slik det skjer med et hjerteinfarkt hvor det aterosklerotiske 

plakket sprekker, så grøtmasse tyter ut og aktiverer blodplater og koagulasjonen, er det en 

blodpropp som tetter til åren. Da skades hele området fra epikard ytterst til endokard innerst, 
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og en EKG-avlening over dette vil vise ST-hevning. Nå dør muskelceller, og ST-segmentet 

kommer først tilbake til grunnlinjen når all skade er skjedd. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Merk at for å se infarkter, må elektrodene være orientert over eller mot iskemiområdet. Et 

skop-EKG vil derfor ikke alltid fange opp slike forandringer. Illustrasjonen nedenfor viser 

avledninger hvor de forskjellige infarktene blir fanget opp. Husk at kliniske observasjoner er 

viktigere enn det du ser på skopet. Dersom skop viser VF og pasienten har normal puls, så går 

en ikke i gang med HLR. Pasienten kan også ha et infarkt uten at dette kommer fram på 

skopet. 
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For spesielt interesserte (Infarkter): 
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Elektrolyttforstyrrelser 
Både for høye og for lave konsentrasjoner av elektrolyttene kalium og kalsium påvirker 

aksjonspotensialet og dermed EKG, og slike forstyrrelser kan gi arytmier, og til og med 

hjertestans. 

 

Hyperkalemi 
Hyperkalemi forekommer hyppigst ved nyresvikt og ved diabetisk ketoacidose, men 

kan også være bivirkning til medisiner som ACE-hemmere og A2-blokkere 

(blodtrykks- og hjertesviktmedisiner). Mest karakteristisk er høye, spisse T-bølger. 

Senere blir hjertets ledningsevne dårlig, så P-bølgene kan bli borte, QRS brede (og 

stygge), og hjertet kan stoppe. Kalium brukes for å stanse hjertet ved åpen 

hjertekirurgi og ved henrettelser i USA.  

 

Hypokalemi 
Hypokalemi er vanlig hos pasienter som bruker diuretika, ved diaré og ved 

feilernæring. Det kan også sees under insulinbehandling av diabetisk ketoacidose. Da 

ser man flatere T-bølger, ofte en mer markert U-bølge etter T’en, og det kan komme et 

økende antall ventrikulære ekstrasystoler. Det blir økt fare for ventrikkelflimmer. 

Anoreksipasienter kan dø på grunn av hypokalemi. 
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Hypokalsemi 
Hypokalsemi forekommer særlig hvis paratyreoideakjertelen er skadet, og ved 

nyresvikt. Ved lavt kalsiumspeil blir aksjonspotensialene lange, og det vises ved at 

QT-tiden forlenges (tiden fra start av QRS til T-bølgen er avsluttet). Det kan bli økt 

antall ventrikulære ekstrasystoler og fare for ventrikkelflimmer. Kramper kan også 

utløses ved hypokalsemi.  

 

Hyperkalsemi 
Hyperkalsemi forekommer særlig hos pasienter med kreft og skjelettmetastaser, og 

hvis paratyreoidea er overaktiv. Da blir aksjonspotensialene korte, og det vises ved 

kort QT-tid i EKG. Også hyperkalsemi kan lede til ventrikkelflimmer. 
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Oppsummering 

(Flere av illustrasjonene her er vist før, med kommentarer). 

 

Tema: Klinikk 
 

 
 

 

Tema: P-bølge og PQ-intervall 
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Tema: QRS-komplekser 
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Tema: R-progresjon 
 

 

 

Tema: ST-segment 
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Tema: T-bølge 
 

 

 

 

 

Tema: QT- og QTc-intervaller 
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Team: Rytme / frekvens 
 

 

 

Tema: Sammenligning med tidligere EKG’er 
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Del 4, om rytmeforstyrrelser  
 

ANDRE FORHOLD SOM KAN VISES PÅ 

SKOPET 

 

 

  
 

 

Sinustakykardi 
Sinustakykardi kan ha en rekke årsaker: 

 

• Stress, angst 

• Nylig anstrengelse 

• Feber 

• Anemi 

• Høyt stoffskifte 

• Lavt blodtrykk 

• Medikamentbivirkning (f.eks. astmamedisin) 
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Supraventrikulære ekstrasystoler 
Disse skyldes en ekstra depolarisering i atriet, utenom den regelmessige normalrytmen fra 

sinusknuten. Denne P-bølgen ser ofte annerledes ut enn de normale P-bølgene. Ofte vil en 

atrieekstrasystole trenge inn i AV-knuten og overledes til kamrene og gi en for tidlig QRS, en 

supraventrikulær ekstrasystole (SVES). Ikke sjelden vil en tidlig atrieekstasystole nå en AV-

knute som ennå ikke er klar for normal overledning, så ekstrasystolen får lang PQ-tid – et 

fysiologisk AV-blokk grad I, og det hender også at impulsen ikke overledes til kamrene 

(blokkert atrieekstrasystole). De fleste har en og annen SVES gjennom døgnet, men er det 

mange, assosieres det med fremtidig atrieflimmer og annen hjertesykdom. 

 

 

 
 

 

Supraventrikulære takykardier 
Takykardier som styres fra forkamrene, kalles supraventrikulære (supra er ovenfor, 

ventriklene er hjertekamrene). Som regel kommer slike takykardier som anfall: paroksystiske 

supraventrikulære takykardier (SVT), men en sjelden gang er de vedvarende. Anfallene pleier 

å starte brått og gå plutselig over. Figuren viser en frekvensutskrift fra en 24 timers 

registrering med to anfall etter hverandre. Slike anfall rammer gjerne unge mennesker med 

ellers friske hjerter. For sykepleiere er det ikke viktig å skille mellom de forskjellige 

SVT’ene. Det viktige er å oppdage dem og få tatt et 12-kanals EKG. Kardiologer kan som 

regel skille dem fra hverandre ved hjelp av EKG, og alle SVT kan om nødvendig helbredes 

med kateterablasjon, der en styrbar ledning føres gjennom blodårer inn til hjertet, og det svake 

punkt i arytmikretsen ødelegges med brenning (radiobølgeenergi) eller frysing. 
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For spesielt interesserte: (Langtidsregistering)  
De vanligste SVT-anfallene skyldes «sirkelstrøm», enten fordi AV-knuten deres har to atskilte 

baner, så den elektriske aktiveringen kan snurre rundt i AV-knuten og gi en baklengs-P 

(retrograd) når impulsen er nærmest atriene og et QRS når den er nederst, nær His’ bunt.  

 

 

 
 

 

For spesielt interesserte: (‘Sirkelstrøm’ / reentry)  
«Sirkelstrøm» kalles ofte for reentry. P-bølgen kommer typisk samtidig med QRS, og kan være 

vanskelig å oppdage. Ta derfor 12-kanals-EKG hvis slikt anfall ikke er registrert før. Siden 

takykardien har opphav i AV-knuten og drar med seg både atrier og ventrikler, kalles den 

AVNRT (Atrio-Ventrikulær Nodal ReentryTakykardi), eller bare nodal takykardi. 
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Den andre supraventrikulære sirkelstrømmen skyldes en medfødt liten feil i hjertet: en 

muskelcelle som bryter den elektriske isolasjonen mellom atrier og ventrikler og gjør at et 

atrium kan aktivere hjertekammerceller direkte, i tillegg til at impulsene overledes den vanlige 

veien gjennom AV-knuten og His’ bunt. Det kan vise seg som «preeksitasjon»:  

 

 

 
 
Her blir PQ tiden kort fordi impulsene tar snarveien ned ekstraledningen (den aksessoriske 

bunt). QRS-komplekset blir slakt buet i starten fordi ekstraledningen munner ut i myocyttene, 

og ikke i ledningssystemet (purkinjefibre). Etter hvert kommer impulsene også ned gjennom 

AV-knuten, His’ bunt og purkinjefibrene, så resten av QRS ser mer normalt ut. 

 

En kunne tenke at det var fint å ha to forbindelser mellom atrier og ventrikler, fordi en da har 

en sikring hvis AV-knuten skulle svikte. Dessverre er ulempene større: at det er to forbindelse 

mellom forkamre og hjertekamre, gir mulighet for sirkelstrøm. Ekstraledningen kan som regel 

lede impulser baklengs opp til ett av atriene. Det gir en P-bølge, som så overledes til kamrene 

den normale veien gjennom ledningssystemet, og derfor gir normalt utseende QRS-
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komplekser, så opp igjen ekstraledningen, og slik kan det snurre rundt og gi en 

supraventrikulær takykardi (SVT). Den gamle betegnelsen på slik takykardi er Wolff-

Parkinson-Whites eller WPW-syndrom (etter legene som beskrev den først). I dag brukes helst 

betegnelsen AVRT (Atrio-Ventrikulær ReentryTakykardi). 

 

 

 
 

For spesielt interesserte: (AVRT) 
En AVRT kan snurre «riktig vei» (orto) i sin «løpebane» (dromos): ned AV-knuten og 

ledningssystemet, og opp igjen ekstraledningen. Da blir QRS-kompleksene normale uten 

preeksitasjon. Den antidrome takykarden snurrer motsatt: opp gjennom AV-knuten, ned til 

kammeret gjennom ekstraledningen. Det gir fullt preeksiterte slag som ser ut som en 

ventrikkeltakykardi (VT), men har «baklengs-P’er» midt mellom QRS-kompleksene. 

 

Den tredje, mindre vanlige SVT, er atrietakykardi. Da er det én eller noen få atriemyocytter 

som løper løpsk, eller en liten krets av sirkelstrøm som styrer forkamrene. P-bølgen nå 

kommer som regel fra et område utenfor sinusknuten, og vil derfor ofte se litt annerledes ut 

enn normalt i et 12-kanals EKG. Noen ganger overledes alle P-bølgene (1:1-overledning), 

men ofte stoppes noen av de alt for raske P’ene i AV-knuten og gir 2:1, 3:1 eller 4:1 

overledning. Hvis blokkeringen i AV-knuten er varierer, får vi en rytme som lett kan feiltolkes 

som atrieflimmer. 
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Alle de tre formene for SVT har arytmimekanismer som kan lokaliseres ved innvendig 

arytmiundersøkelse, og arytmimekanismen kan ødelegges med varme eller kulde (frysing) 

tilført med elektrodekateter plassert på rette sted (kateterablasjon). 

 

 

ATRIEFLIMMER 
Atrieflimmer er den vanligste «skikkelige» arytmien. Den kan komme i anfall, som gjerne 

startes av en supraventrikulær ekstrasystole, eller den kan være vedvarende slik at den må 

stanses med medikamenter eller likestrømstøt (elektrokonvertering). Endelig har vi permanent 

flimmer som ikke kan konverteres. Ved atrieflimmer er det elektrisk kaos i forkamrene med 

>350 kontraksjoner/min. Da blir det ikke P-bølger, men bare raske, avdempede svingninger i 

grunnlinjen mellom de helt uregelmessige QRS’ene (f-bølger). 

 

 

 
 

Atrieflimmer sees ofte i forløpet av et hjerteinfarkt og postoperativt etter større inngrep. 

Dehydrering, elektrolyttforstyrrelser og infeksjon er kraftige disponerende forhold, og likeså 

alkohol (fyllekuler, «holiday heart»)  
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For spesielt interesserte: (Atrieflimmer med høyre grenblokk) 
Atrieflimmer overledes ujevnt, og selv med et normalt ledningssystem kan de tetteste 

impulsene i blant bare overledes gjennom én av grenene, vanligvis den venstre. Da blir det et 

(uskyldig) funksjonelt høyre grenblokk (med bredt rSR’ – «kaninører» i V1). 

 

 

 

ATRIEFLUTTER 
Typisk atrieflutter skyldes sirkelstrøm i høyre forkammer, 250-300/minutt. Danskene kaller 

det flagrepuls. Den kan overledes regelmessig eller uregelmessig. Vi ser ikke P-bølger, men 

sammenhengende flutterbølger. 
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Hvis flutteren skal stanses, må en som regel bruke elektrokonvertering, men overledningen 

kan bremses med blant annet betablokkere. 

 

 

VENTRIKKELTAKYKARDI (VT) 
Ved VT starter hjerteslaget i et av hjertekamrene. Det finnes godartede varianter hos unge 

som ellers er hjertefriske, men det vanlige er at VT skyldes uttalt hjertesykdom, ofte med arr 

etter hjerteinfarkt eller at hjertemuskelen er satt veldig på strekk (hjertesvikt) eller er 

gjennomsatt av bindevev (fibrose). Den klassiske arytmimekanismen er sirkelstrøm rundt et 

arr i hjertet, og arytmien starter ofte med en ekstrasystole fra ventrikkelen (en VES). Når 

impulsene starter i hjertemuskelen, brer de seg først langsomt utover; qR er slakke, akkurat 

som ved preeksitasjon. Men så trenger impulsene inn i ledningssystemet, og avslutningen av 

QRS er brattere.  

 

Hvis >3 ventrikkelslag kommer i serie, kalles det ventrikkeltakykardi (VT). En serie med 

opptil 15 VT-slag kalles ikke-vedvarende (non-sustained), og >15 blir vedvarende (sustained) 

VT. Mens supraventrikulære takykardier (SVT-anfall) oftest kan behandles med verapamil, 

betablokker eller adenosin, kan disse medikamentene gi blodtrykksfall ved en VT, og 

elektrokonvertering i narkose er ofte den tryggeste behandlingen. Det er vanskelig å 

forebygge VT med medikamenter. I noen tilfeller kan en bruke kateterablasjon av 

reentrykretsen, men ofte må en vurdere om pasienten bør få en innoperert hjertestarter (ICD).  

 

 

 
 

 

Det er viktig å stille rett diagnose ved takykardier med brede QRS. Ved VT er QRS >0,12 s 

(som regel >0,15 s) og nokså regelmessige. Ofte slår atrier og ventrikler i utakt. Det er nesten 

alltid VT når  

 

• det er flere QRS enn P’er 

• et og annet slag mellom de brede QRS er normalt («erobringsslag» med P foran) 
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• det er fusjonsslag: Hvis det erobrete slaget kommer samtidig med et VT-QRS, vil vi få 

et fusjonsslag (F i figuren under) som har utseende som noe mellom de brede QRS og 

normalslagene) 

 

 
 

  

Ikke-vedvarende VT er ofte tegn på at hjertet ikke har det godt. Når slike kommer på skopet, 

bør legen varsles, og en må gå gjennom sjekklisten:  

 

• Er det dårlig oksygenopptak? 

• Er det hjertesvikt? 

• Går hjertet for fort eller for sakte? 

• Over- eller undervæsking? 

• Blødning? 

• Elektrolyttforstyrrelser? 

• Infeksjon?   

• Forlenget QT-tid (se nedenfor) 

 

 

Polymorf VT  
Noen ventrikkeltakykardier kan komme i raske, kortvarige salver som kan gi besvimelse. 

Hvis de ikke går over, gir de hjertestans (ventrikkelflimmer). «Polymorf» betyr at QRS-

kompleksene skifter utseende (poly = mange, morf = utseende), som oftest gradvis som om de 

vrir seg langsomt rundt grunnlinjen (torsades de pointes VT). Det finnes en arvelig form 

(Lang QT-Tid Syndrom, LQTS), men slike potensielt livstruende arytmier kan sees også når 

QT-tiden er forlenget ved koronar iskemi, hjertesvikt, elektrolyttforstyrrelser, 

medikamentforgiftninger og en rekke andre ustabile tilstander. QT-tiden måles i 12-kanals-

EKG. Obs at EKG-apparatets automatiske målinger ofte er feil.  
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BRADYKARDIER 
Ved sinusbradykardi er hjertefrekvensen <50/min. Det er vanlig hos veltrente, og hvis det 

ikke er symptomer eller begrenset fysisk funksjon, er det som regel et sunnhetstegn.  

 

Bradykardi sees også ved totalblokk i AV-knuten og erstatningsrytme fra nedre del av AV-

knuten, His’ bunt eller ledningsgrenene. Da slår atriene med normal fart, men impulsene når 

ikke hjertekamrene, og erstatningsrytmen blir langsom. Hvis den har smale QRS-komplekser, 

kommer den fra AV-knuten eller His’ bunt, og er de brede, kommer de fra lengre nede i 

ledningssystemet.  

 

 

 
 

 

Hvis det ikke er en korrigerbar årsak, må en slik pasient få en pacemaker som kan styre 

hjerterytmen og få for- og hjertekamrene til å slå i takt. Etter hjerteklaffekirurgi er det særlig 
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viktig å skopovervåke pasientene, og spesielt etter TAVI (kunstig aortaklaff plassert via 

lysken) er AV-blokk et vanlig problem. 

 

 

PAUSER 

Av og til kan hjertet stoppe opp noen slag før det fortsetter. Korte pauser (<3 sekunder) 

merkes ofte ikke, eller bare som en liten uregelmessighet. Varer pausen >3 sekunder, regnes 

det som patologisk, og etter 5-10 sekunders pause vil de fleste besvime. Feilen ligger nesten 

alltid i sinusknuten eller AV-knuten/ His’bunt. Ved et førstegradsblokk overledes alle 

impulsene, men overledningen tar lengre tid. Ved et annengradsblokk overledes de fleste 

impulsene, men ett og annet slag stopper opp. Ved tredje grads blokk overledes ingen 

impulser (totalblokk). 

 

Ved «sinus arrest» stopper sinusknuten opp en kortere eller lengre periode. Det hender også at 

sinusknutens pacemakerceller fyrer som de skal, men at impulsene stopper opp i overgangen 

til atriet. Da har vi et sino-atrialt blokk (SA-blokk). Pausen som oppstår mellom P-bølgene, 

har da et helt antall normale P-til-P-mellomrom. I praksis er det ikke noe poeng å skille 

mellom dem; har pasienten besvimelser eller andre plagsomme symptomer som ikke kan 

forhindres på annen måte, trengs en pacemaker. En kan ofte lure på hvorfor det ikke kommer 

reddende erstatningsslag nedenfra i ledningssystemet. Svaret er nok at når det svikter høyt 

oppe i systemet, er det ofte svekket funksjon også lenger ned.    
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ATRIO-VENTRIKULÆRT BLOKK (AV-BLOKK) 
Når blokket sitter i AV-knuten eller His’ bunt, ser vi bildet av et AV-blokk.  

 

Normal overledningstid er opptil 0,21 sek. En lett forlenget PQ-tid spiller vanligvis ingen 

rolle, men når PQ-tiden blir >0,30, bør pasienten følges tettere opp. Når PQ-tiden er 0,22 s 

eller mer, men alle P-bølgene overledes, har vi AV-blokk grad I. Det er egentlig ikke et blokk; 

impulsene blir bare forsinket og ikke stanset, men betegnelsen er så innarbeidet. 

 

 

 
 

 

AV-blokk grad 2 fins i to former: den uskyldige Wenckebachs blokkering (som også kalles 

Mobitz’ type 1 blokk), der PQ-tiden forlenges fra slag til slag inntil én P-bølge ikke overledes, 

og så starter serien på ny med kort PQ-tid. 

 

 

 
 

Mobitz type 2 blokk, der ett QRS plutselig faller bort, er skumlere, for det varsler ofte om 

fremtidig totalblokk og tilsier forebyggende pacemaker. 
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AV-blokk grad 3 (totalblokk) er farlig: 

 

 

 
 

 

Pausen kan føre til besvimelse (også kalt Stokes-Adams anfall) og i verste fall til plutselig 

hjertedød. Behandlingen er hjerte-lungeredning akutt, så eventuelt et medikament som 

stimulerer overledningen (isoprenalin), og deretter pacemaker.  
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EKSTRASYSTOLER 
Supraventrikulære ekstrasystoler (SVES) har synlig P-bølge foran seg, så sant SVES’en ikke 

kommer fra AV-knuten og har P-bølgen skjult, eller P kommer i bakkant. Pasientene behøver 

ikke merke sine SVES, men noen kjenner det som «at hjertet snubler». De fleste av oss har 

noen SVES i løpet av døgnet. Kommer de i stort antall, varsler de om økt risiko for å få 

atrieflimmer. Hvis SVES kommer tett på slaget foran, hender det at det får lang PQ-tid (det er 

normalt), eller til og med stopper opp slik at vi bare ser P’en (blokkert SVES). 

 

Grenblokk er ofte permanente, men hvis hjertet banker fort (takykardi) eller en 

supraventrikulær ekstrasystole kommer tett på slaget foran, så hender det at den ene grenen 

ennå ikke er klar til å overlede raskt, mens den andre gjør det. Da får vi et «funksjonelt 

grenblokk». Som oftest er det høyresidig, men det hender også at venstre gren er den tregeste.  

 

Det kan i blant være vanskelig å se om en bredkomplekset ekstrasystole er et 

hjertekammerslag (VES), eller supraventrikulært med funksjonelt grenblokk (også kalt 

aberrant overledning). En P-bølge i passelig avstand foran QRS, en moderat breddeøkning 

(QRS 0,12 - 0,15 s) og et utseende som ved høyre eller venstre grenblokk, tyder på 

funksjonelt grenblokk. Ventrikulære slag er gjerne enda bredere (0,16 s +), mangler P-bølge 

foran og likner ikke typiske grenblokkslag. Dette er lettere å vurdere i et 12-kanals EKG enn 

på skoputskriften.  
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VENTRIKULÆRE EKSTRASYSTOLER (VES) 
VES har som regel ingen P-bølge i passende avstand foran seg, og de likner oftest verken 

høyre eller venstre grenblokk.  De er brede (>0,12, som regel >0,14) fordi de ikke utbres via 

ledningssystemet, og starter ofte langsomt (fra et fokus), men avsluttes raskere fordi de etter 

hvert trenger inn i ledningssystemet. Tiden fra QRS start til toppen av R eller bunnen av S, 

blir derfor som regel lenger enn tiden fra R-topp eller S-bunn til QRS-avslutningen.  

 

Ventrikulære ekstrasystoler kan opptre tilfeldig og enkeltvis, eller de kan komme i fast 

avstand til normalslaget foran – da sier vi at de er koblet. Hvis dette skjer regelmessig, kalles 

det bigemini (tvillingslag), er det rytmesekvens på tre, har vi trigemini (trillingslag). Noen 

VES leder retrograd og kan gi en P-bølge hvis atriet er mottakelig. Den impulsen kan trenge 

inn i sinusknuten og nullstille klokken der (reset) slik at den neste P-bølgen blir utsatt. 

Endelig hender det at en VES treffer delvis på et normalslag. Da blir QRS en blanding 

mellom de to, et fusjonsslag. Noen VES i løpet av døgnet spiller liten rolle, men >3000-5000 

kan bety at det er en underliggende hjertesykdom. Fordi hjertet arbeider tyngre når det er mye 

VES, kan de av og til i seg selv føre til hjertesvikt.  
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Ventrikkelflimmer (VF) 
Normalt vil VES ikke være farlige for hjertefriske personer, men hos pasienter med alvorlige 

sykdommer i hjertet (infarkt, hypotermi, elektrolyttforstyrrelser osv) kan VES utløse 

ventrikkelflimmer dersom de treffer hjertets sårbare fase, dvs på T-bølgen. Illustrasjonen 

nedenfor viser en VES som treffer T-bølgen hos en pasient med hjerteinfarkt (her har 

pasienten et STEMI, et ST-Elevation Myocardial Infarct, altså et infarkt hvor EKG viser ST-

løft). Her utløses VF. 

 

 
 

Ved VF er HLR og rask defibrillering så raskt som mulig svært viktig i håp om å reetablere 

sinusrytme. 
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Pulsløs Elektrisk Aktivitet (PEA) 
Under en hjertestans hender det i blant at hjertecellene har elektrisk aktivitet og gir QRS på 

EKG, til tross for at hjertemuskelen er så svekket at den ikke makter å lage pulsgivende slag. 

Da nytter det ikke å gi strømstøt (det bare svekker hjertet enda mer), men en må fortsette 

hjerte-lungeredningen og håpe at hjertemuskelen kan komme seg igjen.  

 

 

Lang QT 
QT-tiden er lang når hjertet slår langsomt, og kort ved takykardi. Derfor må vi justere den 

QT-tiden vi måler, når frekvensen er over eller under 60/min. Den frekvenskorrigerte QT-

tiden kalles QTc. Legene bruker som regel den såkalte Bazetts formel for det. EKG-apparater 

med tolkeprogram kan også beregne QTc, men de feilmåler sørgelig ofte. Hvis det øker på 

med ventrikkelarytmier hos en pasient, er det lurt å sjekke QT-tiden i et 12-kanals EKG. 

Elektrolyttforstyrrelser og en lang rekke medikamenter kan påvirke QT-tiden. Når QTc > 0,50 

s, er det betydelig fare for ventrikkelarytmier. 

 

For spesielt interesserte: (Hypotermi / drukning) 
Ved sterk nedkjøling vil alle prosesser i hjertet gå langsommere. Det blir lavere puls, PQ-

tiden øker, QRS blir bredere, QT-tiden øker, og det kommer ofte tydelige J-bølger 

(Osbornbølger). Skjelvingen kan gi støy, og P og T bølger kan bli flate før til sist all elektrisk 

aktivitet opphører. I temperatursonen mellom der det er bredere QRS og der hjertet stanser, er 

det fare for ventrikkelflimmer, både under nedkjølingen og opptiningen. 
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Pacemakerrytmer 
Hos en pasient med pacemaker vil den stimulere hjertet til den hastigheten den er innstilt på. 

Når pasienten har raskere hjertefrekvens enn det, hviler pacemakeren. Den stimulerer med en 

kort puls, som vises som en loddrett strek foran komplekset. Stimulering gjennom en ledning 

som er skrudd inn i veggen i høyre forkammer, følges av en P-bølge, og en ledning som er 

plassert nær spissen av høyre hjertekammer, kan stimulere det. Fordi det er hjertemuskelen og 

ikke ledningssystemet som stimuleres, vil venstre hjertekammer aktiveres til sist, og QRS vil 

likne venstre grenblokk.  

 

Moderne pacemakere bruker ofte så korte og små stimuleringssignaler at de ikke oppdages av 

EKG-apparater, men de fleste skopsystemer markerer dem fint. 
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For spesielt interesserte: (Pacemaker) 
Pacemakerledningen fanger opp EKG fra hjertemuskelen, og både P-bølger og QRS oppdages 

av pacemaker: den «senser». Derfor skal den ikke fyre når hjertet slår selv. Når forkamrene 

slår naturlig, men vi har et AV-blokk grad 3, kan et 2-kammer pacemakersystem merke P-

bølgen og deretter stimulere høyre hjertekammer; det blir atriestyrt ventrikkelpacing. 

 

 

Etter hjerteoperasjon får mange pasienter pacemakertråder stukket inn i hjertemuskelen og 

deretter tredd ut gjennom brystveggen. Disse kan så kobles til en utvendig pacemakerboks. 

Når situasjonen er stabil, trekkes pacertrådene ut. Det er viktig å varsle når feilfunksjoner 

oppstår. 

 

 

 
 

 

Her er det pacersvikt: pacemakeren stimulerer, men bare noen stimuli utløser et QRS. Kanskje 

skal man øke stimuleringsstyrken, kanskje må en koble til annen ledningstråd, eller, hvis det 

er en midlertidig pacerledning lagt gjennom venesystemet, så må ledningsplasseringen 

justeres. 

 

Det hender også at pacemakeren ikke registrerer at hjertet slår: sensesvikt. Det krever også 

justering av pacemakerinnstillingene. 



66 

 

 

 
 

 

Det hender også at pacemaker er alt for følsom: i registreringen under har den trolig oppfattet 

den tredje og den fjerde T-bølgen som et QRS og derfor utsatt stimuleringen (utskriften ved 

pacemakerkontrollen viser VP (ventrikkelpacing) når pacemaker stimulerer og VS 

(ventrikkelsensing) når den tolker signalet som et QRS). 
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Vedlegg 1 
 

Innledning 

 

Vi har mottatt en del ønsker om utdyping av enkelte emner. EKG er et spennende og 

utfordrende fagområde hvor det er lett å grave seg ned i detaljer. Vi har derfor måtte begrense 

oss og ta fram det viktigste. Dersom du har lyst å fordype deg ytterligere i EKG, finner du 

mer fagstoff og eksempler på UiO’s nettsted:  

 

http://meddev.uio.no/elaring/fag/hjertesykdommer/index.shtml 

 

Rull videre nedover til EKG-KURS. Vær oppmerksom på at dette nettstedet er laget for 

medisinstudenter, og at det er under kontinuerlig utvikling.  

 

 

Hjerteovervåkning og intensiv 

 

Residiv ST-hevning etter PCI ved STEMI 

Etter PCI har åreveggen der det er blokket, sprekker og sår, og på tross av intens 

antikoagulasjon og blodplatehemning, er det fare for ny blodproppdannelse og 

spasmer som kan gi ny iskemi med smerter, arytmier, blodtrykksfall eller tung pust. 

Det er derfor viktig å EKG-overvåke pasienten og reagere hvis det kommer hevning 

eller senkning av ST-segmentet som tegn på iskemi. Hvis det skjer, eller pasienten 

bare blir dårligere, varsle legen og ta nytt 12.kanals EKG. 

 

http://meddev.uio.no/elaring/fag/hjertesykdommer/index.shtml
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STEMI-infarkter blir ofte behandlet med PCI med innsetting av stent for å åpne den 

blokkerte koronararterien så raskt som mulig: 

 

 

 

Etter PCI-behandlingen vil området som har fått igjen blodstrømmen, være irritabelt 

noen timer, og vi kan se VES’er som igjen kan utløse farlige ventrikulære arytmier. 
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Ventrikulær arytmi etter STEMI 

(reperfusjonsarytmier) 

 

Når en lukket blodåre blir åpnet, strømmer oksygenrikt blod inn i det skadete vevet. 

O2 er livgivende, men kan faktisk øke vevsskaden under den tidlige innstrømmingen. 

Ofte vises det som ventrikulære ekstrasystoler eller salver med ventrikkeltakykardi i 

de første par timene etter karåpningen. De kalles for reperfusjonsarytmier, og er 

egentlig et godt tegn, selv om pasienten en og annen gang får utløst ventrikkelflimmer 

(VF) som trenger defibrillering. Disse arytmiene behandles ikke medikamentelt. Husk 

å ta EKG-12 for å sjekke at det ikke er økende infarsering som ligger bak. 

  

 T-alternans som varsel om torsades 

Hvis noen områder i hjertet er friske og andre syke eller skadet, blir det elektriske 

spenningsforskjeller i hjertet, og det disponerer for VF. Slik elektrisk instabilitet kan i 

blant varsles ved «elektrisk alternans», særlig ved at ST-segmentet og T-bølgene 

varierer mellom to utseender fra slag til slag. Ser du slikt, så tilkall legen! Koronar 

iskemi, generell hypoksi, hjertesvikt, elektrolyttforstyrrelser, betennelser – årsakene 

kan være mange. Se illustrasjonene nedenfor. 

   

Lang QT- tid 

Noen pasienter har medfødt (arvelig) ionekanalsvikt som gir lang QT-tid i EKG med 

disposisjon for ondartet ventrikkelarytmi, særlig polymorf VT (der kompleksene vrir 

seg rundt grunnlinjen – såkalt torsades de pointes), og VF.  
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I en intensiv- eller overvåkningsenhet er det vanligere at lang QT-tid er ervervet, som 

regel av medikamenter. Både antiarytmika, antibiotika, antidepressiva og en rekke 

andre kan være ansvarlige. Kommer det polymorf VT, så ta EKG-12. EKG-apparatet 

måler QT-tiden, men disse målingene er dessverre upålitelige. QT-tiden hos en 

arytmipreget pasient bør derfor vurderes av en lege som er vant til det, som regel en 

indremedisiner eller kardiolog. QT-tiden er kortere ved takykardi og lengre ved 

bradykardi, så intervallet må justeres i forhold til frekvensen (og kalles da korrigert, 

QTc). QTc > 0,50 s er assosiert med stor arytmifare. 

  

 Litt mer om VES versus SVES  

Supraventrikulære ekstrasystoler har ofte en P-bølge som ser annerledes ut enn en P 

som starter i sinusknuten, mens QRS er smalt (<0,12 s) og normalt. Men hvis 

ekstrasystolen kommer tett etter slaget foran, kan ledningssystemet være fortsatt tregt, 

og det kan bli forsinket overledning (lengre PQ-tid, grenblokk). 
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Ventrikulære ekstrasystoler kommer fra ventriklene, og er ikke overledet gjennom 

ledningssystemet. Derfor blir de brede (> 0,12 s). Kommer de fra høyre ventrikkel, vil 

de minne litt om venstre grenblokk, mens de fra venstre hjertekammer gjerne likner 

høyre grenblokk. 

 

 

 

 

Arytmier både fra forkamre og hjertekamre kan utløses av betennelser i hjertet, skader 

(infarkt, hjertekirurgi), arr etter infarkt eller hjerteoperasjoner. Postoperativ 

atrieflimmer er svært vanlig etter all hjertekirurgi. Hvis områder i atriene skades så 

det blir «øyer av ikke-ledende» vev, kan det bli sirkelstrømmer som gir atrieflutter 

rundt skadeområdet. Postoperativt AV-blokk er en trussel etter inngrep nær AV-

knuten. Pasientene får ofte midlertidige pacemakertrådet stukket inn i myokard og 

tredd ut gjennom brystveggen, for så ev. å kunne kobles til en utvendig temporær 

pacemaker. Noen ender opp med å få permanent innoperert system. 
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Effekt av antiarytmika 

  

Betablokkere og verapamil / diltiazem 

Betablokkere bremser pacemaker- og ledningscellene og dermed hjertefrekvensen. De 

kan gi blokk i sinusknuten og i AV-knuten. 
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Flekainid 

Flekainid brukes for å forebygge og ev stoppe anfallvis atrieflimmer og SVT. 

Medisinen hemmer natriumkanalene og derved fase 1 i aksjonspotensialet og 

ledningshastigheten i hjertet. QRS blir bredere, opptil 25% økning forekommer. Ved 

kraftig breddeøkning bør s-flekainid måles hvis pasienten må ha medisinen. 

 

Adenosin 

Adenosin gis som rask bolusinjeksjon intravenøst for å gi forbigående blokk som kan 

stoppe mange SVT’er. Bradykardien eller pausen som kommer, følger gjerne av en 

reflektorisk sinustakykardi, men iblant også av en (som regel kortvarig) atrieflimmer. 

Medisinen brukes ikke for å skille mellom SVT (der den oftest virker) og VT (der den 

ikke virker) fordi det ved VT kan utløses alvorlig blodtrykksfall. 

 

Digitalis 

Digitalis var før den viktigste hjertemedisinen, men har nå bare et lite bruksområde 

igjen: raskt overledet atrieflimmer hos en pasient med hjertesvikt, og ved SVT hos 

barn. Medisinen hemmer en av hjertepumpene og stimulerer vagus. EKG kan få 

karakteristiske forandringer: skålformede ST-senkninger. Ved overdoser kan en få 

arytmi: atrietakykardi med blokk er den typiske rytmeforstyrrelsen. Eldre kvinner som 

bruker digoxin og har redusert nyrefunksjon, er de mest utsatte. 

  

Pacemaker-EKG 

Først en generell sak: hos en pasient som skal elektrokonverteres, og har en 

pacemaker, må sjokkstrømmen gis mellom rygg og bryst (på tvers av 

pacemakerledningen) fordi den vanlige plasseringen mellom en kondensator oppe til 

høyre og den andre nede til venstre på brystet, vil gi induksjonsstrøm i ledningen og 

vevsskade i myokard ved ledningstuppen, slik at pacingen kan svikte varig. 
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En pacemaker kan stimulere i ett kammer (énkammerpacing i atrie (A) eller 

ventrikkel (V), eller begge steder (D for double). Pacerinnstillingen beskrives med 

bokstavkoder, og første bokstav betegner hvor den stimulerer. Den neste bokstaven 

viser hvor pacemakeren «senser», dvs registrerer elektrisk aktivitet. Tredje bokstav 

viser hva den gjør når den registrerer et signal: hemmer (inhiberer, I), eller stimulerer 

(«trigger», T) eller begge (D). 

VVI-pacing er vanlig ved atrieflimmer med blokk: da stimuleres hjertekammeret (V), 

den senser i hjertekammeret (V), og hvis det kommer et spontant QRS, stimulerer den 

ikke (I). 

AAI-pacing ble brukt mer før, ved syk sinusknute, men ellers normalt ledningssystem.  

DDD-pacing er vanlig. Da stimuleres både atriet og ventrikkelen ved behov, slik at 

når sinusknuten gir passelig raske P-bølger, registrerer pacemakeren det og følger opp 

med ventrikkelpacing – den «by-passer» et AV-blokk. 

Endelig brukes i blant en fjerde bokstav, R for «rate». Da bruker pacemakeren en 

sensor som registrerer bevegelse (eller andre tegn på økt aktivitet), og kan øke 

stimuleringsfrekvensen etter behovet.  

I en intensivavdeling brukes ofte midlertidig (temporær) pacing. Da er elektrodene 

ofte ustabile, og det kan bli svikt både av pacer- og sensefunksjonen. Det er viktig da 

å varsle vakthavende lege!  

 

 

Oversensing:  

Her med pacerspikes foran de 2 første (og senere brede), men ingen foran den alt for 

langsomme sinusrytmen: PM «tror» ventriklene slår fordi den får falske signaler pga 

dårlig kontakt mellom ledning og ekstern pacer. 
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Undersensing:  

Pacemaker registrerer ikke at kammeret slår, og stimulerer selv om det er egenrytme. 

 

 
 

 

 

Endelig har vi kardial resynkroniseringsbehandling (Cardiac Resynchronization Therapy, 

CRT). Mange hjertesviktpasienter har brede QRS-komplekser, og særlig et venstre grenblokk 

svekker hjertets pumpeevne fordi det blir slark i bevegelsene når høyre hjertekammer slår før 

det venstre. En pacemakerelektrode kan da føres via høyre forkammer inn i en vene p 

overflaten av venstre hjertekammer, og når pacemakeren stimulerer samtidig både her og i 

høyre hjertekammer, blir QRS-kompleksene smalere og kamrene slår igjen i takt. Slik pacing 

kan gis fra en spesialpacemaker (CRT-P) eller fra en innoperert hjertestarter (defibrillator), 

CRT-D. 
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 Tamponade 

Væske i perikard kan ha mange årsaker, men forholdsvis lite skjer med 

hjertemuskelen og EKG. Hjertet får tømt seg fint, men når den lite ettergivelige 

perikardhulen fylles med væske, vil hjertet bli klemt slik at fyllingen av kamrene 

hindres. Blod og annen væske leder strøm dårlig, så QRS-utslagene blir mindre. 

Hjertet kan også skvulpe pendelaktig i væsken og gi vekselvis høyre og venstre akse 

(QRS alternans). 
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Perikarditt 

 

Ved betennelse i hjerteposen, en perikarditt, vil ofte PR-segmentet helle nedover i 

forhold til grunnlinjen. Det skyldes trolig at myocyttene som ligger ut mot perikard, 

skades og får kortere aksjonspotensialer, så atrie-T (Ta), som er negativ, starter 

tidligere enn ellers og trekker PR-linjen ned.  
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Hjerneslag og hodeskader 

Bisarre T-bølger etter hjerneslag 

 

 

 

Etter et hjerneslag og hodeskader kan det komme bizarre EKG-forandringer uten at 

det betyr at det også er hjertesykdom. Slike forandringer kommer særlig når det er 

forhøyet intrakranielt trykk, for eksempel pga blødning. QRS-utseendet er som regel 

bevart, mens det kan bli ST-avvik, T-bølgeforandringer og forlenget QT-tid. 

  

Betydning av å dokumentere atrieflimmer  

Atrieflimmer gir økt fare for embolisme med hjerneslag til følge. Mange slagpasienter 

har atrieflimmer når de innlegges, og de skal ha sekundærforebyggende 

antikoagulasjonsbehandling så sant de ikke har hatt hjerneblødning. Men risikoen for 

embolisk infarkt er nesten like stor hos de som har paroksysmal atrieflimmer og dem 

er det viktig å oppdage. Urolig puls kan skyldes ekstrasystoli, men hvis en slagpasient 

uten kjent flimmer får rask uregelmessig puls, er det viktig å få tatt 12-kanals EKG så 

en har grunnlag for å antikoagulere. Det samme gjelder for så vidt eldre pasienter og 

hjerte- og karsyke som ikke har hjerneinfarkt, for de bør vurderes for 

primærforbygging. 
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Barneavdeling 

Alt hittil har handlet om voksnes EKG. Hjertet forandres noe gjennom voksenlivet, 

men de store forandringen skjer i nyfødtperioden og de tidlige barneårene. I fosterlivet 

er det stor motstand i de ikke utfoldete lungene så lite blod pumpes gjennom. Hull og 

kanaler i hjerte og blodårer gjør at de to hjertekamrene arbeider under nokså like 

trykkforhold. Det betyr at høyre hjertekammer bidrar mye mer til EKG da enn senere, 

hvor høyre hjertekammer blir tynnvegget fordi blodet lett presses gjennom lungene, 

mens venstre hjertekammer blir kraftig fordi det skal presse blodet ut i det store 

kretsløp der blodtrykket er mye høyere. Først ved 3-4 årsalder ligner barne-EKG mye 

på de voksnes. 

  

 

For bedre å vise høyre hjertehalvdel, «ofrer» man avledningen V4, og flytter den til 

tilsvarende plass på høyre side: 5. høyre interkostalrom i medioklavikulærlinjen, og 

merker den V4R. Dette gjøres i hvert fall opp til 4-5 årsalderen. Det fins tabeller som 

viser normalutslag med angitt f.eks. 98 percentil i de enkelte avledningene, separert for 

kjønn og aldersgrupper. 

 De viktigste forandringene er at barn har 
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De aller fleste takykardianfall hos barn er supraventrikulære, og de kan ofte brytes 

med vagusstimulering. Ispose på pannen utløser dykkerrefleks, og er ofte effektivt, for 

det blir en kortvarig AV-blokk som bryter sirkelstrømmen.  

Hvert år fødes 2-3 norske barn med kombinasjonen døvhet og lang QT-tid i EKG. 

Denne tilstanden ble beskrevet av to norske leger, og kalles Jervell og Lange-Nielsens 

syndrom. Ubehandlet er det høy dødelighet av polymorfe ventrikkeltakykardier og VF. 

Tilstanden skyldes arv i dobbel dose av gen for lang QT-tid. Behandlingen er 

betablokker og ev cochleaimplantat. Noen kan trenge en innoperert hjertestarter (ICD). 

EKG viser den lange QT-tiden. 
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