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EKG 
EKG-apparatet fanger opp svake elektriske signaler fra aktiviteten i musklene, og er utsatt for 

forstyrrelser fra andre kilder. Teksten nedenfor drøfter noen av problemene og gir tips om løsninger.  

Om elektroder og avledninger 

Elektroder: EKG-kabelen har ti elektroder som festes på pasientens kropp. Kablene merket L og R 

festes på henholdsvis venstre og høyre håndledd (eller skulder om man foretrekker det), 

mens F og N festes til høyre og venstre ankel eller hofte. Kablene C1 til C6 festes på 

brystkassen. 

Merk at man kan gjøre EKG-opptak med færre enn ti kabler, men ikke på Spirare. 

Elektrodeplassering: Noen lurer på om ekstremitetselektrodene (L, R, F, N) må festes på håndledd og 

ankler, eller om de kan festes på skuldre og hofter i stedet. (Tegningen bak på SPE100/101 

viste sistnevnte plassering.) 

Diagnostica har ingen anbefaling om dette – det må avgjøres av lokal medisinsk ansvarlig. Det 

er et poeng at man alltid bør bruke samme plassering for å få sammenlignbare opptak. 

Avledninger:  Ut fra signalene fra elektrodekablene vil Spirare beregne 12 avledninger. Disse kurvene 

samsvarer ikke én til én med elektrodene – en kurve vil gjerne være basert på signalet fra 

flere elektroder. Avledningene I, II, III, aVR, aVL og aVF er basert på ekstremitetselektrodene 

(armer og ben), mens V1-V6 svarer til brystelektrodene. 

 

Generelt utseende av EKG-signal 

Et opptak gjort med EKG-simulator ser slik ut i normalvisning: 

  
 

Det er vanlig at avledning II har markert positivt utslag, mens aVR er negativ. Også V4 er typisk 

positiv. Dette eksemplet er et signal fra en simulator. Reelle opptak kan se ganske annerledes ut. 

 

 

Med Cabrera får ekstremitetsavledningene en 

annen rekkefølge. Legg merke til at aVR er snudd 

og får nå et positivt utslag. Merk også at utslagene 

på avledningene nå følger hverandre med mer 

gradvise forskjeller. 
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Her er det gjort en feil der elektroder for arm og 

fot er byttet om. Legg merke til at avledning II nå 

er tydelig negativ, noe som ikke er vanlig. 

 

 

Støy på opptak 

Det forekommer noen ganger støy på EKG-kurvene, og denne støyen kan ha forskjellig opphav. 

Dårlige elektroder, brudd på EKG-kabel eller feil på apparat kan være mulige årsaker. I praksis er det 

lite sannsynlig at støy på signalet kommer fra et defekt apparat. I de tilfellene der vi konstaterer 

apparatfeil har symptomet vært at man ikke får kontakt med apparatet i det hele tatt. 

 

  

 

Opptaket overfor ble sendt inn av en Spirare-bruker, og mistanken falt på en defekt kabel. Problemet 

forsvant da kabelen ble byttet. 

Generelt prinsipp: Dersom signalet er så forstyrret at man ikke ser spor av et vanlig EKG-signal må 

man mistenke dårlige elektroder eller kabelbrudd. Med «dårlige elektroder» tenker vi også på 

elektroder som er dårlig festet eller som på annen måte har svak elektrisk kontakt. 

50 Hz-støy 

Det er et kjent problem at strømnettet eller elektriske apparater kan gi støy som kan forstyrre et 

EKG-opptak. Denne støyen har en fast periode på 50 Herz (en Herz (Hz) betyr én svingning per 

sekund), og er ganske lett å kjenne igjen på et opptak. Spirare har et softwarefilter som fjerner mye 

slik støy, men det i noen tilfeller kan likevel en del støy slippe gjennom. 
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Opptaket ovenfor har 50 Hz-støy og er skrevet ut med 25 mm/sek. Legg merke til at det da kommer 

nøyaktig to støypulser for hver mm-markering. Dersom opptaket skrives ut med 50 mm/sek vil 

støyen falle helt sammen med mm-rutene. (Merk for øvrig at avledning II i dette tilfellet har markert 

positive utslag slik man er vant til å se.) 

For å løse dette problemet må man prøve å finne kilden til problemet, som noen ganger kan være et 

elektrisk apparat i nærheten. Vi har bl.a. sett at strømforsyning til PC kan gi slik støy. Det er også vist 

seg at lysrør kan gi elektrisk støy. For å finne kilden kan man bli nødt til å slå av mistenkte apparater 

ett for ett for å se om det gir bedring på signalet. 

Det kan være mulig å fjerne støy ved å sette lavpassfilteret i Spirare ned til 40 HZ. Dette gjøres i 

opptaksbildet. Dette kan påvirke EKG-opptaket noe, men det kan være verd et forsøk dersom man 

plages med mye støy. 

 

Dårlige elektroder 

 

 Opptaket ved siden av kom fra en bruker som 

rapporterte problemer med Spirare EKG. 

Apparatet hadde gjentatte ganger gitt svært 

dårlige opptak slik utskriften viser. Kontakt-

indikasjonen i Spirare (Broken lead detection) 

viste stort sett bare røde signaler. Man hadde 

også gjort opptak med et låneapparat og fått 

omtrent samme resultat. 

 

Man kan se en svak rytme i kurvene, særlig i 

avledning III. Det er mulig dette er et EKG-signal 

– pasienten har i så fall en puls på 165 – 170. De 

lave utslagene forverres ved at man har valgt å 

skrive ut med amplitude på 5 mm/mV. 

 

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at de 

selvklebende elektrodene hadde ligget lenge i 

en skål ved EKG-apparatet. De hadde dermed 

tørket ut og ga dårlig kontakt. 

 

Et forsøk med nye elektroder rett fra posen ga 

et langt bedre resultat. 
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Trådløs EKG 

Noen brukere har hatt problemer med å få kontakt med den trådløse versjonen ev Spirare EKG 

(SPE200). En årsak kan være hindringer i form av vegger mellom PC og EKG-apparat, en annen kan 

være konflikt med andre trådløse nettverk. Dette kan avdekkes ved å bruke en mobiltelefon som 

verktøy. Det finnes det en rekke apper som viser trådløsnett i området, og hvilke kanaler de sender 

på.  

Skjermbildet nedenfor viser hvordan det kan se ut med appen Wifi Analyzer for Android.  

 

EKG-apparatet setter opp nettet ECG-0613021145, i dette tilfellet 

på kanal 8. (Kanalnummer på horisontal akse.) Talldelen av nett-

navnet samsvarer med apparatets serienummer. Signalstyrken er 

god siden EKG-apparatet ligger like i nærheten. 

 

Merk et tydelig overlapp med nettet Olgver123. Her kan det 

oppstå konflikt. Nettverket Diagnostica ligger på kanal 11, 

sannsynligvis på trygg avstand. De andre nettene innen 

rekkevidde er nokså svake i forhold til apparatets nett. 

 

 

 

Her har apparatet vært slått av og på igjen. Denne gangen har 

det lagt seg på kanal 7 og overlapper dermed Olgver123 full-

stendig. Samtidig har apparatets signal blitt svakere fordi det er 

flyttet. Det er nå 8-10 meter og tre lettvegger mellom apparat og 

PC. Her kan det oppstå kontaktproblemer. 

 

Mottiltak: 

• Slå apparatet av og på og håp at det velger en kanal som 

har mindre forstyrrelser. 

• Kan evt. egen trådløs ruter flyttes lengre vekk fra stedet 

der man tar EKG? 

 

 

 


