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EKG ved hjertesvikt
Relevante punkter for hjertesviktpolkl:

• Litt historisk

• Hva viser et EKG?

• Litt om tachykardier / bradykardier.

• Hovedvekt på CRT pasienter.

• Min konklusjon.



• Einthoven 
navnga bølger og
takker i EKG.

•Bildet ca 1911
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SA node

AV node



Det normale 
EKG
• Hastighet / vurdere

regelmessighet / 
urgelemessighet

• P bølgen / QRS komplekset/ 
beregne intervaller PQ/QRS/QT 
– dissosiasjon?

• Forsøke å identifisere P bølgen, 
forholdet P bølge QRS / avstand
og antall/ dissosiasjon

• QRS; smalt, normalt , breddeøkt

• Grenblokk
mønster/ventrikulært
slag/aberrant ledning



EKG  ved 
hjertesvikt

• Disse pasientene har i ulike grader et skadet hjerte og det 
er lett å forstå at det da kommer til feil / skade i impuls 
utbredelsen.

• Vi snakker jo om HFrEF, HfpEF, HFmrEF hjertesvikt 
tilstander.

• Å gå igjennom alle mulige EKG forandringer samt 
behandling av disse ulike tilstandene pasientene vil kunne 
inneha er utenfor dette korte innleggets mandat.

• For en hjertesvikt polkl vil jeg fokusere på det vanligste 
som en bør kjenne til og være oppmerksom på.



Tungpust

• Er det hjertet eller lungene som er hovedproblemet?

• Det er sjeldent at EKG er helt normalt ved hjertesvikt 
og vi kan få en årsaks mistanke for tungpusthet
allerede ved å se på EKG.



EKG og hjertesvikt

HJERTEFREKVENSEN
TACHYKARDIER: 

SVT

• → obs tachykardiomyopati pasientene.

atrieflimmer / atrieflutter / atrietachykardi / 

VT

• ->bremset grunnet Betablokker / Cordarone

Rask eller langsom VT 







EKG tatt ved hjertesviktpol ktrl



Bradykardier

Sinusbradykardi / 
sinusarytmi / 
sinusarrest.

• Eldre mennesker, 
redusert kvalitet på 
ledningssystem.

• Obs vi blir pushet 
på å øke 
betablokker 
dosene! 

AV blokk av ulike 
grader.

• OBS dette med for 
negative kronotrope
medikasjon som kan 
gi blokkeringer.

Pacemaker behov??





Venstre 
ventrikkelhypertrofi

• Kammeret har økt 
muskelmasse. 

• Økningen kan vises ved 

1: tykkere vegg 

2: større kammer 

3:komb tykkere vegg & 
større kammer

• Vanligste årsaker: 

Aortastenose / 
hypertensjon / HCM / 
fysiologisk hypertrofi / 
obs lagringsykdom.

• Definisjon: VV masse 
indeksert

Menn ≥115 g/m2 / Kvinner
≥ 95 g/m2 

• Hva skjer med 
EKG?

- Økt muskelmasse 
gir større utslag i 
QRS

- Remodellering kan 
gi akseforandringer

- Myokardfibrose gir 
redusert 
ledningshastighet 
og dermed brede 
QRS





• Lagringsykdom pasientene
og at som regel har ekstrem
VV hypertrofi er ikke mulig å 
«diagnostisere» via EKG.

• Low voltage , pseudo Q
takk og lite tegn til VVH 
sammenlignet med 
ekkokardiografifunn gir sterk
mistanke om denne
sykdommen.



VVH og digoxin effekt med ST senkninger!



Pasientene 
med 

grenblokk!

• Normalt er QRS < 100 ms.

• Ved inflammasjon / fibrose (som etter 
hjerteinfarkt) vil impulsutbredelsen bli 
langsommere og kunne gi intraventrikulært 
ledningshinder.

• Inkomplett grenblokk 110 -120 ms.

• > 120 ms HGB / VGB 





Grenblokk og 
hjertesvikt……

• Dette er viktig da en grenblokk vil kunne gi 
dyssynkron depolarisering av hjertet.

• Dette kan føre til remodellering, væskeretensjon, 
funksjonell AV klaffelekkasjer og hjertesvikt 
symptomer.

• Dette kan vi motvirke med CRT P/D implantasjon. 

• OBS de med høyre ventrikkel pacemaker og mye 
pacing kan også utvikle symptomatisk 
dyssynkroni.











Hva sier Guidelines anno 2021:



Hva når CRT 
pasienter får 
økende 
dyspnoe? 

• Det er ønskelig med høy grad av av
biventrikulær pacing – helst > 95%

• Dette er svært marginale pasienter som 
tåler lite fall i denne pacing graden!

• EKG er nyttig!

• Men også EGM avlesning av CRT.









EKG ved 
hjertesvikt 

• Er det noe dere stusser på ved konsultasjoner dra inn legene!

• OBS CRT pasientene som er dårlige og tåler lite arytmi både av supra og 
ventrikulært opphav. 

• Vi har begynt å ta EKG ved hvert levosimendan oppmøte for å være 
sikker på at vi fanger opp evtl nytilkommet arytmi og de kan da evtl
konverteres under oppholdet!

→ Gammel metode men fortsatt med svært høy verdi og en del av vårt 
daglige  instrument og er med på å avgjøre CRT indikasjon.

(Ref: «Elektrokardiologi forklart og illustret» Gjesdal et al.

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 
failure


