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Vi presenterer her norsk hjertekirurgisk og 
koronar intervensjonsstatistikk for 2008. 
Tallene er basert på de årlig innsamlede data 
fra norske sentra utført av arbeidsgruppen for 
invasiv kardiologi, NCS og Norsk Thoraxki-
rurgisk Forening. Vi har i denne utgaven av 
statistikken fokusert spesielt på forskjeller i 
praksis mellom de ulike sentra. Enkelte verdier 
for PCI-statistikken er ikke tilgjengelig eller 
basert på estimater.

Hjertekirurgi
Det totale antall åpne hjertekirurgiske inngrep 
i Norge er svakt fallende (fra 5220 til 5021 i 

henholdsvis 2007 og 2008). Tilbakegangen 
i antall prosedyrer var spesielt markant på 
Feiringklinikken og Rikshospitalet/Hjertesen-
teret i Oslo (figur 1). Hovedtyngden av inngrep 
er rene aortokoronare bypassoperasjoner (fra 
3048 til 2859 (-8 %) i hhv. 2007 og 2008, 
figur 2), og ventilkirurgi (fra 1449 til 1515 (+4 
%) i hhv. 2007 og 2008). Den vedvarende 
veksten i antall ventiloperasjoner skyldes 
økende antall eldre med aortastenose. Innfø-
ring av perkutan ventilimplantasjon har bare 
så vidt begynt i Norge (10 prosedyrer i 2008), 
og dette er foreløpig forbeholdt pasienter uten 
kirurgisk tilbud. Gjennomsnittsalderen for 
hjerteopererte er nå 65,8 år, og eldste opererte 

var 94 år. Dette gjenspeiles 
i den økende andel av biolo-
giske ventil (nå 71,6 % av 
alle innopererte ventiler).

Komplikasjonsra-
tene er fortsatt svært lave 
sammenlignet med inter-
nasjonale registre, og på 
tross av økende antall eldre 
og pasienter med komor-
biditet er det en tendens 
til avtagende forekomst 
av periprosedyre-respira-
sjonssvikt, -hjerteinfarkt og 
-nyresvikt. På den annen 
side er det økt bruk av 

mekanisk pumpestøtte (intra-
aorta-ballongpumpe (IABP), 
venstre ventrikkelpumpe 
(LVAD)) og mer blødnings-
komplikasjoner (figur 3). Det 
siste er nok et uttrykk for at 
flere akutte pasienter (18,9 % 
hasteoperasjoner) som enten 
er hemodynamisk ustabile og/
eller har akutt koronarsyndrom, 
opereres. Aortaventilimplanta-
sjon er det vanligste klaffe-
inngrepet og har lav mortalitet 
pasientpopulasjonen tatt i 
betraktning (figur 4). Risikoen 
er markant større ved andre 
mer komplekse inngrep.
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Figur 1. Hjerteopersjoner i Norge 2004-2008 fordelt på sentra
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Figur 2. Antall koronar bypassoperasjoner  (CABG) og PCI-er i Norge 
1995-2008
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PCi
Det er små endringer i PCI-volumene de 
seinere årene (figur 2). Antall diagnostiske 
koronare angiografier i 2008 er uendret sam-
menlignet med fjoråret (tabell 1), mens antall 
PCI-er så vidt passerer den forrige toppno-
teringen i 2006 (figur 2). Antall PCI-er ved 
akutt infarkt (primær PCI og PCI i akuttforlø-
pet av STEMI) ligger som de foregående år i 
underkant av 3000/år. Trolig er det fortsatt 
et forbedringspotensial i noen regioners 
prehospitale tjenester. Alle regionale invasive 
sentre har nå 24 timers/7 dagers primær PCI-
service. Parallelt med økende bruk av multiple 
medikamentfrigjørende stenter (”drug eluting 
stents”, DES) utføres nå flere flerkar-PCI-er i 

samme prosedyre (tabell 1 og 
2). Bortsett fra planlagte delte 
prosedyrer utføres de fleste 
PCI-er i forløpet av diagnos-
tisk angiografi (”ad hoc PCI”). 
Arteriell tilgang fra arteria 
radialis, som er foretrukket i 
¾ av prosedyrene, og er også 
økende. Diagnostisk evaluering 
av koronarstenoser med intra-
koronar trykkmåling og ultralyd 
fortsetter å øke. Ved STEMI 
er bruken av trombesugeka-
tetre og GP IIb/IIIa-hemmere 
økende, og det samme gjelder 
IABP ved iskemisk kardiogent 
sjokk.

Forskjeller mellom sentra
Figur 5 og 6 viser endringene i hhv. angio-
grafi- og PCI-volumene ved de norske 
invasive sentra fra 2000 til 2008. Veksten 
i prosedyrevolumet har vært likeartet i alle 
regioner. En kraftig økning i antall PCI-er i 
første del av perioden ved Universitetssyke-
huset i Nord-Norge har gitt Nord-Norge en 
god dekningsgrad. Etablering av Stavanger 
Universitetssykehus har avlastet Haukeland 
Universitetssykehus, og samlet har disse to 
sentra i dag like store volum som Rikshospita-
let. Økende grad av regionalisering har ført til 
betydelig prosedyrevekst ved Rikshospitalet 
og Ullevål universitetssykehus. Parallelt med 
dette har PCI- og kirurgivolumet ved Feiring-
klinikken avtatt noe, og i tillegg er angiografi-
virksomheten ved Aker sykehus og Hjertesen-
teret i Oslo (2009) lagt ned. Opprettelsen av 
PCI-senteret ved Sørlandet sykehus Arendal 
har tilbakeført en del av sørlandspasientene 
fra Rikshospitalet og Feiringklinikken, men 
enda viktigere er det at pasienter som tidli-
gere trolig ikke ville fått et tilbud om invasiv 
utredning, nå blir tatt hånd om ved Sørlandet 
sykehus Arendal.

Norge ligger i Europa-toppen hva angår 
antall PCI-er per befolkningsenhet. Forholdet 
mellom PCI- og diagnostisk angiografi-volum 
(utbytte/”therapeutic yield”) avspeiler om det 
utføres unødvendig mange invasiv utredninger. 
Figur 7 viser utbyttet for de norske sentra over 
tid. Denne er ganske ensartet for alle sentra, 
men med en svak fallende tendens de siste 
årene. Dette indikerer god tilgang til invasiv 

Figur 3. Hjerteoperasjoner i Norge 2000-2008. Perioperativ morbiditet (%)
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Figur 4. Ventilkirurgi i Norge. 30-dagers-mortalitet (%) hos 
voksne over18 år. 2008: Antall: AVR= 555, AVR+ACB=483, 
AVR+asc.graft=147, DVR (dobbeltventil)=27, MVR 52, 
MVR+ACB=25, MVP=144,  TVP=57. (Ventilkirurgi hos 39 
barn er ikke inkludert, 30-d-mortalitet=1)
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Tabell 1. PCI i Norge 2008. Strukturelle forhold

Sykehus Antall 
lab

Angio-
grafører

PCI-
opera-
tører

Koro-
nare 
angio.

PCI  
total

PCI 
multi-
vessel

PCI 
AMI

PCI ad 
hoc

PCI 
radialis

Closing 
device

Haukeland 3 8 8 3158 1344 249 305 1171 210 1082

St.Olavs hospital 3 5 5 3506 1345 148 305 1197 1096 108

Ullevål 4 8 8 4521 1965 162 802 1749 1656 800

Rikshospitalet 3 8 8 5827 2249 466 656 1975 2060 200

Hjertesenteret i 
Oslo

2 652 181 31 0 161 136 63

UNN 3 6 6 3248 1448 497 271 1282 538 848

Feiringklinikken 4 8 8 4330 1836 283 24 1800 1506 0

Nordlandsykehuset 
Bodø

1 1 182 0 0 0 0 0 0

Sørlandet Sykehus, 
Arendal

2 3 2 1655 757 127 132 688 672 75

Stavanger 
Universitetssykehus

2 5 5 2109 848 124 318 647 509 250

NORGE (% alle 
PCI)

27 52 50 29188 11973 2087 
(17 %)

2813 10670 
(89 
%)

8283 
(75 
%)

3426 
(35 %)

% endring fra 2007 0 % 0 % 6 % -1 % 3 % 14 % -8 % 27 % 9 % 2 %

Tabell 2. PCI i Norge 2008. Prosessuelle forhold

Sykehus Stent- 
prosedyrer

Multiple 
stenter

DES Rota-
blator

Trombe-
sug

Intrakor 
trykk-
måling

IVUS IABP GP II/
III

Haukeland 1300 552 714 1 25 28 64 10 245

St.Olavs hospital 1157 350 31

Ullevål 1834 574 306 7 5 45 18 85 295

Rikshospitalet 2029 982 591 3 416 125 127 78 429

Hjertesenteret i Oslo 176 58

UNN 1260 359 580 6 58 47 17 31 284

Feiringklinikken 1781 654 838 3 16 25 27 4 8

Nordlandsykehuset 
Bodø

0 0

Sørlandet Sykehus, 
Arendal

1136 227 31 21 28 155

Stavanger 809 212 170 0 14 12 350

NORGE (% alle*/
AMI PCI)

11482 (97 
%)

3121  
(35 %*)

3876  
(32 %*)

20 721  
(29 %)

291  
(3 %)

267 279 
(11%)

1766 
(17%)

% endring fra 2007 11 % 33 % 25 % -62 % 12 % 0 % 36 % -19 % 10 %
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Figur 5

Figur 6
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diagnostikk i alle regioner uten 
behov for ytterligere vekst.

Bruken av DES i Norge 
økte som i fleste vestlige land 
eksplosivt de første årene 
etter introduksjonen i 2002 
hvoretter den falt tilsvarende 
dramatisk etter at rapportene 
om seine stenttromboser 
kom i 2006. Tilliten til DES 
er imidlertid stigende, og det 
gjenspeiles i økende bruk. De 
norske sentras bruk av DES 
har variert betydelig fra stor 
tiltro til stor mistro og en mer 
gradvis introduksjon parallelt 
til prisfall og bedre dokumen-
tasjon (figur 8). Overgangen 
til PCI ad hoc kom samtidig 
ved de fleste sentra (figur 9) 
og var en konsekvens av at 
pasienter med akutt koronar-
syndrom utgjorde en økende 
andel av volumet, og at utnyt-
telsesgraden ved sentrene 
måtte øke for å ta dette unna. 
De siste 10 årene har det kun 
vært en marginal økning av 
antall angiografilaboratorier 
og PCI-operatører i Norge. 

Figur 7

Figur 8
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Bortsett fra valg av arteriell tilgang synes 
praksis i Norge å bli stadig mer ensartet (figur 
8 og 9).

kommentar
Hovedinntrykket av 2008 tallene er at vi har 
god dekning for revaskularisering og klaf-
fekirurgi i alle regioner. Praksis ved sentrene 
er gradvis mer ensartet, og alle sentre har 
adekvate volum ut fra et kvalitetssynspunkt. 
Pasienter med kompleks koronarsykdom 
behandles i økende grad med PCI i stedet for 
aortokoronar bypass. Den forventede øknin-
gen i bruk av minimal-invasiv tilgang, opera-
sjoner med robot-støtte eller operasjoner uten 
hjerte-lungemaskin (”off-pump”operasjoner 
på bankende hjerte) har uteblitt.

Bruken av DES øker, og lave akutte og 
seine komplikasjonsrater ved bruk av disse vil 
trolig forsterke denne trenden. Totalveksten 

Figur 9

i antall revaskulariserte pasienter framover 
vil trolig være lav. Økende antall pasienter 
over 80 år og pasienter som er tidligere 
bypassopererte utgjør viktige subgrupper av 
disse. Problemet med akselerert ateromatose 
i venebypass-graft er ikke løst, og pasienter 
med dette problemet utgjør nå ca. 10 % av 
PCI-volumet ved mange sentra.

Flere sentra er nå i ferd med å starte 
opp med transkateter-aortaventil-implanta-
sjon (TAVI). Det er antatt at det er et relativt 
stort antall eldre aortastenose-pasienter 
som ikke får tilbud om kirurgi på grunn av for 
høy risiko. Her åpnes det for en behandling 
som i hvert fall på kort sikt er svært lovende. 
Konvensjonell aortaventilkirurgi i Norge har, 
som det fremgår av denne rapporten, meget 
gode resultater og vil i overskuelig fremtid ikke 
bli erstattet av perkutane teknikker i særlig 
grad. n


