
hjerteforum   N° 4/ 2019/ vol 3211

EKG-SPALTEN
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Dette er et rutine-EKG fra en 60 år gammel 
mann som var antatt å være hjertefrisk. Det 
er definitivt ikke normalt. Hva er problemet?

Dette EKG er altså fra en antatt 
hjertefrisk mann. Prekordialavledningene er 
upåfallende, mens aksene i frontalplanet er 
uvanlige. 

P-bølgene skifter litt fra slag til slag, 
men der de er mest tydelige, er aksen nedad 
(positiv i aVF) og mot høyre (negativ i I). En 
normal P-akse er 0-75o, og unormale akser 
er assosiert med økt forekomst av hjerne-
slag (1). Aksedreining bakover og ikke så 
mye mot venstre, ev. litt mot høyre, skyldes 
oftest et stort venstre atrium med trykkbe-
lastning. Da blir P-bølgen bredere, med mar-
kert negativ avslutning i v1 (negativ Pterminale). 
Kolbjørn Forfang og Svein Simonsen viste i 
1974 (2) at det negative Pterminale-arealet kor-
relerte med endediastoliske trykket i venstre 
ventrikkel hos aortastenosepasienter. Det 
er senere vist at når P-varigheten er ≥ 0,12 
s og den negative P-delen varer i minst 40 
ms og er minst 0,1 mV dyp (1 mm), så er det 
økt risiko for hjerneslag (3) og for atrieflim-
mer (4). 

QRS er isoelektrisk i avledning II 
(60o), og 90o vinkel på det gir 120o, som 

ved et bakre venstre hemiblokk (LPH). Det 
er imidlertid ekstremt sjeldent som isolert 
fenomen, blant annet fordi bakre fasikkel 
får blodforsyningen både fra LAD og RDP. 
Ved LPH skal ikke aksen kunne forklares av 
høyre ventrikkelhypertrofi, et vertikalstilt 
hjerte hos en slank person eller et gjennom-
gått stort lateralt infarkt. Kriteriene er QRS-
akse ≥ 100°, QRS > 110 ms og det skal være 
SI-Q3, rS i avledningene I og aVL og qR i II 
(5). Alle kriteriene passer her, så nær som 
den rette streken som vises i avledning II.

Figur 2. Negativ Pterminale i v1 (25 mm/s) tyder på 
«belastet» venstre atrium.
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Feilkobling
Jeg beklager denne lange vandringen langs 
EKG-kunnskapens yttergrenser. Tolkningen 
er enkel nok: En helt flat EKG-avledning, 
uten P, QRS eller T-utslag, ser man bare 
når avledningen går mellom bena. II-
avledningen skulle ha gått fra høyre arm til 
venstre ben, men her er høyre arm og høyre 
benelektrode (jord) byttet om. Det letteste 
er å se det fra de «unipolare» avledningene: 
aVL og aVF ser normale ut, mens –aVR er 
speilvendt lik aVF. 

Feilkobling av EKG-elektrodene er 
vanlig. I EKG-er som er innsendt fra all-
mennleger til Fürst medisinsk laboratorium 
for tolkning, er 5-10 % åpenbart feilkoplet 
(egne upubliserte data). Den vanligste, og 
lettest å oppdage, er forbyttede armelek-
troder. Da blir både P og QRS negative i I, 
mens v1-v6 er normale. Elektrodeplassering 
på trunkus i stedet for på ekstremitetene 
er heller ikke greit. Aksene dreies da mer 
loddrett, ev. mot høyre. Spor etter nedre-
veggsinfarkt forsvant hos 50 % (6) og 36 % 
av normale EKG ble unormale ved trunkus-
plasserte avledninger (7).

Dette er en utfordring i vinterlandet 
Norge, der pasientene kommer med lag på 
lag med stillongs, og EKG-takerne tar snar-
veier som tolkeren ikke vet om. Mange sier 
de har (feil)lært det slik under sykepleier- 
eller legesekretærutdannelsen. Løsningen er 
såre enkel: Håndleddene er lett tilgjengelige, 
så det er ingen grunn til å feste foran skul-
drene. Jordkabelen, som vanligvis plasseres 
på høyre ben, kan festes hvor som helst. 
Hvis man smyger venstre benelektrode 
ovenfra og ned under lyskebåndet, er det 
nok til å gi en korrekt avledning. Feil telling 
av intercostalrom er også vanlig og kan føre 
til at anteroseptale skader overses eller 
oppdiktes, og forbytting av prekordialer kan 
gi falskt infarktbilde. En god oversikt er gitt 
fra Bayés-de Lunas gruppe (8).

Konklusjon
Hvis et EKG virker rart, overvei alltid 
muligheten for feil elektrodeplassering eller 
oppkopling.
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