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Arbeids-EKG og prognose
Gunnar Erikssen, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet

Arbeids-EKG er en test der en person 
utsettes for økende fysisk belastning 
under EKG-overvåking. Belastningen 

utføres vanligvis på ergometersykkel eller trede-
mølle, og det er fordeler og ulemper knyttet til 
begge metodene. Maksimal belastning oppnås 
sikrest på tredemølle, mens belastning på ergo-
metersykkel gir teknisk mer pålitelige EKG- og 
blodtrykkregistreringer.

Arbeids-EKG var opprinnelig et diagnos-
tisk verktøy som ble utviklet med tanke på 
påvisning av koronar iskemi i form av typiske 
ST-T-forandringer i EKG og/eller anginoide 
symptomer, og metoden er den som er mest 
brukt til dette formålet. Myokardscintigrafi og 
ergometri-ekkokardiografi er supplerende un-
dersøkelser som kan gjøres i tilslutning til en 
arbeidstest og som kan øke den diagnostiske 
presisjon. Arbeids-EKG med samtidig måling 
av O2-forbruk og CO2-utskillelse (ergospirome-
tri) kan også gi verdifull tilleggsinformasjon. 
Disse supplerende undersøkelsene er ikke tema 
for denne artikkelen.

I forbindelse med et arbeids-EKG kan man 
i tillegg til eventuelle EKG-forandringer få mye 
annen informasjon, blant annet arbeidskapasi-
tet og utvikling av hjertefrekvens og blodtrykk 
under og etter belastning. Slike opplysninger er 
vist å kunne gi betydelig prognostisk informa-
sjon, og forskning på dette feltet vies stor opp-
merksomhet i utenlandske tidsskrifter. Nedenfor 
gjennomgås noe av den viktigste litteraturen når 
det gjelder arbeids-EKG som prognostisk verk-
tøy i ulike kliniske situasjoner.

Kliniske undergrupper

Asymptomatiske individer 
Risiko for utvikling av koronarsykdom blir 
vanligvis vurdert ut fra de såkalte ”klassiske” 
risikofaktorene. Disse er foruten alder og kjønn, 
totalkolesterol, systolisk blodtrykk og røykesta-
tus. I et epidemiologisk perspektiv kan disse 
enkle parametrene bidra til en meget effektiv 
risikostratifisering av asymptomatiske indivi-
der. Ut fra store befolkningsundersøkelser er det 

laget modeller der man kan lage grove risiko-
estimater (1,2). På individnivå kan imidlertid 
slike risikoestimater bli for unøyaktige, og data 
fra arbeids-EKG kan øke presisjonen i betyde-
lig grad (3). 

I løpet av de siste 10 årene er det publisert 
flere store epidemiologiske arbeider som do-
kumenterer at arbeidskapasiteten er en meget 
sterk prediktor for sykdom og død hos asymp-
tomatiske kvinner og menn (4-7). Andre sterke 
prediktorer er lav maksimal hjertefrekvens (6,7) 
og langsomt fall i hjertefrekvens etter arbeids-
belastning (8,9). Disse parametrene er også 
sterke prediktorer for plutselig død (8). Rask 
blodtrykksstigning på lav belastning (6) og tegn 
til iskemi i EKG under belastning (6,7) er også 
signifikante prediktorer for kardiovaskulær død, 
men adskillig svakere enn arbeidskapasitet og 
maksimal hjertefrekvens. 

I to store studier er det vist at hvis man kom-
binerer data fra arbeids-EKG og konvensjonelle 
risikofaktorer, så kan dette modifisere og bedre 
risikostratifiseringen i betydelig grad (6,7). På 
denne bakgrunn er det i de siste retningslinjene 
fra AHA/ACC anbefalt å gjøre arbeids-EKG av 
prognostiske årsaker hos asymptomatiske høyri-
sikoindivider (3). 

Av spesiell interesse er det at risikostrati-
fisering basert på henholdsvis konvensjonelle 
risikofaktorer og data fra arbeids-EKG i noen 
grad plukker ut forskjellige risikoutsatte indivi-
der (6). En mulig forklaring på dette kan være 
at de konvensjonelle risikofaktorene influerer 
på selve utvikling av ateromatose, mens data fra 
arbeids-EKG kan avsløre manifest, asymptoma-
tisk koronarsykdom. 

Diabetikere 
Asymptomatiske diabetikere har gjennom-
snittlig like høy risiko for kardiovaskulære 
hendelser som ikke-diabetikere som har hatt 
hjerteinfarkt og har også høyere forekomst av 
stum iskemi (10). Akkurat som for asymptoma-
tiske ikke-diabetikere med mange risikofaktorer 
er risikostratifisering av særlig stor betydning 
i denne pasientgruppen. Flere epidemiologiske 
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studier viser at arbeids-EKG kan være et effek-
tivt verktøy i så måte. 

MiSAD-studien (738 asymptomatiske dia-
betikere) viste at signifikante ST-senkninger 
var assosiert med 4 ganger så høy risiko for 
død, ikke-fatalt infarkt eller utvikling av angina 
pectoris enn fravær av ST-senkninger. Fravær 
av ST-senkninger var på sin side assosiert med 
ganske god prognose (11). I en studie som in-
kluderte 1263 menn med diabetes type 2 var 
arbeidskapasitet en sterk prediktor for død, og 
i multivariate analyser var hver økning i ar-
beidskapasitet på 1 MET assosiert med 25 % 
reduksjon i dødelighet (12). Flere studier viser 
også at data fra arbeids-EKG har additiv prog-
nostisk verdi. I en studie som inkluderte 2854 
diabetikere, var arbeidskapasitet og signifikante 
ST-senkninger sterke, additive prediktorer for 
koronar hjertedød. Man delte gruppen inn etter 
om EKG var positivt, grensepositivt eller nega-
tivt og etter om deltagerne var ”fit” eller ”unfit”. 
Man fant da at kombinasjonen positiv/”unfit” 
hadde 5 ganger høyere risiko for kardiovasku-
lær død enn kombinasjonen negativ/”fit” (13). 

Som vist ovenfor er stigning og fall i hjerte-
frekvens under og etter en belastningstest sterke 
prediktorer for sykdom og død hos ikke-diabeti-
kere. Autonom dysfunksjon og endringer i sym-
patisk og parasympatisk tonus er antatt å spille 
en rolle når det gjelder kronotrope og kronode-
pressive responser. Diabetikere har en høyere 
insidens av autonom dysfunksjon (14). I en stor 
studie av 2333 mannlige diabetespasienter var 
fallet i hjertefrekvens 5 minutter etter en maksi-
mal belastningstest en sterk prediktor for død og 
for kardiovaskulær død (15). Den prognostiske 
betydningen av kronotrope responser hos dia-
betikere er hittil ikke studert, og det trengs flere 
studier som kan belyse den prognostiske betyd-
ning av hjertefrekvens under og etter arbeidsbe-
lastning hos diabetikere (10). 

Mistenkt eller kjent, stabil 
koronarsykdom
Dette er en stor og heterogen gruppe pasienter. 
De mest symptomatiske som får påvist signi-
fikante koronare stenoser, vil i dag oftest bli 
revaskularisert, hvis ikke risikoen er for stor i 
forhold til antatt symptomatisk eller prognostisk 
gevinst. Arbeids-EKG er her det mest brukte 
verktøy både diagnostisk og prognostisk. 

I en stor studie som omfattet 6213 menn 
med gjennomsnittslader 55 år som var henvist 
til arbeids-EKG grunnet mistenkt koronarsyk-
dom, var arbeidskapasiteten en sterkere predik-
tor for død enn konvensjonelle risikofaktorer 
(16). I en tilsvarende gruppe bestående av 3400 
menn som var henvist til myokardscintigrafi, 
var arbeidskapasiteten en sterkere prognostisk 
indikator enn både arbeidsinduserte perfusjons-
defekter i myokard og utbredelsen av koronar-
sykdom vurdert ut fra koronar angiografi (17). 
Tilsvarende funn er gjort hos kvinner (5). 

Frekvensresponser under og etter belast-
ning kan også gi mye prognostisk informasjon 
i denne pasientgruppen. Mest vanlig er det å se 
på maksimal hjertefrekvens, og i en fersk studie 
av 1959 personer med mistenkt eller kjent koro-
narsykdom (5 % kvinner, oppfølgingstid 5,4 år) 
var maksimal hjertefrekvens en sterk predik-
tor for død, og nesten like sterk som arbeids-
kapasiteten (18). Et overraskende funn i denne 
studien var ellers at rask frekvensøkning tidlig 
under belastningen var assosiert med bedret 
overlevelse. Dette i motsetning til en studie av 
458 pasienter med erkjent koronarsykdom (6 
års oppfølging) der rask hjertefrekvensøkning 
tidlig under en belastningstesten tvert imot var 
en prediktor for infarkt og død (19). I en studie 
ga belastningstrinnet ved passerte 100 i hjer-
tefrekvens prognostisk tilleggsinformasjon på 
toppen av arbeidskapasitet og maksimal hjerte-
frekvens (20). 

Tegn til iskemi i EKG under arbeidsbe-
lastning kan også gi prognostisk informasjon 
hos pasienter med kronisk koronarsykdom. I 
TIME-studien som omfattet 292 pasienter ≥ 
75 år med kronisk angina (oppfølgingstid ca. 
1 år), var fravær av signifikante iskemiforand-
ringer under arbeids-EKG et godt prognostisk 
tegn, og tilstanden kunne behandles konserva-
tivt (21). I en studie av 766 pasienter som hadde 
hatt infarkt for > 2 år siden (gjennomsnittsalder 
57 år, oppfølging 7 år) konkluderte man med 
at iskemi-forandringer uten angina indikerte 
mindre alvorlig iskemi og bedre prognose enn 
iskemi med angina. Risikoen for hjertedød eller 
ikke-fatalt infarkt var omtrent dobbelt så stor 
i den siste gruppen (22). I en studie av 1286 
kvinner som var henvist til arbeids-EKG pga. 
nyoppståtte brystsmerter fant man signifikante 
tegn til iskemi hos 160, og disse gjennomgikk 
koronar angiografi. Når man tok hensyn til 1-3 
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av de tre parametrene fra belastingstesten (mak-
simal hjertefrekvens > 150, tilbakegang av ST-
senkningene innen < 1 minutt og tredemølletid 
> 6 minutter) kunne antall negative angiogram-
mer teoretisk sett vært redusert med 21 % -55 % 
(23).

Etter akutt hjerteinfarkt
I løpet av de siste 25 år er det skjedd flere re-
volusjoner når det gjelder behandling av akutt 
hjerteinfarkt, parallelt med at mer sensitive 
myokardskademarkører er tatt i bruk. Den siste 
store endringen skjedde for bare få år siden da 
man innførte akutt PCI som primærbehandling 
ved akutt ST-elevasjonsinfarkt (24) og ruti-
nemessig hasteangiografi etter non-ST-eleva-
sjonsinfarkt (25). Alle epidemiologiske studier 
vedrørende den prognostiske betydning av data 
fra arbeids-EKG etter akutt hjerteinfarkt er ba-
sert på pasientmaterialer fra tiden før dette para-
digmeskiftet. 

I en studie basert på 255 pasienter (gjen-
nomsnittsalder 48 år) som hadde infarkt i 1981-
85 ble det gjort arbeids-EKG før utreise og 
koronar angiografi innen 6 måneder på 150 pa-
sienter. Arbeidskapasitet og antall affiserte kar 
var de viktigste prediktorer for fatale eller ikke-
fatale kardiovaskulære hendelser (26). Sympto-
mbegrenset arbeids-EKG er vist å gi betydelig 
mer prognostisk informasjon enn en tilsvarende 
test med lav intensitet. Aller høyest risiko hadde 
de som ikke kunne gjennomføre arbeids-EKG 
(27). Den største studien vedrørende den prog-
nostiske betydningen av arbeids-EKG etter in-
farkt kommer fra GISSI-2-databasen (28). 6296 
pasienter hadde arbeids-EKG innen 4 uker etter 
infarktet. 3923 pasienter ble ikke testet pga. 
kontraindikasjoner. Etter 6 måneder var døde-
ligheten i de to gruppene hhv. 1,3 % og 7,1 %. 
Lav arbeidskapasitet (< 100W) og angina under 
belastning (med eller uten tegn til iskemi i 
EKG) var prediktorer for død. Forfatterne kon-
kluderte med at man under oppfølging etter 
infarkt burde fokusere mest på pasienter som av 
ulike grunner ikke kan belastes. En innvending 
i denne sammenheng kan være at oppfølgingsti-
den var kort. En annen studie viste at pasienter 
med tegn til iskemi ved arbeids-EKG etter akutt 
infarkt hadde relativt lav risiko for død pga. kor-
onarsykdom de første 4 årene, men at risikoen 
etter 4 år økte kraftig (29). Et lignende fenomen 
er observert 3-4 år etter bypass-kirurgi (30). 

Etter bypasskirurgi
Det er gjort få studier når det gjelder bruk av 
arbeids-EKG som prognostisk verktøy etter 
bypasskirurgi. I den største og viktigste studien 
gjenomgikk 508 pasienter arbeids-EKG og thal-
liumscintigrafi etter operasjon i 1990-1993. 
Oppfølgingstiden var 3 år. Den aller sterkeste 
prediktoren for fatale og ikke-fatale koronare 
hendelser var perfusjonsdefekter i myokard 
(hvile + belastning). De nest sterkeste predik-
torene var knyttet til belastningstesten og var i 
rangert rekkefølge arbeidskapasitet, arbeidsin-
dusert angina, stressinduserte perfusjonsdefek-
ter og liten økning av hjertefrekvensen (30). 

Kronisk hjertesvikt
Pasienter med kronisk hjertesvikt er en hete-
rogen gruppe som har generelt dårlig progno-
se tross moderne medisinsk behandling, men 
variasjonene er store (31). Arbeids-EKG med 
simultan måling av O2-forbruk og utskilling av 
CO2 (ergospirometri) er blitt ”hjørnesteinen” i 
risikostratifisering av slike pasienter, selv om 
for eksempel ejeksjonsfraksjon, NYHA-klasse 
og etiologi også spiller en rolle prognostisk. 
Maksimalt oksygenopptak var den første er-
gospirometriske parameter som ble funnet å ha 
prognostisk verdi, og dette kan ofte estimeres 
ganske nøyaktig gjennom vanlig belastnings-
testing (se nedenfor), men etter at ratio mellom 
ventilasjonsintensitet og CO2-utskillelese (”VE/
VCO2 slope”) ble funnet å være en minst like 
sterk, komplementær prognostisk faktor (32,33), 
regnes ikke vanlig arbeids-EKG i dag som et 
godt nok verktøy for risikostratifisering av pasi-
enter med kronisk hjertesvikt. 

Medfødt hjertesykdom
Populasjonen av voksne med medfødt hjerte-
feil er voksende, spesielt andelen av dem med 
alvorlige feil. De fleste pasientene er operert 
én eller flere ganger, og i oppfølgingen inngår 
bl.a. funksjonstesting - ikke minst hvis man har 
mistanke om at det kan nærme seg indikasjon 
for ny kirurgi. Ergospirometri vil ofte være å 
foretrekke, men det ligger også mye prognostisk 
informasjon i vanlig arbeids-EKG. NYHA-klas-
se underestimerer ofte den sanne arbeidsfysiolo-
giske begrensning hos pasienter med medfødte 
hjertefeil. Den største studien som til nå er gjort 
når det gjelder å kartlegge denne gruppen ar-
beidsfysiologisk og prognostisk omfattet 335 
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pasienter med et bredt spektrum av kongenitte 
hjertefeil. De sterkeste prediktorene for hospi-
talisering eller død under 1 års oppfølging var i 
univariatanalyser NYHA-klasse, arbeidskapasi-
tet, type hjertefeil, maksimal hjertefrekvens og 
alder ved første operasjon. I mulivariate analy-
ser var kun NYHA-klasse og arbeidskapasitet 
signifikante (34).

Oppsummering 
Som det fremgår av oversikten ovenfor er 
arbeids-EKG et kraftig prognostisk verktøy ved 
en rekke tilstander. Når metoden brukes i diag-
nostisk øyemed, vil man være mest opptatt av 
tegn til iskemi. Hvis man bruker arbeids-EKG 
som prognostisk verktøy, kommer imidlertid is-
kemi-tegnene i bakgrunnen sammenlignet med 
andre parametre. Først og fremst gjelder dette 
arbeidskapasitet og hjertefrekvensvariasjoner 
under og etter belastning. Tabellen gir en grov 
oversikt over de sterkeste arbeidsfysiologiske 
prediktorene ved ulike tilstander. 

Arbeidskapasiteten 
Arbeidskapasiteten har enorm prognostisk kraft, 
men det kan være krevende å bruke denne pa-
rameteren i klinisk praksis på grunn av man-
glende standardisering. Pasientene belastes på 
både tredemøller og ergometersykler, og det 
brukes et utall forskjellige testprotokoller. Ikke 
minst er arbeidskapasiteten avhengig av alder. 
Maksimal arbeidskapasitet er synonymt med 
maksimalt oksygenopptak. Dette anslås mest 
nøyaktig gjennom ergospirometri, men utstyr til 
slike målinger er mange steder ikke tilgjengelig. 

Man kan da i stedet estimere oksygenopptaket, 
idet for eksempel sykling på 50W i ett minutt 
svarer til et oksygenforbruk på ca. 700 ml/min. 
Dette forutsetter at testpersonen er i hemody-
namisk ”steady state” (35), hvilket krever at 
vedkommende klarer å holde på i minst 2 mi-
nutter på samme belastning. Hvis man vil bruke 
vanlig arbeids-EKG til å estimere maksimalt 
oksygenopptak er det derfor nødvendig å be-
nytte protokoller der testpersonen kan fortsette 
i minst 2 minutter på hvert belastningstrinn. En 
person på 70 kg som klarer 100W på sykkel i 2 
minutter har da et maksimalt oksygenopptak på 
minst 20mL/kg/min. Av standardiseringshensyn 
er det vanlig å regne om videre til metabolske 
ekvivalenter (”METS”). 1 MET er definert som 
et oksygenforbruk på 3.5mL/kg/min, og svarer 
til hvilestoffskiftet. Ut fra antall METS kan man 
så ved hjelp av nomogrammer lese av hvor høy 
arbeidskapasiteten er i forhold til aldersgruppe 
(5).

Hjertefrekvensprofiler
Den kronotrope responsen er heller ikke – tross 
sin store prognostiske betydning – uproblema-
tisk å bruke i klinisk praksis. Også maksimal 
hjertefrekvens er sterkt aldersavhengig, og som 
standard er det foreslått å bruke prosent hjer-
tefrekvensreserve (%HF) definert som %HF = 
(Max HF – hvile HF)/(220 – alder – hvile HF) i 
beskrivelsen av den kronotrope responsen (36). 
Et annet problem har vært bruk av betablokkere, 
men en studie viste nylig at svak kronotrop re-
spons også kan brukes som prognostisk markør 
hos pasienter som bruker betablokkere (37). 

Fall i hjertefrekvens etter avsluttet 
belastningstest er en omtrent like 
viktig prognostisk markør som den 
kronotrope responsen. På grunn av 
de ulike testprotokoller (både under 
belastning og hvile) som er benyt-
tet i ulike studier, er det betydelige 
variasjoner i hva som ansees som 
”normalt” og ”unormalt”. 

Arbeidskapasitet som 
modifiserbar risikofaktor
De klassiske risikofaktorene (to-
talkolesterol, systolisk blodtrykk 
og røykestatus) hører til de så-
kalte ”modifiserbare” risikofakto-
rene, og intervensjonsstudier har 

Tabell 1

Arbeids- 
kapasitet

Hjertefrekvens-
profil¹

Iskemi-
Tegn²

Asymptomatiske 4,5,6,7 6,7,8 6,7
Diabetes 12,13 15 11,13
Mistenkt eller kjent stabil 
koronarsykdom

5,16,17,23 18,19,20,23 21,22,23

Etter akutt hjerteinfarkt 26,27,28,29,30 30 28,29,30
Etter bypasskirurgi 30 30 30
Kronisk hjertesvikt 32,33 ? -
Medfødte hjertefeil 34 34 -

¹ Maksimal hjertefrekvens, hjertefrekvens på lav belastning eller re-
duksjon av hjertefrekvens på bestemte tidspunkter i hvilefasen.
²Angina pectoris og/eller signifikante ST-senkninger (dvs. ST-senkning 
≥ 1,0 mm 0,08 sekunder etter J-punktet) under eller etter arbeids-EKG
Oversikt over de prognostisk viktigste data fra testing med arbeids-
EKG, og henvisninger til den litteratur som er omtalt i artikkelteksten
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vist at endringer i disse er assosiert med endret 
prognose. Man vet ennå ikke med sikkerhet 
om aktiv økning av arbeidskapasiteten - en av 
de kraftigste kjente prediktorer for sykdom og 
død – i seg selv gir bedret prognose (38). Så 
langt indikerer imidlertid epidemiologiske stu-
dier (39) og metaanalyser av litteratur fra ulike 
hjerterehabiliteringsprogrammer at økning av 
arbeidskapasiteten gjennom trening bedrer lang-
tidsoverlevelse ved de fleste av de tilstander 
som er omtalt i denne artikkelen (40).
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