


EKG

•HJERTETS ELEKTRISKE 
AKTIVITET

•(ElektroKardioGram)



EKG - Electrokardiografi

• Registrering av elektr.aktivitet av hjertet over tid

• Gull standard for diagnose av cardiale arytmier - og AMI.

• Kan avsløre/ oppdage elektrolyttforstyrrelser (K+) 

• Kan avsløre lednings-anomalier (Long QT.syndrom f.eks.)

• Screening hjelpemiddel for å avsløre ischemisk hjertesykdom 

under stress tester/ belastnings EKG.

• Til hjelp ved non-cardiale sykdommer (LE/ hypotermi..)



Litt anatomi

Hvordan ta EKG?



His bunt

AV knuten

Sinus knuten









Husk

La elektrodefester ligge i fred når EKG skal 

gjentas innen første døgn/ timer

La ev samme spl. sette elektrodepads slik at 

EKG kan standardiseres før sml av flere 

takinger

Tørr hud best egnet, tørk ev før EKG taking

Pas skal ligge ned, mest mulig avslappet, skal 

ikke snakke under taking



Litt EKG-fysiologi



P-bølgen = kontraksjon av atrier

QRS      = kontraksjon av ventrikler

T-bølgen = Gjøre muskulaturen klar for ny utladning 

(repolarisering)



Elektrisk utladning over 

cellememranen





3 arytmier

man bør kjenne til

ATRIEFLIMMER (forkammerflimmer)

HJERTEINFARKT

HJERTESTANS (VF- VT- Asystoli)



AF

Forkammerflimmer / atrieflimmer

Sinusknuten sender ikke ut elektr signaler

«Nødaggregatet» må inn som reservesystem







AMI - hjerteinfarkt

• Oppdages ved endringer i S-T segmentet av EKG

• ST-depresjon (ofte tidlig i forløpet av ischemi/ myocardskade)

• ST elevasjon (oftest noe senere i forløpet av --»--).   = STEMI

• EKG kan være normalt !  = NSTEMI

• Akutt Myocardial infarction (AMI) 

– Diagnose ved bl.a.  CK / TroponinT - stigning 

– Angio coronarkar

– Ecco Doppler us 



FVI

NVI



Hjerteinf. og EKG over dager

N TIMER DAGER UKER MDR



Hjertestans

VT (ventrikkeltacycardi)

VF (ventrikkelflimmer)

Asystoli



VT



VF



Ventrikulær estrasystole



NOE Å TENKE PÅ : 

Vær klar over at angina pectoris ikke lar seg påvise med et hvile-EKG, 

Forandringene ved angina fremkommer kun under fysiske anstrengelser 

• (det gjøres derfor belastnings-EKG).

• Husk at smerter et sted kan komme fra annet sted: 

• AMI kan gi smerter øverst i abdomen eller bare bak i ryggen.

• Husk at eldre mer enn yngre - og kvinner mer enn menn - :

• Kan ha AMi uten klassiske brystsmerter (stum ischemi/ NSTEMI).


