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Læringsmål 
ESC Core Culliculum for generell kardio-
logi (European Heart Journal (2013) 34, 
2381–241) beskriver følgende læringsmål:

AEKG 
Ha kjennskap til de viktigste indikasjonene 
som 

 y Evaluering av iskemi 
 y Evaluering av behandlingsrespons
 y Evaluering av funksjonell kapasitet 
 y Evaluering av induserbare arytmier;
 y Evaluering av non-invasive hemodyna-

miske parametere (frekvens, BT respons)
Ha kjennskap til de viktigste

 y Kontraindikasjoner 
 y Kriterier for å stoppe testen 
 y Mulige komplikasjoner og behandling av 

disse
 y Ha evne og kunnskap til å 
 y Utføre AEKG og tolke funnene i en klinisk 

sammenheng
 y Kunne kommunisere godt og oppmuntre 

pasienter i en test situasjon
 y Ha kjennskap til Baye’s teorem om pre-

test sannsynlighets innflytelse på post 
test sannsynlighet

 y Kunne behandle komplikasjoner her-
under avansert HLR

Ergospirometri (CPX)
Kjenne til de viktigste indikasjonene

 y Evaluering av arbeids intoleranse 
 y Utrede om arbeidsintoleranse er forårsa-

ket av hjerte eller lunge lidelse 

ARBEIDS EKG OG 
ERGOSPIROMETRI 

(CARDIOPULMONARY EXERCISE 
TESTING - CPX)

Per Anton Sirnes

 y Bestemme anaerob terskel, aerob kapasi-
tet, VE/VCO2 slope;

 y Vurdere respons hos pasienter med 
kardiovaskulær sykdom 

 y Funksjonell evaluering og prognose ved 
testing av pasienter med hjertesvikt 

 y Bruk av CPX for seleksjon for TX cor 
utredning

 y Monitorere hjerterehabilitering. 
Ha evne og kunnskap til å 

 y Gjennomføre CPX hos rutinepasienter 

AEKG. Hvorfor 
AEKG er blant de hyppigst benyttede test-
prosedyrer ved indremedisinske avdelinger 
og poliklinikker /spesialistpraksiser og er 
av de sentrale kardiologiske undersøkelses-
metoder som man forventes å kunne utføre 
og vurdere tidlig i sin kardiologiske karriere. 
Den rolle som AEKG har som «gatekeeper» 
for å gå videre med invasiv utredning er på 
vei ned. Pasienter med akutt/ustabil koro-
narsykdom (KS) skal stort sett utredes uan-
sett og AEKG har mindre betydning enn for 
10 - 15 år siden. Ved kronisk stabil koronar-
sykdom har man andre metoder (CT angio, 
nukleærmedisinske undersøkelser, stress 
ekko) som har fått økende betydning i diag-
nostikken. For pasienter med lav pre-test 
sannsynlighet for stabil KS, vil AEKG stort 
sett reise flere problemer enn den løser pga 
de mange falske positive resultatene. I de 
siste engelske NICE guidelines (National 
Institute for Health and Clinical Excellence. 
(2010) Chest pain of recent onset (Clinical 
guideline 95). http://guidance.nice.org.uk/
CG95. http://www.nice.org.uk/guidance/
CG95) er AEKG ikke lenger med i algorit-
men for utredning av brystsmerter, mens i 
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de siste ESC retningslinjer er AEKG beholdt 
som en initial test for å etablere diagnosen 
av kronisk stabil koronarsykdom for pasien-
ter med middels pretest sannsynlighet (15 
- 65%) (Eur Heart J (2013) 34 (38): 2949-
3003.doi: 10.1093/eurheartj/eht296). 

En utdypende diskusjon av indika-
sjon for AEKG og dens plass i utredning av 
hjertesykdommer faller utenfor målsetnin-
gen med denne teksten. Kort kan anføres 
at den hyppigste indikasjon for AEKG er 
som ledd i diagnostikk av arbeidsindusert 
koronar iskemi hos pasienter med moderat 
pre-test sannsynlighet for stabil koronar-
sykdom. AEKG bør prinsipielt ikke utføres 
der pre-test sannsynlighet er lav (se tabell 
1). Dessverre gjøres det fortsatt mange 
slike undersøkelser hos pasienter med lav 
pre-test sannsynlighet. Allmennleger og 
pasienter «forventer» en belastningstest, 
som så utføres på tvilsom indikasjon og 
med vanskelig tolkbart resultat. AEKG kan 
være meget nyttig hos andre pasientgrup-
per slik som atrieflimmerpasienter for å 
vurdere frekvensbrems og hos asymptoma-
tiske pasienter med aortastenose. For scree-
ning av presumptivt friske med lav pre-test 
sannsynlighet er AEKG er ikke indisert, men 
AEKG er fra gammelt av påbudt for spesielle 
yrkeskategorier (piloter, brannmenn) og ved 
noen sertifikatklasser. 

Pretest 
risikovurdering og 
Bayes’ teorem
Alle som gjør AEKG bør 
ha kjennskap til Bayes’ 
teorem. Dette er forklart 
i de fleste innføringstek-
ster / bøker i generell 
statistikk. Kort resymert 
innebærer det at sannsyn-
ligheten for at en positiv 
test indikerer sykdom 
er sterkt avhengig av 
prevalensen av sykdom-
men i den undersøkte 
populasjon. Man bør ikke 
vurdere resultatet av et 
AEKG uten på forhånd ha 
estimert pretest risiko for 
den testede person

Eksempel på Bayes teorem applisert 
på AEKG:
Den prediktive verdi (PV) av en positiv test 
er etter Bayes teorem gitt ved formelen
PV = [100 x (PR x SN)] / {(PR x SN) + 
[(100-PR) x (100-SP)]}
SN= Sensitivitet, SP = Spesifisitet, PR = 
prevalens.
Dersom en antar AEKG med ≥ 0,1mV hori-
sontal eller nedadgående ST-senkning har 
en sensitivitet (SN) på 60 % og en spesifi-
sitet (SP) på 90 % for signifikant obstruktiv 
koronarsykdom og at pretest risiko er 5 %, 
blir sannsynlighet 76 % at en «positv test» 
er falskt. Dersom pretest sannsynlighet for 
koronarsykdom er 50 %, blir derimot den 
positiv prediktive verdi 86 %.

Hvor nyttig er AEKG?
Foruten testens iboende kvaliteter (sen-
sitivitet /spesifisitet/ prediktiv verdi) er 
nytten av en diagnostisk test sterkt knyttet 
til formålet med testen og den populasjon 
den anvendes på. AEKG er svært nyttig test 
i utredning av kardiologiske pasienter, men 
man må kjenne testens begrensinger og 
feilkilder. 

Tabell 1. Klinisk pre-test sannsynlighet for KS hos pasienter med stabile 
brystsmerte symptomer. Fra ESC guidelines for stabil koronarsykdom. 
Eur Heart J 2011;32:1316-1330.

Typisk angina Atypisk angina Ikke-anginøse 
brystsmerter

Alder Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
30-39 59 28 29 10 18 5
40-49 69 37 38 14 25 8
50-59 77 47 49 20 34 12
60-69 84 58 59 28 44 17
70-79 89 68 69 37 54 24
>80 93 76 78 47 65 32

Tabell 2. Definisjon av brystsmerter til bruk for tabell 1

Typisk angina Oppfyller ALLE tre kriterier:
• Retrosternal smerte /ubehag med karakteris-

tisk kvalitet og varighet
• Provosert ved anstrengelser eller emosjonell 

påvirkning
• Forsvinner raskt ved hvile eller nitroglyserin

Atypisk angina Oppfyller TO av kriteriene over
Ikkeanginøse 
brystsmerter

Kun ett eller ingen av kriteriene over
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I en metaanalyse av 147 studier på 
24000 pasienter som gjennomgikk AEKG 
og koronar angiografi, ble det funnet en 
gjennomsnittlig sensitivitet på 68 ± 16 %, 
spesifisitet på 77 ± 17 %. Dersom man 
kun tok for seg studier med pasienter uten 
tidligere AMI var sensitiviteten 67 % og 
spesifisiteten 72 %. I de siste ESC guideli-
nes for stabil angina er AEG oppført med en 
sensitivitet på 45 - 50 % og en spesifisitet 
på 85-90%. I praktisk bruk er det således 
viktig å huske på at falsk negativt AEKG 
kan være et vel så stort problem som falskt 
positivt AEKG. Det gjelder å bruke klinisk 
skjønn: et positivt AEKG hos en person 
med lav pretest risiko er i utgangs punktet 
falsk positivt, mens et negativ AEKG hos en 
person med klinisk suspekte symptomer og 
risikoprofil ikke bør brukes som et argument 
mot videre utredning.

AEKG gir mange andre svar enn ST-
segmentdeviasjon. Arbeidskapasiteten (bør 
oppgis i MET – uavhengig av belastnings-
modus) oppnådd i en arbeidstest kommer 
stadig ut som en svært viktigste prognostisk 
indikator. Duke Treadmill Score kombinerer 
graden av ST-segmentdepresjon, oppnådd 
MET nivå og klinisk angina respons (http://
www.cardiology.org/tools/medcalc/duke/) 
og gir et godt validert prognostisk estimat 
for årlig kardiovaskulær mortalitet og 5 års 
overlevelse.

Det er viktig å huske på at den diag-
nostiske nytten av AEKG begrenses betyde-

lig om pasienten ikke klarer å anstrenge 
seg tilstrekkelig for eksempel pga nedsatt 
lungefunksjon eller ortopediske problemer 
og om det er grunnleggende ST-forandrin-
ger til stede, slik som ved VVH, digitalis, 
preeksitasjon, grenblokk etc. Nytten av 
AEKG kan økes betydelig ved å kombinere 
med kontinuerlig analyses av ventilasjon og 
gassutveksling (CPX)

Risiko ved AEKG 
AEKG er ikke helt risikofritt hos pasien-
ter med hjertesykdom. Mortaliteten har 
vært beregnet til <0,01 % og morbiditet 
til <0,05 %. Risikoen er større når AEKG 
gjøres de første ukene etter en iskemisk 
hendelse. 

Defibrillator bør være tilgjengelig og 
alle som utfører AEKG må ha kunnskap og 
trening i avansert HLR. Dersom man tester 
personer med antatt spesielt høy risiko, 
bør man vurdere å legge in venekanyle på 
forhånd. Dersom ikke AEKG utføres under 
overvåking av trenet lege, bør slik være 
tilgjengelig i umiddelbar nærhet. 

Akseptere absolutte og relative kon-
traindikasjoner for AEKG er angitt i tabell 3

Pasientforberedelse
Pasienten bør få beskjed om å unngå 
måltider og unngå å røyke siste 2 - 3 timer 
før test samt medbringe egnet tøy og sko. 
De bør unngå bruk av hudkrem / bodylo-

Tabell 3 absolutte og relative kontraindikasjoner for AEKG etter AHA siste anbefalinger

Relativ kontraindikasjon Absolutt kontraindikasjon
Koronarsykdom Kjent signifikant hovedstammestenose AMI < 2 dager

Pågående ustabil angina
Rytme Takyarytmi med dårlig frekvenskontroll

høygradig AV blokk
Ukontrollert arytmi med hemodynamisk 
påvirkning

Klaff Moderat til uttalt aortastenose med 
usikker relasjon til symptomer

Aktiv endokarditt
Symptomatisk høygradig aortastenose

Blodtrykk Ukontrollert uttalt hypertensjon 
(>200/110 mmHg)

Hjertesvikt Dekompensert hjertesvikt
Annet kardialt Hypertorfisk kardiomyopati med uttalt 

utløpsgradient
Akutt peri- eller myokarditt
Dissekerende aorta aneurisme

Infeksjon Pågående høyfebril infeksjon
Annet Nylig gjennomgått hjerneslag eller TIA

Ukontrollerte medisinske tilstander som 
hypovolemi, uttalt anemi, elektrolytt-
forstyrrelse, hyperthyreose

Trombose/emboli Akutt lungeemboli eller fersk DVT
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tion prekordialt og under venstre mamma. 
Dersom formålet med testen er diagnos-
tikk av koronarsykdom bør nitropreparat 
unngås samme dag. De fleste velger å 
beholde betablokker og evt. ta pasienten 
tilbake til ny test dersom adekvat frekvens-
respons ikke ble oppnådd og resultater 
av AEKG er av stor betydning for videre 
pasienthåndtering. 

AEKG  
Hvordan - teknisk oppsett

Belastningsmetode
Ergometersykkel er mest utbredt i Skandi-
navia og i Nord-Europa mens tredemølle er 
vanligst i USA. Sykkel tar mindre plass og gir 
litt mindre støy og det er lettere å gradere 
en jevn økning av belastningen. Ulemper er 
at mange eldre og fremmedkulturelle har 
liten sykkelerfaring og lite utviklet «sykkel-
muskulatur» slik at de stopper tidlige pga 
tretthet i lårmuskler før de når sin kardiale 
begrensning. Overvektige får avlastet sin 
kroppsvekt og oppnådd Watt gir liten 
informasjon om reell kondisjon i forhold 
til en gangtest. Grad av belastningen bør 
ikke oppgis i Watt, men i MET (det finnes 
formler og kalkulator for omregning, mange 
systemer gjør dette automatisk). Ved bruk 
av tredemølle kan man oppnå ca. 10% 
høyere puls og O2 opptak enn ved bruk av 
ergometersykkel. For mange er det en mere 

naturlig belasting å gå i motbakke enn å 
sykle. Ved bruk av tredemølle bør pasienten 
unngå å holde i sidestøtte eller frontparti, da 
forsvinner mye av den vertikale belastnin-
gen. Optimalt bør et belastningslaborato-
rium være utstyrt med begge modaliteter.

Protokoller 
Protokollen bør velges utfra den informa-
sjon man har klinisk om pasientens evne til 
anstrengelser med sikte på at belastningen 
skal vare i 8 - 12 minutter. De fleste benyt-
ter i dag «ramp» type protokoller både på 
sykkel og tredemølle På en tredemølle kan 
både stigningsgrad og hastighet endres. Det 
er vanlig å begynne med lav stigning mens 
hastigheten økes opp til komfortabel gang-
fart, deretter økes stigningsgrad opp til 10 
- 15 grader og så evt. ytterligere økning av 
hastighet opp til 5 - 7 km. Ved høyere has-
tigheter må pasienten løpe/jogge og dette 
medfører lett mye støy. Det er en fordel å 
ha side/front støtter dersom pasienten føler 
seg utrygg, men det er viktig at pasienten 
ikke «henger» i disse da dette reduserer den 
reelle belastningen. Tradisjonelle protokol-
ler er Bruce og Naughton-Balke protokoller. 
Disse har relativt store trinn på 2 - 3 MET 
(Metabolisk ekvivalent - se nedenfor) og 
kan lett medføre at pasienten gir opp ved 
økning. Rampmodeller med jevn økning 
i MET på 0,5 - 1,5 per min, avhengig av 
estimert arbeidskapasitet, er å foretrekke. 
Protokollen bør tilpasses individuelt utfra 

Figur 1. AEKG og CPX kombinert med dobbel skjermløsning
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pasientens estimerte yteevne slik at belast-
ningstid blir 8 - 12 min.

Samtidig CPX? 
Ved å benytte munnstykke og utstyr for 
kontinuerlig måling av ventilasjon og inn-
holdet av CO2 og O2 i ekspirert luft blir en 
belastningstest mye mer verdifull. Man får 
et dirkete mål for aerob kapasitet og kan 
ved å vurdere forholdet mellom CO2 og O2 
(RER) få et direkte mål på om belastningen 
har vært adekvat. Man ser umiddelbart om 
det er ventilasjonen som setter begrensning, 
og analyser av kurvene for ventilasjon mot 
CO2, O2 og deres ventilatoriske ekvivalenter, 
gir viktig informasjon ved hjertesvikt (se 
senere). Det er flere fabrikanter som tilbyr 
integrert AEKG og CPX i samme «boks» 
og ekstraprisen for CPX er liten i forhold til 
den økte diagnostiske nytten. Ved å bruke 
2 skjermer kan den ene viste kontinuerlige 
EKG data og den andre kurver fra gassut-
veksling og ventilasjon (figur 1)

Elektrodeplassering og 
hudpreparering
Standard bør være full 12 kanals EKG med 
Mason-Likar modifiserte elektrode plas-
sering, der ekstremitetselektrodene flyttes 
mot torso (se figur 2). Man bør unngå 
å plassere elektroder direkte over aktiv 
muskulatur og unngå at rød og gul elektrode 
plasseres for langt medialt /infraklavikulært, 
noe som vil forandre QRS aksen betyde-
lig. Grønn elektrode bør plasseres kaudalt 
for umbilicus og festes enten på spina 
iliaca anterior eller posterior evt ved mye 
bevegelses støy i sacrum regionen. Svart 
elektrode er indifferent «jording» og kan i 
prinsippet sitte hvor som helst

Prekordial-avledningene festes 
på vanlig måte. Det er dog beskrevet økt 
diagnostisk nytte ved også å ta høyresidige 
avledninger (flytte f.eks. V1, V2, til V5R, 
V4R), evt. også utvide lateralt til V7-8. 
Vektor-AEKG med Frank-avledninger er 
også beskrevet og gir mulighet for spatial 
vurdering av ST-vektor, men er lite utbredt. 
Hos kvinner med store mammae kan det 

Figur 2. Mason-Likar Elektrodeplassering 
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være nødvending å gjøre en avveining 
mellom hensynet til helt korrekt prekordial 
elektrode-plassering og en plassering som 
unngår for store bevegelsesartefakter. EKG 
apparatet bør settes opp med Carbrera’s 
oppsett med logisk rekkefølge av ekstremi-
tetsavledningene med «–aVR» som en av 
nedreveggsavledningene.

Hudpreparering kan være viktig 
for gode signaler, spesielt ved fortykket 
epidermis slik man ofte ser hos personer 
som har solt seg mye. En liten abrasjon med 
en spritfunktet tupfer kan gjøre underverker, 
evt lett abrasjon med fint sandpapir. 

Elektrodetyper 
Engangselektroder: Man bør benytte en 
type som er designet spesielt til AEKG. 
Elektroden festes ved å klemme på plas-
terkanten rundt. Unngå å trykke direkte 
på elektroden der det er gel under. Fler-
brukselektroder: festes med remmer, er 
avhengig av god og stabil kontakt og gir ofte 
en del forstyrrelser. Det finnes også flere 
typer flergangselektroder med vakuum-
pumpe systemer på markedet som gir gode 
registreringer ved AEKG. En fordel med 
disse er at ledningen bedres etter hvert 
som pasienten begynner å perspirere, mens 
engangselektroder ikke sjelden løsner ved 
uttalt svetting.

Elektrodekabler
Bevegelse av elektrodekabler som for-
plantes til elektroden er blant de vanligste 
årsaker til støy. Dette kan unngås ved å 
tape kablene til huden gjerne med en løkke 
mellom festepunkt og elektrode slik at trekk 
i ledning ikke forplantes videre så lett. Det 
er også mulig å benytte en «vest» av net-
tingbandasje for å hindre bevegelser. Noen 
nyere systemer har analog til digital konver-
ter innebygd i elektrodeboks, slik at digitale 
signaler - som er lite støyfølsomme - kan 
sendes videre til EKG apparatet trådløst. 
Dette er en stor fordel om man skal gjøre 
stressekko opptak umiddelbart etter at 
belastningen er ferdig.

Signalbehandling 
EKG signalet ved AEKG vil alltid ha mer støy 
enn et hvile-EKG, men ved en systematisk 
tilnærming (som anført over) kan man 

oppnå signal med minimalt støy. Elektronik-
ken i EKG apparatet modulerer signalet med 
forskjellige algoritmer og filtre, dels for å 
hindre store baseline svingninger, dels for 
å fjerne el-nett støy og muskelstøy. Tilslutt 
presenteres det ofte komputeriserte «glat-
tede» EKG komplekser. Man bør tilstrebe 
minst mulig aggressivt bruk av slike filtre og 
alltid vurdere de mer ubehandlede signa-
lene. «Iskemiforandringer» som man ikke 
kan gjenkjenne i «ufiltrert» EKG bør man 
være skeptiske til. Støy fra en dårlig festet 
nedreveggelektrode kan lett via for mye 
glatting og utjevning komme til syne som 
ST-depresjon i prekordialavledninger. 

AEKG prosedyre
Vanlig hvile EKG før AEKG, 
liggende og stående
Et fullt liggende 12 kanalers EKG med stan-
dard elektrodeplassering (på ekstremiteter) 
bør alltid tas før man starter AEKG. Deretter 
flyttes elektrodene til torso-oppsett og det 
tas et nytt pretest EKG i liggende og deret-
ter i oppreist stilling (sittende på sykkel). 
Det er dette EKG som bør være utgangs-
punkt for vurdering av ST-forandringer 
under belastning, mens det liggende torso 
EKG bør brukes til sammenligning med lig-
gende posttest EKG. 

Ikke sjelden ser man forandringer 
i R/ST/T amplitude og akse ved overgang 
fra liggende til stående EKG. Man bør før 
start la pasienten sitte på sykkel eller stå 
på tredemøllen i noen minutter til blodtrykk 
og hjertefrekvens er stabilisert. Man bør så 
gjøre en prøve-testbelastning med minimal 
intensitet å sjekke kvalitet på EKG signalet 
under bevegelse.

Horisontal recoveryfase er 
viktig
Dersom formålet med testen er å påvise 
iskemisk ST-forandringer og dette ikke er 
kommet klart frem under belastning, bør 
pasienten raskt legges horisontalt etter 
avsluttet belastning. Ved horisontalt leie blir 
EKG signalene renere, og man unngår uttalt 
BT fall eller synkoper, som av og til forekom-
mer pga uttalt perifer vasodilatasjon og 
venøs pooling. Ved overgang til horisontalt 
leie øker preload brått og dette vil bidra til 
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å forsterke iskemi. Signifikant ST-depresjon 
som kun sees i recoveryfasen er like predik-
tiv som forandringer påvist under belastning 
og i 15 - 20% av positive AEKG vises iskemi 
kun i recoveryfasen, som bør vare i minst 
5 min, og dersom det tilkommer klare ST-
forandringer helst til disse er reversert. 

Parametere som bør følges 
under belastningsforsøket

EKG signal 
Minst to EKG avledninger fra forskjellig 
gruppe (for eksempel V2, V5, II) bør følges 
kontinuerlig online på skjermen under 
belastningsforsøk. Man kan da vurdere 
iskemi, arytmier og signalkvalitet. 

Hjertefrekvens. 
Hjertefrekvensresponsen en viktig para-
meter. Normal øker frekvensen ca. 10 slag 
min-1 MET-1. Kronotrop inkompetanse (ofte 
definert som < 80% av predikert maksimal 
frekvens), kan sees ved sinusknute dys-
funksjon, ved medikamentell påvirkning, 
for eksempel stor dose med betablokker 
eller konstitusjonelt. Istedenfor å vurdere 
oppnådd hjertefrekvens i forhold til et 
absolutt mål, har man foreslått å bruke 
begrepet «kronotrop indeks», dvs hvor mye 
av «frekvensreserven» (forskjellen mellom 
predikert maksimalfrekvens og aktuell hvile-
frekvens) som blir brukt, Kronotrop inkom-
petanse defineres da når mindre enn 80% 
av frekvensreserven brukes ved maksimal 
belastning. Kronotrop inkompetanse er i seg 
selv en negativ prognostisk indikator. 

Den maksimale hjertefre-
kvens er individuell og går jevnt ned 
med alderen i en hastighet på 0,5 
slag min-1 år-1, dette er uavhengig 
av kondisjonsnivå. Skal man være 
sikker på at maksimal hjertefrekvens 
er nådd, bør man gjøre belastning 
med kombinert CPX og se at RER går 
over 1,1.

I mange systemer ligger 
det inn en algoritme som vurderer 
frekvensrespons i forhold til en teo-
retisk maksimal frekvens beregnet 
utfra alder med formelen «220-
Alder». Denne formelen er upresis 
og bør unngås, den predikerer for lav 

maksimalpuls hos eldre. Støylen og medar-
beidere har publisert en bedre regresjonslig-
ning basert på HUNT studien: «HRmaks = 
211 ÷ 0,64 × alder». Men da standardavviket 
for individuell prediksjon er på opptil 10 - 20 
slag/min, vil enhver formelbasert predik-
sjon på individnivå være ganske menings-
løs. Det anbefales derfor ikke å avbryte en 
belastningstest utfra en bestemt oppnådd 
hjertefrekvens, men belaste til pasienten 
ikke orker mere eller andre stoppkriterier 
inntreffer (se under). Hvor raskt frekven-
sen aller etter avsluttet belastning er også 
en viktig parameter. Om man har en «cool 
down» fase eller legger pasienten raskt ned 
horisontalt har selvfølgelig også betydning 
Hos godt trente og ved vagal dominans fal-
ler frekvensen raskt med opptil 30 - 50 slag 
første minutt, mens en «heart rate reco-
very» på <12 det første minutt eller <22 til 
det andre minuttet har vært assosiert med 
dårligere prognose. 

ST-segment

Mekanisme 
Iskemiske myokardceller klarer ikke å opp-
rettholde et normalt -90mV hvilepotensial 
og man får en diastolisk «injury current» fra 
iskemiske subendokardiale celler til friskere 
subepikardiale celler. Dette forårsaker en 
hevning av diastolisk avsnitt (T-Q), men pga 
null-linje justering i EKG systemet vil dette 
slå ut som en senkning av ST-avsnittet (fig. 
3b). Ved større grader av iskemi fås også en 
«systolic injury current» fordi muskelcel-
lene ikke klarer å opparbeide tilstrekkelig 

Figur 3. Mekanisme for diastolisk og systolisk iskemi indusert 
spenningsendringer
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depolarisering - dette forårsaker en sann 
ST-depresjon og T-inversjon (figur 3c). Ved 
transmural iskemi eller primært subepikar-
dial iskemi går «injury current» fra epikard 
mot endokard og man får en TQ-depresjon - 
som viser seg på EKG som ST-hevning. 

Måling av ST-depresjon 
Deviasjonen av ST-segmentet er utrykk for 
en endring i spenning og bør korrekt angis 
i mV og ikke i mm. Den måles relativt i for-
hold til isoelektrisk nivå (PQ). Først identifi-
seres J punktet, der QRS går over i ST-seg-
mentet og man måler så f.eks. 60 el 80 ms 
videre. Ved frekvens >130 bør ST60 brukes, 
da ST80 ellers kommer inn på begynnelsen 
av T bølgen. Man prøver å identifisere 3 
slag med stabil grunnlinje og bestemmer 
ST-nivåets deviasjon fra utgangspunktet. 
Videre bør ST-segmentets helningsvinkel 
(slope) bestemmes, man måler da fra J 
punktet til ST60) og ser på linjens vinkel. Et 
kriterium for typisk iskemisk respons er at 
det i tillegg til ST-depresjon er en negativ 
eller flat slope. 

Dersom J punktet er senket i 
forhold til PQ nivå, regner 
man kun med evt ekstra 
ST-depresjon. Eksempel: J 
punkt = -0,05 mV og ST60 
= -0,20 mV. ST-depresjon 
blir da -0.15 mV. Dersom J 
punktet er over den isoelek-
triske linje (som ved tidlig 
depolarisering) og deretter 
blir senket, regnes imidlertid 

ST-depresjonen fra 0-linjen (PQ nivå) og 
ikke fra elevert utgangs J nivå. 

Ved AEKG er det viktig at ST-forand-
ringer dokumenteres med en utskrift av et 
ekte «online»-EKG og ikke kun av kompu-
teriserte gjennomsnittskomplekser. Slik 
utskrift bør derfor tas regelmessig gjennom 
belastningsprøven dersom ikke hele testen 
lagres på data. Rent databaserte AEKG sys-
temer bør ha mulighet for «full disclosure» 
av alle avledninger i ettertid. 

Normal ST-depresjon
Det er normalt å se noe J-punkt og ST-
depresjon ved økende hjertefrekvens, og 
spesielt ved høy belastning. Dette beror 
bl.a. på den atriale depolariseringen som 
har vektor motsatt P bølgen, og som ved 
kortere R-R intervall strekker seg «forbi» 
QRS komplekset og derved påvirker begyn-
nelsen av ST-segmentet. Typisk ser ofte at 
PR segment er nedadgående. En slik «falsk» 
ST-senkning sees ofte i nedreveggs-avled-
ninger Dersom grønn elektrode er plas-
sert for kranialt (over navlenivå) vil denne 
falske ST-forandring lett smitte over på 
V5-6. En viss grad av normalt ST-depresjon 
er ofte vanlig hos premenopausale kvin-
ner og slanke yngre individer generelt. En 
ST-depresjon på inntil 0,15 mV med et rask 
oppadstigende ST-segment (slope >1 mV 
sek-1) bør vurderes som normalt, spesielt 
om den kun forekommer ved høy belastning 
og raskt normaliseres i hvilefasen. 

Patologisk ST-depresjon 
ST-depresjon regnes som patologisk når den 
er ≥0,1 mV målt på et flat eller nedadgående 
ST-segment. Enkelte arbeider har påpekt at 
en flat/nedadgående ST-depresjon i laterale 
avledninger (I, aVL) er spesifikt, men lite 

Figur 4 Målepunkter på QRS komplekset.  
A: P-bølge amplitude, B: PR (PQ) intervall  
C: PR slope, D: J-punkt depresjon, E: ST-seg-
ment depresjon (måles typisk 60ms etter QRS)

Figur 5 eksempel på ST-segment forandringer
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sensitivt og at grensen for disse avledninger 
evt. kan settes til noe under 0,1 mV.

Noen regner også med som pato-
logisk en langsomt oppadstigende (dvs. 
<1 mV/s) ST-depresjon på ≥0,15 mV hos 
individer med økt pretest risikoprofil. 
Enkelte pasienter med koronarsykdom har 
dette som eneste funn ved AEKG. Men bruk 
av oppadstigende ST-segment depresjon 
som et «positivt» funn bidrar sterkt til å 
øke antall falsk positive. Ofte ser man at en 
ST-segmentet i tidlige faser kun frembyr 
oppadstigende ST-depresjon for så å bli mer 
horisontal evt. nedadgående ved avslut-
ning og i hvilefasen. Dersom man tar med 
langsomt oppadstigende ST-depresjon som 
kriterium på positiv test, økes sensitiviteten, 
men spesifisiteten ved undersøkelsen svek-
kes. Til syvende og sist må man alltid foreta 
en avveining av grad av ST funn, symptomer 
under testen, klinikk og pre-test sannsynlig-
het for koronarsykdom. 

ST- hjertefrekvens derivater
Ved koronarsykdom øker ST-depresjonen 
ved økende hjertefrekvens og det er derfor 
naturlig at man har prøvd å relatere for-
andring i ST-segmentet mot forandring i 
frekvens. 

ST/HR index: Del total endring av 
ST på endring av total endring av HR: ∆ ST 
(mV) × ∆ HR, patologisk dersom > 1,6 µV 
slag-1 

ST/HR-slope: Ved kontinuerlig plot 
med regresjon av ST-depresjon versus HR, 
kan man finne den maksimale vinkelen på 
denne kurven (figur 6). Patologisk verdi er 
> 2,4 µV slag-1 og verdi > 6 slag-1 indikerer 
utbredt sykdom som 
tre-karsykdom eller 
hovedstammeaffek-
sjon. Dette forutset-
ter bruk av rampmo-
dell protokoller som 
gir en kontinuerlig 
og jevn økning av 
hjertefrekvensen

ST/HR 
loop / hysterese: 
Kurven av et plot av 
ST-depresjon versus 
frekvens vil oftest 
danne en slynget 
kurve der data punk-

tene i restitusjonsfasen devier fra samme 
frekvens i belastningsfasen (hysterese). Ved 
iskemisk respons er ofte ST-depresjonen et 
minutt etter avsluttet belastning større enn 
ved tilsvarende hjertefrekvens i arbeidsfa-
sen, mens den «fysiologiske» ST-depresjo-
nen restitueres raskere slik at den er mindre 
i restitusjonsfasen enn i arbeidsfasen ved 
samme hjertefrekvens (figur 5) Man kan 
også beregne ST/HR hysterese som integra-
let av kurven mellom ST/HR plot før og etter 
max belastning.

ST-hevning
Arbeidsindusert ST-hevning skal alltid 
måles fra ST utgangsnivå og ikke fra iso-
elektrisk grunnlinje. Hevning av J punkt og 
ST-segment sees ofte i avledninger med Q 
etter tidligere infarkt og kan indikere patolo-
gisk veggbevegelse, men betyr ikke iskemi. 
Ved uttalt ST-hevning kan dette bidra til 
resiproke forandringer med ST-depresjon 
i motsatte avledninger (for eksempel ST-
depresjon i V6 som speil av ST-heving i V1), 
noe som kan vanskeliggjøre iskemi tolkning. 

Ekte og uttalt forbigående ST-
hevning, som uttrykk for transmural iskemi i 
avledninger uten Q, sees en sjelden gang og 
er spesifikk for transmural iskemi. Dette er 
ofte en proarytmisk hendelse og belastnin-
gen bør straks avbrytes og pasienten obser-
veres nøye mht tilbakegang. Innleggelse til 
observasjon og taking av myokardmarkører 
er aktuelt om forandringene ikke reverseres 
raskt og slike pasienter bør nesten alltid 
angiograferes. I motsetning til ST-depresjon 
er ekte ST-hevning relativt spesifikt mht 
affisert koronarkar: V2-V4 for LAD; nedre 

Figur 6. Eksempel på plot av ST voltage mot hjertefrekvens. Fra Palm & Sörmod
Helningsvinkelen av plot av ST mot HR er her ca 1 µV slag-1, mens ST/HR loop 
er motklokkerotert
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vegg for RCA, laterale avledninger for CX / 
diagonal. 

Grenblokk
Ved venstre grenblokk sees ofte mere 
uttalte ST-depresjoner ved belastning, men 
dette har ingen diagnostisk verdi med hen-
syn til koronarsykdom.

Ved høyre grenblokk vil den termi-
nale aktivering av høyre ventrikkel medføre 
falsk ST-depresjon i V1-V3. ST-segmentet 
kan benyttes til iskemidiagnostikk i V5-6.

Arbeidsindusert grenblokk sees 
ved ca. 5/1000 tester. Det er viktig å skille 
rytmen med de plutselig breddeøkte QRS 
kompleksene fra ventrikkeltachykardi ved at 
man påviser fortsatt P bølger (dersom det 
ikke er AF) og at det ikke er noen plutselig 
endring av frekvens. Enkelte pasienter føler 
brystsmerter i det de får venstre grenblokk, 
uten at dette vanligvis har sammenheng 
med koronarstenose. Underliggende koro-
narsykdom ved arbeidsindusert VGB har 
kunnet påvises hos ca. 50 % av tilfellene 
i publiserte serier. Koronarsykdom anses 
som mer sannsynlig om venstre grenblokk 
oppstår ved lav (<125) enn høy frekvens.

Endringer i R bølgen 
Under arbeid får man vanligvis en skiftning 
av QRS vektor mot høyre og posteriørt. R 
bølgen øker ofte noe spesielt i nedre vegg 
og laterale prekordialavledninger. Økningen 
stopper opp ved submaksimal belastning, 
f.eks. på frekvens rundt 130 og R høyden 
avtar deretter vanligvis. Man har ikke 
kunnet korrelere endringer av R bølgen til 
forekomst av koronarsykdom.

Isolerte T bølge og U bølge 
forandringer
Normal T bølge respons til belastning er en 
gradvis reduksjon / avflating i tidlig fase. 
Ved maksimal belastning øker T bølgen og 
av og til sees høye spisse T bølger helt på 
slutten og i første del av recoveryfasen pga 
laktacidose. 

T-bølge forandringer (avflatning, 
inversjon, pseudonormalisering av inver-
terte T) er uspesifikke forandringer og kan 
ikke brukes i iskemidiagnostikk. Man ser 
dog ofte at en kraftig iskemisk respons 
med nedadgående ST-avsnitt resulterer i 

en bifasisk T bølge der første del er negativ. 
Ved påvist iskemi regnes dog T inversjonen 
med i vurderingen med slik at EKG ikke kan 
karakteriseres som normalisert før T inver-
sjon er opphørt.

Inversjon av U-bølgen regnes som et 
spesifikt, men lite sensitivt tegn på koronar 
iskemi

Hvilke avledninger er viktigst? 
Av alle avledninger er det V5 som gir størst 
treffsikkerhet mht å påvise koronar iskemi 
(figur 10). ST-depresjon i nedreveggsav-
ledninger som II og aVF er ofte uspesifikke 
og isolert ST-depresjon i nedrevegg bør 
ikke tillegges særlig vekt. Sammenheng 
mellom avledning med ST-depresjon og 
affiserte koronar kar ved enkarsykdom har 
vært undersøkt i flere studier Det er ikke 
påvist noen god korrelasjon mellom hvor 
ST-depresjon forekommer og det affi-
serte kar. F. eks ser en ikke sjelden at RCA 
stenoser kan gi ST-depresjon i V4-5. En av 
grunnene kan være at utgangspunktet for 
ST-senkningsvektor er grenseområdet mel-
lom iskemisk og ikke-iskemisk myokard. Et 
slikt grenseområde ligger ofte langt utenfor 
kjernen av det området som forsynes av det 
aktuelle koronarkar. Dersom man har uttalt 
ST-depresjon i mange (≥5) avledninger er 
sannsynlighet for flerkarsykdom stor.

Arytmier
Ventrikulær arytmi
Ventrikulære ekstrasystoler (VES) er vanlig 
i forbindelse med AEKG og vil oftest minke i 
antall ved økende belastning og evt. komme 
tilbake i recoveryfasen. Arbeidsindusert 
hyppige VES evt. doble/triple VES sees av 
og til (1 - 2 % av friske menn). Disse har en 
koronar risiko som er 2 - 3 doblet i forhold 
til personer uten slik arytmi, men likevel vil 
bare en av 10 senere utvikle koronar syk-
dom. I populasjoner av koronar pasienter er 
det sammenheng mellom prognose og grad 
av arbeidsindusert ventrikulær arytmi. Funn 
av hyppige VES under belastning kan brukes 
som tilleggsvurdering der man er i tvil med 
hensyn til ST-respons. 

Det er viktig å understreke at hyp-
pige VES og også korte VT av og til kan sees 
hos helt friske mennesker og ikke er grunn 
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til å slå alarm (Froelicher: «don’t behave as 
you would in a coronary care unit»). AEKG 
har også vært brukt i evaluering av pasien-
ter som er satt på klasse 1c antiarytmika. 
Forlenging av QTc med >10ms indikerer økt 
proarytmisk tendens.

Supraventrikulær arytmi
Belastnings-EKG er en viktig metode for 
å vurdere om pasienter med atrieflimmer 
eller atrieflutter har adekvat frekvensbrems. 
Under arbeidsbelastning øker katekolamin-
speilet og ikke sjelden kan man få utløst 
supraventrikulære arytmier. Vedvarende 
rask arytmi er indikasjon for å stoppe 
testen.

Forekomst av PSVT /AF under 
belastning medfører ikke økt sannsynlighet 
for obstruktiv koronarsykdom. I forbindelse 
med raskere supraventrikulære rytmer sees 
ofte ledsagende ST-depresjon. Dette er 
normalt og ST-depresjon under PSVT/AF 
bør ikke brukes diagnostisk. 

Hemodynamiske og 
anstrengelsesrelaterte data
Blodtrykk
Blodtrykket bør tas jevnlig hver 1,5 - 2 min. 
Vanligvis øker systolisk blodtrykk ca. 10 
mmHg/MET. Det kan være utfordrende 
å måle BT korrekt. Det kan hjelpe å tape 
steto skop fast over a. brachialis. Oscillome-
trisk baserte automatiske BT målere fun-
gerer ikke under belastning, men det finnes 
automatiske systemer der en mikrofon lig-
ger fast plassert i en lomme i en «strømpe» 
som tres over overarmen og der systemet er 
EKG styrt og «lytter» etter Kortokoff -lydene 
i det riktige tidsintervaller. Disse fungerer 
ofte brukbart, men det er viktig at armen 
holdes i ro når det måles blodtrykk. Mang-
lende BT økning evt fall i BT er en meget 
viktig negativ prognostisk faktor som kan 
indikere sviktende hjertefunksjon og kan 
bl.a. sees ved omfattende iskemi, ved alvor-
lig aortastenose og ved hypertrofisk kardio-
myopati med obstruksjon. Hypotensjon 
og eventuelt nærsynkope etter avsluttet 
belastning sees av og til pga vasodilatasjon, 
evt bruk av vasodilaterende medikamenter. 
En tidlig og uttalt økning av BT kan sees ved 
pre-hypertensjon og etablert hypertensjon 

og bør tas med i vurdering av medikament-
regimet. Systoliske BT verdier opp mot 220 
er ikke uvanlig hos ellers friske, men de 
fleste vil velge å avbryte om systolisk BT er 
>230 - 240. Et BT i hvilefasen som holder 
seg >200 etter 5 min er abnormt. Noen 
studier har vist at en hypertensiv respons 
indikerer økt risiko for senere hyperten-
sjon og venstre ventrikkel hypertrofi, men i 
forhold til koronar risiko indikerer en god BT 
økning et hjerte som arbeider godt. Gene-
relt har BT data fra arbeidsforsøk vist seg å 
være mindre reproduserbare enn EKG data.

Pasientopplevd anstrengelse 
(BORG)
Subjektiv anstrengelse underveis kan med 
fordel rapporteres jevnlig ved hjelp av Borg 
skala. Det er viktig å angi maksimal subjek-
tiv anstrengelsesopplevelse

Borg skala (tabell 4) er en enkel 
skala for subjektiv angivelse av grad av 
anstrengelse. En plakat med Borg skala 
holdes opp og pasienten angir tallet som 
indikerer følelse av anstrengelsen. Dette 

Borg
verdi

Pasient opplevd følelse

6
7 Svært lett
8
9 Meget lett
10
11 Ganske lett
12
13 Litt tungt
14
15 Tungt
16
17 Meget tungt
18
19 Svært tungt
20

Tabell 4 Borgs skala for pasient-opplevd 
anstrengelse
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gjøres regelmessig f. eks hver 2 - 3 minutt 
og til slutt.

Arbeidskapasitet - bruk MET og 
ikke Watt
Oppnådd belastning på ergometersyk-
kel kan angis i maksimal Watt, evt. med 
angivelse av tid på siste trinn dersom pro-
tokoll med store trappetrinn benyttes. Da 
maksimal oppnådd Watt er sterkt avhengig 
av kroppsvekt er det 
bedre å oppgi arbeids-
kapasiteten i meta-
bolske ekvivalenter 
(MET), som er en uni-
versell enhet som kan 
brukes uavhengig av 
belastningsmodus. 1 
MET tilsvarer normalt 
surstoffopptaket i ro ~ 
3,5 ml O2 kg-1 min-1. De 
fleste internasjonale 
arbeider om arbeids-
belastning bruker kun 
MET, som muliggjør 
sammenligning på 
tvers av protokoll og 
belastningsredskap. 
Dersom man f. eks 
kun oppgir at en per-
son klarer 200W på 
sykkel, tilsvarer dette 
7,7 MET for en person 
på 100kg og 12 MET 
for en person på 65 kg

Formler 
for estimering av 
maksi malt O2 opptak 
(Wasser mann & 
Hansen) er gitt i 
figur 7 og 8. Det 
finnes også tabel-
ler fra Helseunder-
søkelsen i Nord 
Trøndelag (HUNT), 
(figur 9) disse ligger 
vesentlig høyere 
enn de amerikanske 
standardformlene. 
Fra egen spesialist-
praksis i Østfold har 
jeg inntrykk av at de 
fleste «friske» ligger 

nærmere det amerikanske normalmaterialet 
enn HUNT data.

Det beste er å måle O2 opptaket 
direkte, men det kan estimeres utfra opp-
nådd belastning på sykkel eller mølle (figur 
9). Dersom testpersonen holder igjen på 
sidestøttene på en tredemølle blir bereg-
ningen feil, sidestøtter bør kun brukes som 
balansekorreksjon, men ikke til å holde fast 

Figur 7. formel for beregning av maksimal O2 opptak hos menn ut fra aktuell 
alder, høyde og vekt ( fra ESC recommendation paper Guazzi et al)

Figur 8. formel for beregning av maksimal O2 opptak hos kvinner ut fra aktu-
ell alder, høyde og vekt ( fra ESC recommendation paper Guazzi et al)
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i. Ved estimering av kapasitet utfra belast-
ning må man regne 10 - 20 % feilmargin.

Andre viktige parametere fra 
CPX
Foruten maksimalt O2 opptak – som er 
essensiell ved vurdering av hjertesviktpa-
sienter - gir CPX en rekke svært viktige til-
leggsdata. Bestemmelse av anaerob terskel 
er viktig og kan brukes i stedet for VO2 
max der belastningen blir submaksimal, 
for eksempel ved preoperativ bedømming. 
Helningsvinkelen av ventilasjon plottet mot 
ekspirert CO2 (VE/VCO2 slope) er en viktig 
parameter som øker bl.a. ved venstresidig 
hjertesvikt med økt trykk i lungekretsløpet 
og den øker også ved pulmonal hyperten-

sjon pga ventilasjons perfusjons 
mismatch. En verdi på over 34 
ansees som prognostisk ugunstig. 
Ved hjertesvikt er initiale uttalte 
svingninger i ventilasjonen (oscil-
latory ventilation) en viktig indika-
tor på dårlig prognose. Avflatning 
og eventuell fall i oksygenpuls 
kurven (VO2 x frekvens-1 plottet 
mot tid) indikerer kardial begrens-
ning og kan støtte opp om iskemi 
mistanke. Målt ventilasjon ved 
avslutning i prosent av maksimal 
ventilasjon (helst målt direkte 
med MVV test eller estimert som 
FEV1 x 40) indikerer ventilatorisk 
reserve (bør være over 20%), og 
man kan slik påvise en primær 
ventilatorisk begrensning. CPX er 
en at de mest nyttige, men minst 
benyttede tester ved evaluering av 
kardiologiske pasienter og er helt 
essensiell ved undersøkelse der 

anstrengelsesdyspnoe er hovedsymptomet. 
For ytterligere lesning anbefales Wasser-
manns bok og ESC posisjonsdokument 
(Guazzi et al). 

Hvilke test resultater 
indikerer alvorlig 

proksimal koronarsykdom 
 y Oppnådd belastning <6 MET pga 

symptomer
 y Manglende økning av systolisk BT til 
≥120 mmHg eller et vedvarende fall til 
≥10 mmHg under utgangsnivå

 y Nedadgående ST-segment senkning ≥ 
0,2 mV som starter på <6 MET og invol-
verer ≥5 avledninger og varer ≥5 min i 
recoveryfasen

 y Arbeidsindusert ST-hevning (ikke i Q 
avledninger eller aVR)

 y Uttalt angina på lav belastning (<5 MET)
 y Reproduserbar VT >30 sek

Når bør man avslutte?
Det vanligste er at belastningen fortsetter 
til generell utmattelse eller uttalt dyspnoe 
(Borg 17 - 20). Om noen stopper pga 
muskeltretthet, ortopediske grunner eller får 

Figur 9. VO2 data fra HUNT

Figur 10. Formler for prediksjon av oppnådd 
O2 opptak i METS utfra oppnådd belastning på 
tredemølle eller ergometersykkel
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uttalt dyspnoe på lav belastning, må dette 
bemerkes. Mange trenger oppmuntring 
underveis til å yte optimalt. Noen har pro-
sedyre på å stoppe ved minst 85 % av for-
ventet maksimalpuls, men pga usikkerheten 
ved beregning av maksimalpuls er dette en 
tvilsom praksis. De fleste prøver å få pasi-
enten til å yte det nær maksimale dersom 
det ikke oppstår grunner til å slutte. Dersom 
man har påvist det man mener er iskemi, for 
eksempel >0,15mV flat eller nedadgående 
ST-depresjon er det ikke nødvendig å tyne 
pasienten maksimalt for å prøve å få frem 
størst mulig ST-depresjon. 

Hvordan rapportere AEKG?
 y Kliniske bakgrunn, risikofaktorer og et 

estimat av pretest risiko.
 y Belastningstype og protokoll.
 y Maksimal arbeidsbelastning inkludert 

estimert MET
 y Maksimal hjertefrekvens og blodtrykk
 y Evt. BT på submaksimalt nivå (100 W)
 y Evt. subjektiv anstrengelse (BORG)
 y Grunn til at testen avbrytes
 y Grad av ubehag i brystet og når dette 

inntraff (HR og belastningsgrad)
 y Beskrivelse av ST-depresjon i mV, avrun-

det til nærmeste 0,05mV
 y Hvilke avledninger som viste 

ST-depresjon
 y Evt. beskrivelse av ST helningsvinkel 

(slope)
 y Evt ST/HR index, slope
 y Beskrivelse av restitusjonsfase: økning av 

ST-senkning? Tid for normalisering
 y Evt. hvor raskt BT og HR faller etter 

avslutning
 y Bedømmelse av post-test sannsynlighet 

for koronarsykdom
 y Ved CPX, VO2max, AT, VE/VCO2 slope, 

Ventilasjonsreserve, O2 puls kurve
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