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SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN
ERIKOISHOITAJILLE!

JOHDANTO
Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli, jossa kerrottiin siivoojan rekisteröivän EKG-käyriä. Asia tuntuu todella
käsittämättömältä, että siivooja selviytyy EKG-tutkimuksesta, jossa on osavaiheita, joista jopa kliiniseen
fysiologiaan erikoistuneella hoitajallakin on vaikeuksia toimia virheettömästi. Yksi vaikeimmista osavaiheista EKG-rekisteröinnissä on rintaelektrodien sijoittaminen potilaan rintakehälle. Useissa tieteellisissä
tutkimuksissa onkin todettu, että ne sijoitetaan käytännön hoitotyössä joko yhtä tai jopa kahta kylkiluuväliä
liian ylös tai alas.
Rintakytkennöistä etenkin V5-kytkentää rekisteröivän elektrodin (jota tässä artikkelissa kutsutaan tästä
eteenpäin V5-elektrodikisi) sijoittaminen potilaan rintakehälle sisältää monia näkökohtia. V5-eletrodi tulee
sijoittaa joko etukainaloviivalle tai, jos tätä ei voi luotettavasti määrittää, se sijoitetaan V4- ja V6 elektrodien keskiväliin. Etukainaloviivan määrittäminen solisluun avulla on vaikeaa ja on usein mahdoton
tehtävä etsiä tukevilta potilailta tämä kohta. Tärkeää on muistaa, että etukainaloviivalla EKGrekisteröinnissä ei ole mitään tekemistä kainalon etupoimujen kanssa. EKG-rekisteröinnin yhteydessä se
tarkoittaa V5-elektrodin sijoittamista solisluun keskikohdan ja sen loppuosan keskikohtaan.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Kliinisen fysiologian hoitajilta kartoitettiin V5-elektrodin sijoittamista rintakehälle syksyllä 2010
koulutuspäivillä. Tutkimuslupa kyselyn suorittamiseen saatiin Kliinisen fysiologian hoitajat RY:n
puheenjohtajalta kesällä 2010. Kyselylomakkeita jaettiin kaikkiaan 80 kappaletta, joista 66 vastaajaa
palautti kyselylomakkeen eli noin 82,5 % tutkittavista ”uskalsi” vastata tai halusi osallistua kyselyyn.
Kyselylomakkeessa oli vain 2 kysymystä eli sanallinen kysymys V5-elektrodin paikasta rintakehällä sekä
rintakehäkuva, johon V5-elektrodi tuli sijoittaa. Vastaamisohjeet annettiin myös suullisesti ja kaikkia läsnä
olevia hoitajia kehotettiin osallistumaan tutkimukseen. Aikaa vastaamiseen oli noin 10 minuuttia ja tämän
jälkeen kyselylomakkeet kerättiin pois.

TUTKIMUSTULOKSET
Sanalliset kuvaukset V5-elektrodin paikasta
Aluksi vastaajien piti kirjoittaa sanallisesti, mihin kohtaan rintakehälle he sijoittavat V5-elektrodin
käytännön rekisteröintitilanteissa. Vastaajista 13 (22 %) kirjoitti sijoittavansa V5-elektrodin V4- ja V6elektrodien väliin etukainaloviivalle. Vastaajista vähän enemmän eli 18 (27 %) kertoi asettavansa V51

elektrodin V4- ja V6-elektrodien keskikohtaan. Vastaajista yhteensä 49 % osasi kertoa sanallisesti V5elektrodin paikan rintakehällä virheettömästi. Toisaalta 18 vastaajaa (27 %) jätti kysymykseen vastaamatta
ja vastaajista 17 (26 %) kirjoitti väärän kuvauksen V5-elektrodin sijainnille rintakehällä.
Yhteenvetona
voidaan todeta, että yli puolet (51 %) vastaajista ei kyennyt sanallisesti ilmaisemaan, mihin tai miten hän
sijoittaa V5- elektrodin rintakehälle.

Kuvio 1. Sanallisten vastausten jakauma V5-eletrodin paikalle rintakehälle (n = 66).

Useat vastaajat antoivat virheellisiä sanallisia vastauksia V5-elektrodin sijoittelulle (Taulukko 1). Useista
vastauksista puuttui V5-elektrodin sijainnin joko horisontaalinen tai frontaalinen sijoituspaikka. Oikea
vastaus on joko viides kylkiluuväli ja etukainaloviivalla tai V4 ja V6-elektrodien keskivälissä. Tämän lisäksi se
on samalla suoralla kuin V4- ja V6-elektrodit.
Taulukko 1. Virheellisiä sanallisia selityksiä V5-elektrodin sijoittelusta

Virheellinen selitys

Lukumäärä Oikea vastaus

4. kylkiluuväliin (kainalolinjalle)
Keskisoisviivalle
Kainalon etupoimun kohdalle

3
1
2

Solisviivalle; suoralle viivalle

1

Viidennen kylkiluun alle
Solisluun puoliväliin

1
1

Neljä-viides kylkiluuväli
Etukainaloviivalle samalla viivalle kuin V3 ja V4

1
1

Olkapään alapuolelle (V4 ja V6 väliin)

1

5. kylkiluuväli
Etukainaloviivalle
Solisluun keskiosan ja
keskikohtaan!
Solisluun keskiosan ja
keskikohtaan!
+ Etukainaloviivalle
Solisluun keskiosan ja
keskikohtaan!
5. kylkiluuväli
Samalle viivalle kuin
elektrodit
?

sen loppuosan
sen loppuosan

sen loppuosan

V4 – ja V6-

2

Keskikainaloviivalle
Yhteensä

1
13

Etukainaloviivalle

Virheellisiä sanallisia selityksiä tarkasteltaessa voidaan todeta, että vastaajien (n =13) selitykset V5elektrodin paikasta kertovat, että vastaajat kuvaavat yleisesti V4-elektrodin paikkaa V5-elektrodin paikkana.
Mihinkähän nämä vastaajat sijoittavat V4-eletrodin käytännön työssä? Myös tieto siitä, että V5-eletrodi
sijaitsee samalla tasolla kuin V4- ja V6-elektrodi puuttui useilta vastaajilta.

V5-elektrodin paikka rintakehäkuvassa
Toisessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin sijoittamaan rintakehäkuvaan merkintä, siihen kohtaan, mihin
he sijoittavat V5-elektrodin käytännön työssä. Oikeaan paikkaan sen sijoitti 24 eli 36 % vastaajista.
Vastaajista 22 (33 %) sijoitti sen rintakehänkuvaan V4-elektrodin paikalle eli keskisoisviivalle. Neljänteen
kylkiluuväliin viidennen kylkiluun sijaista sen sijoitti 7 (11 %) vastaajista. Muita virheitä olivat sen
sijoittaminen kuudennen kylkiluun päälle (n=2), neljännen (n=2), viidennen kylkiluun päälle (n=3) ja
kolmanteen kylkiluuväliin sen sijoitti yksi vastaaja. Yhteensä vääriä sijoitteluja oli 42 eli 64 % vastaajista
sijoitti V5-elektrodin väärään paikkaan rintakehäkuvaan.

Seuraavissa on kuvioissa (2- 8) on kuvia ja sanallisia vastauksia vastaajien virheistä.
Kuviossa 2 vastaaja ei ole lainkaan maininnut V5-elektrodin paikkaa tarkasti ja kuvassa rasti on piirretty
viidennen kylkiluun päälle lähinnä keskisolisviivalle eli V4- elektrodin paikalle.

Kuvio 2. Sekä sanallinen että piirretty merkintä rintakehällä ovat virheellisiä.

Kuvion 3 vastaaja kirjoittaa virheellisesti, että V5-elektrodi sijoitetaan neljänteen kylkiluuväliin viidennen
kylkiluuvälin sijaan. V5-eletrodin paikka on piirretty kuten edellä keskisolisviivalle eli V4-elektrodin paikalle.
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Kuvio 3. Sekä sanallinen että merkintä rintakehällä ovat virheellisiä.

Kuviossa 4 vastaaja sijoittaa V5-elektrodin virheellisesti kolmanteen kylkiluuväliin! Tällöin hän sijoittaa V1
ja V2-elektrodit ilmeisesti toiseen kylkiluuväliin!

Kuvio 4. V5-elektrodi on sijoitettuna virheellisesti kolmanteen kylkiluuväliin ja keskisolisviivalle eli sijoittelu
sisältää 2 keskeistä virhettä.

Kuviossa 5 vastaaja on kirjannut sanallisesti sijoittavansa V5-elektodin samalle viivalle kuin V3- ja V4elektrodit. Kuvassa 5 elektrodi on kuitenkin sijoitettu neljänteen kylkiluuvälin vaikka sanallisesti sen
sanotaan sijaitsevan viidennessä kylkiluuvälissä.
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Kuvio 5. Vastaajalla on virheitä sekä sanallisessa vastauksessa että V5-elektrodin sijoittamisessa
rintakehälle.

Kuviossa 6 vastaaja on sijoittanut V1- ja V2- elektrodit kolmannen kylkiluun päälle ja V5-elektrodi on
piirretty neljännen kylkiluun päälle keskisolisviivalle.

Kuvio 6. V1- ja V2-elektrodit on kolmannen kylkiluun päälle.
Kuviossa 7 vastaaja on sijoittanut elektrodin neljänteen kylkiluuväliin, mutta V5-elektrodi sijaitsee oikein
etukainaloviivalla. Vastaaja on sijoittanut kuvaan kaikkien rintaelektrodien paikat.
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Kuvio 7. V5 – elektrodi sijaitsee jälleen virheellisesti 4. kylkiluuvälissä.

Kuviossa 8 vastaaja on sijoittanut V4- elektrodin jälleen neljänteen kylkiluuväliin.

Kuvio 8. V4-elektrodi on neljännessä kylkiluuvälissä ja V5-eletrodi näyttää olevan kuvassa kuitenkin
viidennessä kylkiluuvälissä.

TULOSTEN TARKASTELUAJA POHDINTAA
Tulokset ristiintaulukoitiin, jolloin voitiin todeta, että sellaisia vastaajia, joilla oli täysin oikea vastaus
kumpaankin kysymykseen, oli yhteensä 18. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että rintaelektrodit
elektrodit sijoitetaan lähes aina yhtä kylkiluuväliä liian ylös. Tämä sijoitteluvirhe lisää myös V5-eletrodin
virheellistä sijoittelua rinnan päälle. Tämän vuoksi on tärkeää, että V4- ja V5-elektrodit sijoitetaan aina
naisilla rinnan alle. Tämä saattaa auttaa hoitajaa toteamaan, että V1- ja V2-elektrodit ovat yhtä kylkiluuväliä
liian korkealla. Kun tulokset suhteutetaan koko paikalla olleeseen hoitajaryhmään, niin tulee muistaa, että
heistä 14 ei edes vastannut kyselyyn ja koko ryhmään sijoitettuna tulos tarkoittaa, että vain 23 % vastaajia
oli oikea vastaus molempiin kysymyksiin.
Tarvitaan siis paljon työtä ja koulutusta, jotta hoitajat saadaan oppimaan sijoittamaan rintaelektrodit
oikeisiin kohtiin rintakehälle. Toivon, että jokainen hoitaja tarkistaa omalta osaltaan sekä sanallisen
määritelmän että V5-elektrodin paikan rintakehällä, jotta hän pystyy ohjaamaan muita niiden sijoittelussa.
Toivottavasti saan uusia saman kyselyn parin vuoden kuluttua ja silloin oletan jokaisen vastaavan oikein
molempiin kysymyksiin.
Lopuksi voitaneen todeta, että mihinkähän se siivooja mahtaa sijoittaa V5-elektrodin, kun se on
asiantuntijoillekin vaikeaa. Hänellä kuin taida olla edes puoltakaan sitä tuntimäärästä EKG-opetusta ja
työkokemusta, jota näillä erikoishoitajilla on. EKG-rekisteröinnin dilemmana onkin se, että EKG-käyrää
piirtyy, vaikka sijoittaisi elektrodin potilaan poskeen tai vaikkapa uumalle, mutta silloin ei piirry se EKGkäyrä, josta voidaan tehdä luotettava tulkinta.
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