Arbeids-EKG
Arbeids-EKG gir informasjon om hjertefunksjonen under belastning.

Innledning
Arbeids-EKG er en klinisk undersøkelse hvor puls, blodtrykk og EKG blir overvåket under
belastning. Undersøkelsen bidrar til å vurdere om det foreligger hjertesykdom som blir
påvirket av fysisk aktivitet. I tillegg gir undersøkelsen et mål på din fysiske kapasitet.
Dette er en arbeidstest som gjennomføres på ergometersykkel eller tredemølle. Under testen
øker vi belastningen trinnvis fra lett til hard. Puls og blodtrykk skal øke under arbeidet, og
yteevnen din blir vurdert i forhold til alder og vekt.

Før
Du kan spise en lett frokost, men bør ikke spise de siste to timene før undersøkelsen. Du kan
drikke vann helt frem til undersøkelsen. Unngå å bruke fuktighetskrem på brystkassen
undersøkelsesdagen.
Ta dine faste medisiner til vanlig tid dersom ikke annet er avtalt med legen. Unngå å ta
hurtigvirkende vanndrivende medisiner de siste to timene før undersøkelsen.
Gode sko og praktiske klær (f.eks treningsbukse og joggesko) er en fordel.

UNDER
Sykepleier tar først et EKG (hvilende) mens du ligger på en undersøkelsesbenk.
Arbeids EKG gjennomfører du på en ergometersykkel eller går/løper på en tredemølle. Testen
starter på lav belastning som vi øker med få (1-3) minutters mellomrom. Belastes du med
ergometersykkel skal du holde mest mulig jevnt tempo under hele arbeidsperioden. Belastes
du på tredemølle starter du i gangfart og øker gradvis opp til løpefart. Elektroder for
overvåkning av hjerterytme er koblet til overkroppen din under hele undersøkelsen. Blodtrykk
blir målt jevnlig.
Testen fortsetter til du blir så sliten at du ikke klarer mer, eller at legen finner andre tegn til at
det vil være riktig å stanse. Hvis du får smerter må du si fra om dette. For at testen skal bli
best mulig er det viktig at du ikke stanser for tidlig.
Noen ganger måler vi oksygenmetningen i blodet, og/eller vi kan foreta en
spirometriundersøkelse. Du får da satt på en maske over nese og munn som måler oksygen og
karbondioksid i pusten din under hele undersøkelsen.
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ETTER
Etter undersøkelsen blir du observert en liten stund.
Resultatet av undersøkelsen foreligger med det samme.
Ut fra symptomer og funn vurderer vi om det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller
behandling.
Vær oppmerksom
Undersøkelsen er forbundet med liten risiko ut over det å anstrenge seg. Alvorlige
komplikasjoner forekommer svært sjeldent.
KONTAKTINFORMASJON
Hjertemedisinsk poliklinikk, ekspedisjon: 72 82 71 45
Åpningstider: Mandag - fredag 08:00 - 15:30
Les mer om behandlingene for arbeids-EKG på internettsiden til St.Olavs hosital
https://stolav.no/behandlinger/arbeids-ekg

