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KASUISTIKK 1

Historien om Jarl, Håkon og 
en fem år gammel gutt



Kjørekode 1 – gutt, fem år. Hjertebank i forbindelse med lek

Situasjon

Hjertebank, trykk i brystet og svimmel

Var ute, syklet og lekte. Kjente hjertet begynte 
å slå fort. 

Hatt tilsvarende episoder 5-6 ganger før. Da 
opphørt spontant i løpet av fem minutter. Ikke 
hatt helseoppfølging etter slike episoder før.

Bevissthet
Våken og orientert

Respirasjon
Uanstrengt pustearbeid, SpO2 96 %, RF 20 
/min

Sirkulasjon
Varm, tørr og litt blek. Puls 200 /min, BT 95/52



12-avlednings EKG



Jarl og Håkon bestemmer seg for å gjøre en modifisert valsalva manøver



Etter modifisert valsalva manøver



https://youtu.be/MmGiwp2LSlQ

Før

Hjertebank, trykk i brystet og svimmel

Etter

Symptomfri



LITT ARTIG TEORI



I den prehospitale hverdagen bør vi vurdere … 

Intervaller Blokker IskemiRytmer



Du trenger tommelfingerregler

En tommelfingerregel er et prinsipp 

med bred anvendelse, men er ikke strengt 

nøyaktig i alle situasjoner

Bilde: Adobe Stock



Taky betyr rask

Takykardi = raskt hjerte

Taky-arytmi = arytmi med rask frekvens

Paroksysmal = rask og anfallsvis

Illustrasjon: Adobe Stock



Årsaker til takykardier

1. Hensiktsmessig sympatisk 
stimulering

2. Økt automatisitet

3. Re-entry mekanisme

Illustrasjon: Adobe Stock



Det er ikke sinustakykardien i seg selv som skal håndteres 
– det er den underliggende årsaken som må korrigeres

Illustrasjon: Carl R. Christiansen og Adobe Stock



Økt automatisitet Re-entry mekanisme

Det er når det er en arytmi som er årsaken til takykardien, 
at vi skal prøve å gjøre noe med den



Sverker Jerns geniale takykart for å forstå takykardi

Illustrasjon: Carl R. Christiansen



Du må ha oversikt over det elektriske ledningssystemet

Sinusknuten

AV-knuten

Hisske bunt

Høyre gren

Venstre gren

Purkinjefibrene

Bilde: Mona Huang

Illustrasjon: Eiren Nesheim



P-QRS-T, hva er det?

Bilde: Mona Huang

Illustrasjon: Eiren Nesheim og Adobe Stock

QRS-komplekset skal være smalt

Under 120 ms
(< 0,12 sek)



Det er forskjell på disse QRS-kompleksene

Bredt

> 120 ms
(mer enn 0,12 sek)

Smalt

< 120 ms
(mindre enn 0,12 sek)

Illustrasjoner: Eiren Nesheim



Det er bare én grunn til smale QRS-kompleks

…at depolarisasjonen følger den normale ledningsveien

Illustrasjoner: Eiren Nesheim



To grunner til brede EKG-kompleks

1) Ventrikulær rytme

Bradykard
Bred

Ingen P-bølger

2) Grenblokk

Vanlig hjertefrekvens?
Bred

Har P-bølger

Illustrasjoner: Eiren Nesheim



KASUISTIKK 2

Når voksne menn løper 
etter T-banen…



Kjørekode 1, synkope

Situasjon

63 år gammel mann

Løp etter T-banen, men synkoperte

Tidligere frisk

Cirka 185 høy og slank

Bevissthet
Våken og orientert

Respirasjon
Uanstrengt pustearbeid, noe dyspne, 
spO2 98 %, RF 22/min

Sirkulasjon
Varm, tørr, men noe blek. Kalde hender. Puls 
150 og BT: 110/65



EKG med «alternativ» elektrodeplassering



EKG med korrekt elektrodeplassering



Er den regelmessig eller uregelmessig? Vanskelig å si ved høy frekvens





KASUISTIKK 3

Funnet på gulvet i gangen, av 
hjemmesykepleien om morgenen



Kjørekode 1, synkope

Situasjon

Søndag i 14-tiden

99 år gammel kvinne

Funnet på gulvet i gangen av 
hjemmesykepleieren

Snublet i natt, på vei til toalettet?

FCF?

Bevissthet
Våken og orientert

Respirasjon
Uanstrengt pustearbeid, SpO2 97 % 
og RF 16 /min

Sirkulasjon
Varm, tørr og fin farge, radialis godt palpabel, 
BT: 168/69



12-avlednings EKG



Rytmestripe



LITT ARTIG TEORI



Brady betyr sakte

Bradykardi 
= 

saktegående hjerte

Brady-arytmi 
= 

saktegående arytmi



Årsaker til brady-arytmier

1. Sinusbradykardi

2. Erstatningsrytme

Atrial
Nodal
Ventrikulær



Hvorfor er dette sinusbradykardi?

Er det unormalt? Er det farlig?



Hva slags rytme er dette?

1 2 3 4 5 6
300 150 100 75 60 50

Nodal erstatningsrytme

Junksjonal rytme

AV-nodal-rytme





Ved AV-blokk grad 3 er det ingen elektriske ledningen over AV-knuten

Illustrasjon: Eiren Nesheim

Ingen sammenheng mellom P-bølger og QRS-kompleks

Abnormal (og bred) QRS-konfigurasjon

Bradykardi



AV-blokk, grad 3 (totalblokk)

P-frekvens: 90 /min

QRS-frekvens: 36 /min

Transport direkte til arytmisenter for 

pacemaker

Kan ha behov for ekstern pacing

Vær forsiktig ved mobilisering! Har lite 

kardiovaskulær kapasitet!

Illustrasjoner: The ECG Made Easy, 8. utgave 2013, side 41



Hvilken rytme er dette?



Svaret ligger i rytmestripen



OPPSUMMERING



Prehospital EKG handler om mye mer enn å gjenkjenne STEMI

Intervaller Blokker IskemiRytmer



Taky-arytmier kan påvirke pasientene sirkulatorisk

Supraventrikulære takykardier (SVT) er ikke uvanlig, 
og rammer også den unge delen av befolkningen

Vi kan gjøre noe med supraventrikulære takykardier
- Modifisert valsalva manøver
- Ta et «diagnostisk ansvar»

Brady-arytmier kan også påvirke sirkulasjonen

Vær spesielt på vakt for høygradige AV-blokker

AV-blokk grad 3 krever…
- … forsiktig forflytning pga ortostatisk synkope
- … transport til arytmisenter
- … i ytterste konsekvens pacing
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