
 

Kursus beskrivelse af avanceret EKG kursus (2019)  pris 2200,00 dkr. (inkl. moms) 
24/5-19 Kl 09-17 med registrering og morgenmad fra kl 08.30, på Soho, Flæsketorvet 68 1711 KBH V.  
30/10-19 Kl 09-17 med registrering og morgenmad fra kl 08.30, på Århus Brandskole, Kerstinemindevej 14, 8200 Århus N  
 
På dette avancerede EKG kursus bygger vi videre på indholdet fra kurset Basal EKG, eller i forvejen kendt viden. 
På Basal EKG kurset lærte kursisten teorien bag hjertekardiogrammet, og  lærte rytmegenkendelse samt de mest almindelige 
arytmier. Det er derfor en forudsætning at deltageren har kendskab og rutine med tolkning af rytmer.  
På dette avancerede kursus går vi endnu dybere ind i mange arytmier, ligesom vi vil gå ind i de behandlinger som kan tilbydes 
præhospitalt og hvilke der benytte inhospitalt.  
 
Kursisten vil opleve en meget høj grad af deltagerinvolvering. Undervisningen vil bestå af små oplæg, brudt op af workshops 
med emner og undervisning baseret på patient cases. Der vil blive arbejdet med relevante cases hvor vi gennemgår forløbet 
og forholder os til de beslutninger der skal ske undervejs.  
 
På kurset vil du bla. blive præsenteret for.  

● Arytmier, supra og ventrikulære 
● Grenbloks 
● AV-bloks 
● Fasikelbloks 
● Pacemaker rytmer 
● ICD enheder og brug af magnet 
● Sgarbossas kriterier 

● Lungeembolier 
● Perikarditis 
● UAP, NSTEMI og STEM 
● STEMI imposters 
● Syndromer hvor vi kan gøre en forskel 
● Infusion af medicin til relevante tilstande.  

 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til sundhedsprofessionelle der arbejder med akut diagnostik af kardiologiske patienter hvor behov for 
EKG tolkning er essentielt for vurdering og behandling. Undervisningen bygger på en allerede etableret erfaring og forståelse 
for EKG.  

Forplejning: 
Morgenmad (0830-0900) Brød, ost, marmeladt, te og kaffe  
Frokost Her vil der være mad fra restauranten. 
Eftermiddags snack Kage, frugt og snacks. Samt te og kaffe 
Kursusmiddag:  Je'taime i Kbh, i Århus er vi på jagt efter det perfekte sted. Middagen er inkluderet i prisen. 
Lækker fransk mad på en lille restaurant på vesterbro. Her deles erfaringer og nye venskaber knyttes.  

 
Undervisningen benytter moderne læringsteori og vil bla. levere materialer til forberedelse for at fordele læring og 
refleksionen ud på mere end en dag. Alle underviserne på kurset er, udover at være uddannede paramedicinere, engagerede 
undervisere på de præ-og inhospitale uddannelser.   
For tilmelding eller mere information: FOAMmedic.org eller på LIVE.FOAMmedic.org  

https://live.foammedic.org/
https://foammedic.org/
https://live.foammedic.org/

