
EKG tolking og tilbakemelding  
  

EKG skal alltid oversendes hjertemeovervåking/intensivavdeling for tolking. Men som 
ambulansepersonell vil det være nyttig å kunne litt grunnleggende om rytmer og kunne se 
om det er et ST elevasjons infarkt. Noen av pasientene bor uten mobildekning og teknisk svikt 
kan forhindre overføring. Vi skal på tross av dette aldri behandle medikamentelt ut fra egen 
tolkning, men vi kan på bakgrunn av egen kunnskap forberede tiltak (for eksempel gå 
gjennom sjekkliste) til vi får tilbakemelding, evt. gjøre klart til transport. I tillegg kan både 
hjerteinfarkt og selve Metalysebehandlingen føre til livstruende arytmier. Disse kan true ABC 
og vi bør gjenkjenne dem i grove trekk. EKG skal tolkes i en bestemt rekkefølge før en kan 
avgjøre om pasienten har for eksempel en ST heving som indikerer hjerteinfarkt. Alt dette 
kan du lese om i et kompendium om tolkning av EKG skrevet av Knut Gjesdal. (se egen PDF 
fil).   
  

Her ser vi en avledning fra et normalt EKG som viser de forskjellige intervallene som beskrives i 

forklaringene av et EKG.    

  

  

 



  

Nedenfor vises et normalt EKG av en kvinne med brystsmerter som ikke skal ha trombolyse eller 
skal til PCI i første omgang. Men det utelukker ikke et NSTEMI som kan vises ved Troponinstigning 
på blodprøver på sykehus.   

  
  
       

  
  
  
  
  
  
  



  
  

Under vises et ferskt hjerteinfarkt i med ST heving i nedrevegg på hjertet, dvs avledning 11, 

111 og aVF.   

               
  

   
  
  
  
  

   

Sjekkliste  
  

Når ass.lege / kardiolog har tolket EKG og funnet ST hevinger må en finne metalysebag og 
starte utfylling av sjekkliste. Utfylling av sjekkliste kan startes før lege gir tilbakemelding hvis 
en selv ser klare ST hevinger og transport til PCI senter tar mer enn 60 min.  
  

 



Sjekkliste for sykehuset innlandet:  

 
Prehospital trombolytisk behandling.  

  

Pasientens navn:  Fødselsdato:  

Kommune:  Oppdragsdato:  

Delegerende leges navn:  

 

Ambulansepersonell:  

 

  

  Klokkeslett:      Kryss av:  

  

  

Blodtrykk etter MONA:  

  

Alle spørsmålene skal besvares.  Sett ring rundt svaret.  

  

Infarktsuspekte smerter i minst 15 minutter?  Ja  Nei  

Smertevarighet i mindre enn 6 timer?  Ja  Nei  

  

  

Alvorlig skade eller stor operasjon siste 3 uker?  Ja  Nei  

Tidligere hjerneslag eller hjerneblødning?  Ja  Nei  

Blødning fra magesår eller tarm siste måneden?  Ja  Nei  

Pasienten bruker Marevan®, Pradaxa®, Xarelto® eller Eliquis®?  Ja  Nei  

Kjent sykdom med økt blødningstendens?  Ja  Nei  

Systolisk BT > 180 eller diastolisk BT > 110 etter MONA?  Ja  Nei  

Graviditet,  eller fødsel siste uken?  Ja  Nei  

Annen alvorlig sykdom (som sykdom i hjernen eller kreft)?    Ja  Nei  

Alder over 75 år er ikke kontraindikasjon, men eldre pasienter skal ha redusert dose av noen medikamenter, fordi en 

må vise forsiktighet med blodfortynnende medisiner til den pasientgruppen..  

 

Ankomst hos pasient  :  

Smertedebut  :  

EKG sendt  :  

Svar fra sykehuset  :  

Startet transport  :  

Ankomst sykehus  :  

Morfin    

Oksygen    

Nitroglycerin    

ASA/Acetylsalisylsyre  
  

  


