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TO NETTKURS I EKG – FRITT 
TILGJENGELIG

Det er nå lagt ut et nettkurs om EKG på 
Universitetet i Oslo og OUS’ nettsider:
http://meddev.uio.no/elaring/fag/hjerte-
sykdommer/index.shtml 

og

https://oslo-universitetssykehus.no/
arrangementer/kurs-i-ekg-for-sykepleiere

Nettkurset EKG har legestudenter 
som målgruppe, men vil kunne være nyttige 
for allmennleger, anestesi/intensivleger og 
noen andre spesialiteter, mener forfatterne. 
Jeg vil si at det også er aktuelt for vår egen 
spesialitet. 

Kurset er laget av Knut Gjesdal, Mat-
his Korseberg Stokke og Michael Bjaanes 
(som også har laget alle illustrasjonene).

Den første delen av kurset er «fra 
aksjonspotensiale til EKG». Denne mer 
teoretiske delen av kurset gjennomgår hvile-
membranpotensialet, aksjonspotensialet og 
hvordan hjertets oppbygging og fysiologi 
bidrar til å danne det samlede signalet som 
registreres med EKG-apparatet. Her er det 
både rikelig med gode illustrasjoner og en 
forklarende animasjon. Det er et avsnitt 
«praktisk elektrokardiologi» med god 
beskrivelse av apparatur, koblinger, filtre og 
plassering av elektrodene, akseberegning og 
forståelse av hva utslagene representerer.

Deretter gjennomgås systematisk 
det normale EKG og avvik i de enkelte 
komponentene. EKG presenteres ved ulike 
kliniske scenarier før det kommer en grei 
gjennomgang av arytmier. Til slutt er det en 
interaktiv del med tolkningstrening. Det er 
noen historiske kommentarer som bidrar til 
å live opp teksten. 

Det er en styrke med grundig og lett 
tilgjengelig kursmateriell på norsk. Her kan 
mange i den tiltenkte brukergruppen slippe 
å kjøpe seg lærebok. Det er også meget rikt 
illustrert, både med EKG-er, tegninger og 
animasjoner (se eksempelillustrasjonene). 
Illustrasjonene er egnet for undervisning, og 
forfatterne poengterer at de er kopierbare! 
Se under for et lite utvalg.

Dette vil være et godt pedagogisk 
verktøy.

Knut Gjesdal og Michael Bjaanes har 
også laget et praktisk kurs for EKG-takere/
skopvakter. Det vil bli lagt ut på Oslo uni-
versitetssykehus sin nettside: https://oslo-
universitetssykehus.no/arrangementer/
kurs-i-ekg-for-sykepleiere.

Den første delen av kurset er en bil-
deserie med animasjoner som viser hvordan 
man systematisk kan gå frem når man skal 
tolke et EKG fra en skoputskrift. Den andre 
delen av kurset gir en grundig innføring i 
EKG: hva signalene representerer, hvordan 
det skal tas, hvordan EKG endres ved ulike 
hjertesykdommer og rytmeforstyrrelser. Det 
har veldig mye felles med kurset for medi-
sinere. Det er på ca. 60 sider, riktignok fylt 
opp med mange store og tydelige illustra-
sjoner og begrenset tekst på hver side. 

Forfatterne presiserer at det er en 
legeoppgave å tolke 12-kanals-EKG, men at 
det er fornuftig at alle som tar eller bruker 
EKG til overvåking, kjenner til de viktigste 
sidene ved tolkningen. Leger som selv skal 
holde enklere kurs, kan hente ut mange 
velegnede illustrasjoner med forklarende 
tekst også her.

Olaf Rødevand

Figureksempler på de neste sidene
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