
E N  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

• Är det verkligen ett förmaksflimmer eller är det 
bara störningar?

• EKG-apparaten tolkar EKG:t som en akut 
hjärtinfarkt men patienten mår bra, vad ska 
jag göra?

• Hur bra är den automatiska EKG-tolkningen?

• Nu har jag fått svar på ett arbetsprov och ett 
långtids-EKG men hur ska jag tolka svaret?

• Inferior infarkt i EKG-tolkningen IGEN, vad ska 
jag göra med alla dessa EKG?

Har du funderat över dessa eller liknade frågor 
är denna kurs något för dig. 

Välkommen till en fördjupningsdag i EKG-tolkning 
som tar sin utgångspunkt från läkarens kliniska 
vardag. EKG intar en central plats bland den 
moderna medicinens diagnostiska hjälpmedel och 
är i särklass den vanligaste kardiologiska undersök-
ningsmetoden inte minst i primärvården. Registre-
ringsproceduren är relativt enkel men tolkningen 
kräver djup kunskap och träning och EKG-tagning-
en är mycket viktig för att få korrekt EKG med så få 

störningar som möjligt. Trots utveckling av 
EKG-metoden med bland annat datorbaserad 
analys måste läkaren kunna tolka EKG. Ansvaret för 
att tolkningen är korrekt och kliniskt adekvat vilar 
alltid på handläggande läkare. Kursdagen är 
upplagd med föreläsningar, diskussioner och 
patientfall med relevanta övningsexempel.

Syftet med dagen är att vidareutveckla och ge 
fördjupade kunskaper i förmågan att kunna tolka 
EKG för att därigenom lättare ställa rätt diagnos. 

PROGRAM MED CIRK ATIDER

09.00–09.15 Välkommen och presentation
09.15-10.00 Allmänt, EKG-tagning och störningar
10.00–10.15 Kaffepaus
10.15–11.00 Enkel mall för tolkning, Arytmi 1
11.00–12.00 Arytmi 2 och EKG-tolkning i grupp
12.00–13.00 Lunchpaus
13.00–14.00 Ischemi
14.00–14.30 EKG-tolkning i grupp
14.30–14.45 Kaffe
14.45–15.30 Övriga EKG-avvikelser, allt är inte  

 hjärtat.
15.30–16.00 Tolka svar på arbets-EKG och  

 långtids-EKG

Kursen uppfyller för ST allmänmedicin följande:
Enligt 2008 års målbeskrivning, uppfyller delar av 
delmål 4 och 5.

Enligt 2015 års målbeskrivning, uppfyller delar av 
delmål C1, C4 och C5.

Plats & datum: centrala Stockholm 20 mars, 
centrala Malmö 3 april 2019.

Tid: 09.00–16.00

Pris:  3 450 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Magnus Simonsson, Kardiolog, klinisk 
fysiolog och även specialist i akutsjukvård. Sveriges 
första SM-mästare i EKG. Författare till lärobok i 
EKG och en EKG-tolkningsmall som används bland 
annat vid läkarutbildning

I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursdagen 
utlämnas kursintyg. Anmäl dig idag på 

www.expomedica.se

!

Praktisk EKG-tolkning
för primärvården

Temadag

Stockholm 20 mars, Malmö 3 april 2019

Målgrupp: Specialister och ST-läkare i allmänmedicin, samt andra specialister 
som vill uppdatera och fördjupa sina kliniska kunskaper i EKG-tolkning.
Även speciellt intresserade sjuksköterskor har behållning av dagen.



Jag anmäler mig till: Praktisk EKG-tolkning för primärvården I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Titel/yrke

E-post

Företag/organisation

Postnummer Ort

Kontaktperson/beställare

Företag/organisation

Postnummer Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Adress

Organisationsnummer

E-post

Adress

Organisationsnummer

Fakturareferens

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

E-post

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

Expo Medica skickar information om 
nya kurser via e-post. 
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Centrala Stockholm 20 mars 2019, 3 450 kronor exkl moms. 

Centrala Malmö 3 april 2019, 3 450 kronor exkl moms. 

B
Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören 
organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med veder-
börandes personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare 
ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i 
övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.
expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.


