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EKG-SPALTEN
Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Denne EKG-utskriften er fra en 57 år gammel kvinne som var i alminnelig god form og følte 
seg frisk, men hadde reagert på at hvilepulsen var litt lav.

Se apparatets tolkningsforslag. Hvordan vil du tolke det?
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Computere kan gi   
villedende forslag
Når en får et EKG til tolkning, er det ofte 
nyttig å kaste et første blikk på det og 
se om det er teknisk bra og sjekke hvor 
eventuelle utfordringer kan ligge. Se på 
kalibreringssignalet her (Fig 4): stolpene 
er skrå og hjørnene runde. Det passer med 
at filtersettingen er feil: muskelstøyfilteret 
klipper ned signaler, inklusive QRS med 
høyere frekvens enn 35 hertz, i varierende 
grad. QRS-kompleksene er små og ser 
pene ut, men frekvensen kan ikke være 90/
min, som tolkningsprogrammet foreslår. 
De to arkene representerer 10s registrering 
og viser 8 komplekser. Det tilsvarer om 
omtrentlig frekvens på 8x6= 48/min.  

Hva er frekvens og rytme?
Det er tydelige P-bølger med normal akse 
(0-70o) i normal, konstant avstand til QRS. 
Tolkningsprogrammet sier sinusrytme, 
ventrikulære og supraventrikulære ekstra-
systoler samt forlenget QT-tid. PP-inter-
vallene varierer litt, forenlig med bradykard 
fysiologisk sinusarytmi, 45/min. Men 
hvorfor teller programmet det dobbelte? 
Svaret er sannsynligvis at QRS-utslagene er 
små (nedklippet av muskelstøyfilteret), så 
T-bølgen rager over QRS i V2. Den er bred 
og feiltolkes derfor som VES. Mellom T- og 
P-bølgene er det i V1-V4 en hump som 
likner P (Fig 5). Den er ikke midtveis mellom 
P-ene, som den ville være ved et 2:1-blokk, 

og den synes ikke i standardavledningene 
(frontalplanet). Aksen er derfor bakfra/for-
over, usannsynlig for en P, og avstanden til 
QRS foran er konstant. 

Mest sannsynlig er dette signaler utløst av 
hjertets bevegelser i thorax, selv om slike 
artefakter oftere sees i systolen like foran 
eller bak prekordiale T-bølger. Trolig er 
det disse som feiltolkes som (blokkerte) 
supraventrikulære ekstrasystoler. Maskinen 
har målt QT-tiden til 0,42s, hvilket er 
rimelig, mens QTc er beregnet til 0,52s 
(betydelig forlenget). Med korrekt frekvens 
gir Bazetts formel QTc= 0.38s, som er 
normalt.

Sinusbradykardi hos       
ellers friske
I en gammel amerikansk studie av 1172 
friske ikke-trenende personer >40 år, hadde 
drøyt 4% hvilepuls <50/min. Disse ytte 
signifikant mer på tredemølle enn kontrol-
lene, så de var nok generelt i bedre form. 
Ved siste oppfølging (observasjonstiden 
ikke oppgitt) var det signifikant flere av de 
bradykarde som hadde lette overlednings-
forstyrrelser (venstre aksedeviasjon, AV-
blokk grad I, inkomplett eller komplett høyre 
grenblokk), men det var ikke-signifikant 
færre som hadde synkoper, pacemakerbe-
hov eller hadde utviklet annen hjertesyk-
dom (1). En høy hvilepuls er assosiert med 
sykdom og forkortet livslengde (oversikt, 2). 
Imidlertid, da hvilepulsen ble relatert til bruk 
av flekainid som markør for paroksystisk 
atrieflimmer i ellers antatte normale hjerter, 
fant vi at hasardratio for at menn utviklet 
atrieflimmer, var 1,3 per 10 slag reduksjon 
av hvilepulsen (3). I Tromsøundersøkelsen 
bekreftet de dette, og viste at sinus-brady-
kardi assosierte med signifikant økt senere 
opptreden av flimmerpuls (4).

Fig 4. 

Fig 5. 
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Er tolkningsprogrammet til 
nytte?
I dette og svært mange andre tilfeller er 
svaret nei. På bakgrunn av en liten studie 
konkluderte vi med at computertolking 
generelt neppe økte feildiagnostiseringen, 
og kunne gi noe veiledning. (5). For den mer 
erfarne EKG-tolker er det fin hjernetrim å 
finne ut hvorfor maskinen har latt seg lure.

Tretrinns EKG-tolkning
Ideelt sett bør EKG-tolkning skje på tre 
nivåer, for eksempel: 
Rent teknisk tolkning: 35 hertz 
muskelstøyfilter har klippet ned signalene. 
Bradykard fysiologisk sinusarytmi 45/min 
med antakelig normale komplekser.
Tolkning i klinisk sammenheng: Funnet har 
neppe klinisk betydning.
Anbefalt tiltak: Trøste med at det kan 
være helsegevinst forbundet med langsom 
hvilepuls.
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